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Priekšvārds
2013. gada nogalē iznāca Talsu novada muzeja rakstu krājuma
pirmais sējums. Apņēmāmies ieviest tradīciju – sagatavot novada vēsturei un īpašajam kultūras mantojumam veltītu izdevumu ik pēc trīs
gadiem. Un, lūk, nododam Jūsu vērtējumam 2. sējumu.
Muzeja speciālistu un pieaicināto autoru raksti pēc iespējas
izkārtoti apskatīto tematu hronoloģiskā secībā. Izdevuma beigu daļā
sniegts ieskats Talsu novada muzeja fotogrāfiju kolekcijā, kā arī
mākslinieka Frederika Fībiga daiļradē un tās apzināšanā.
Krājumu ievada Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta zinātniskās asistentes Ingas Doniņas pētījums par Vilkmuižas
ezera glabāto mīklu. Izplatīts ir uzskats, ka ezers liecina par īpatnēju kuršu apbedīšanas veidu 11.–14. gadsimtā – mirušo kremāciju un
sārta palieku izkaisīšanu ūdenī. Tomēr jaunā arheologu paaudze, ko
pārstāv raksta autore, izvirza citu ideju, ar ko skaidrot Vilkmuižas
ezerā atrastos priekšmetus.
Latviešu tauta attīstījusies citu kultūru ietekmē, arī vācbaltiešu.
Muižnieku fon Firksu dzimta bijusi viena no ietekmīgākajām Baltijas
reģionā. Talsu novada muzeja speciāliste Kristiāna Skromule sniegusi ieskatu fon Firksu gaitās. Turklāt šogad Talsu novada muzejs
atzīmē 20. gadadienu, kopš atrodas Oktes baronu fon Firksu 19. gadsimta nogalē celtajā ēkā.
Par vienu no pirmajiem nozīmīgākajiem latviešu kultūras darbiniekiem – Ernestu Dinsberģi – stāsta kāda viņam dāvināta sudraba
lādīte. Rakstniecības un mūzikas muzeja speciāliste Ilona Miezīte ar
tās palīdzību šķetina Kubeles skolotāja garo, neparasto dzīvesstāstu.
Pirmais profesionālais latviešu astronoms Fricis Blumbahs –
pasaulslavenā krievu ķīmiķa Dmitrija Mendeļejeva kolēģis – nācis no
Talsu apriņķa, bet guvis starptautisku ievērību. Rīgas Tehniskās universitātes asociētā profesore Alīda Zigmunde iepazīstina ar ievērojamā zinātnieka radurakstiem, dzīvi un profesionālo darbību.
Apriņķa kultūras, politiskajā un ekonomiskajā dzīvē savulaik
ļoti nozīmīga bijusi Laidzes iela Talsos. Rosību te nodrošināja skolas,
aptiekas, veikali, darbnīcas, slimnīca, ievērojamu talsinieku nami.
Talsu novada muzeja speciālista Guntara Tennes pētījums ļauj izse4

kot, kā iela pārtapusi vairāku gadsimtu gaitā.
Ar aizsargu organizācijas pirmsākumiem Talsu apriņķī iepazīstina muzeja krājuma glabātāja Alfrēda Moseičuka pētījums. Latvijas
Aizsargu organizācija pirmās brīvvalsts periodā kļuva par lielāko
sabiedrisko masu organizāciju, kuras darbība skāra gan militāri policejisko, gan kultūras dzīves jomu. Organizācijas veidošanās un attīstība skatīta caur sabiedriski politisko un kultūras dzīvi sasaistē ar
Latvijas mēroga notikumiem.
1920. gadu sākumā, kā citviet Latvijā, arī Talsu apriņķī tiecās
atjaunot pilsētu ģerboņus kā savas dzimtās vietas īpatnu atšķirības
zīmi – simbolu. Talsu Valsts ģimnāzijas vēstures, politikas un tiesību un filozofijas skolotājas Antras Grūbes pētījumā atklājas saistoši
fakti par Talsu, Sabiles, Sasmakas (tagadējās Valdemārpils) ģerboņiem.
Talsu novada muzeja direktores vietniece Zanda Konošonoka
iepazīstina ar Kārļa Zemdegas iecerētā un Viļņa Titāna akmenī īstenotā pieminekļa „Koklētājs” tapšanu. Tā izveides priekšvēsture meklējama jau 1923. gadā, kad radās iecere Talsos izveidot piemiņas vietu
apriņķī dzimušiem un Latvijas atbrīvošanas cīņās (1918–1920) kritušiem varoņiem. Raksts atklāj, kā pieminekļa ideja attīstījusies 73
gadu garumā, kā laika gaitā mainījušās ieceres par pieminekļa vietu
un veidu, kā to ietekmējušas varu maiņas.
Muzeja galvenās krājuma glabātājas Daijas Lēmanes pētījums
raksturo Latvijas kultūras kanonā iekļauto dziesmu svētku tradīciju un deju kolektīvu darbību Talsu rajonā kopš 1940. gadiem. Jaunā
iekārta ar lozungu „Māksla pieder tautai” veicināja pašdarbībā masveidību. Pēc pārvarētām pēckara grūtībām koru un deju kolektīvi
auga skaitliski, kvalitatīvi, ieguva godalgotas vietas turpmākajos
Dziesmu un deju svētkos.
Līdztekus Dziesmu svētku kustību raksturojošiem materiāliem
Talsu novada muzejs glabā nozīmīgu fotogrāfiju kolekciju. Tā atklāj
dažādu laiku un notikumu spektru. Muzeja krājuma glabātājas
Onas Kaudzes raksts sniedz ieskatu fotogrāfijās, kas raksturo dažādas darba jomas gan Talsu pilsētā, gan pagastos no 19. gadsimta līdz
1940. gadam. Liela daļa fotogrāfiju ļauj iepazīt vidi un darba veidus,
kas mūsdienās ir reti sastopami.
Mākslas zinātniece, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
5

inspekcijas speciāliste Jana Grostiņa pētījusi Talsos dzimušā mākslinieka Frederika Fībiga daiļradi. Viņa darbības apzināšana vēl aizvien turpinās. Pētījums sniedz iespēju iepazīt mākslinieka izaugsmi,
viņa nozīmi Talsu un Latvijas kultūrā.
Mūža lielāko daļu Frederiks Fībigs pavadījis ārpus dzimtenes.
Talsu novada muzeja speciālistes Gunas Millersones piezīmes ļauj
vairāk uzzināt par mākslinieka dzīvi Parīzē, ceļojumu pa Itāliju un
apjaust šo vietu nozīmi viņa daiļradē.
Nobeigumā – lai ikvienam izzināšanas prieks, iepazīstot īpašo
savā dzimtajā vietā, novadā, Latvijā! Nebeidzams ir notikumu, personību, vēstures liecību klāsts, kas gaida pētītājus. Uz tikšanos!
Sastādītāja
Zanda Konošonoka

6

INGA DONIŅA

Mirušo apbedīšana ūdenī, mīts vai
īstenība?
Latvijas arheoloģijā, runājot par mirušo apbedīšanu ūdenī, prātā
nāk Talsu Vilkmuižas ezers (1. att.). Uzskats par to, ka Vilkmuižas

1. att. Talsu Vilkmuižas ezers 1965. gadā. TNMM 425a

ezerā notikusi mirušo apbedīšana ūdenī, ir ieņēmis stabilu vietu
Latvijas arheoloģijā un sabiedrības apziņā. Bet varbūt tas ir mīts, ko
radījis Eduards Šturms? Pēdējā desmitgadē jaunā arheologu paaudze
ir sākusi pārskatīt šo pieņēmumu un izvirza ideju, ka tomēr nav notikusi mirušo apbedīšana ūdenī, kā tas tiek uzskatīts līdz šim.
Mirušo apbedīšana ūdenī tiek saistīta ar kuršu kultūru un pieskaitāma pie jauna ugunskapu veida.1 Kopumā kuršu apbedīšanas
tradīcijās, sākot ar 8. gadsimtu, pamazām notiek pāreja no inhumācijas (skeletkapi) uz mirušo kremāciju (ugunskapi), bet ar 10.–11. gadsimtu kremācija kļūst par dominējošo.2 Šāds apbedīšanas veids kuršu
kultūrā sastopams līdz 14. gadsimtam ieskaitot, atsevišķās vietās pat
līdz 15. gadsimta sākumam.3
Zinātniskajā literatūrā tiek izdalīti šādi galvenie kuršu ugunskaLatvijas PSR arheoloģija. Rīga : Zinātne, 1974, 187. lpp.
Kurši senatnē = Couronians in antiquity. Rīga : Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2008,
57. lpp.
3
Muižnieks V. 14., 15. gs. ugunskapi Kurzemē: Pētījumi kuršu senatnē. Rīga : Latvijas
Nacionālais vēstures muzejs, 2008, 35. lpp.
1
2
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pu veidi:
1) Iepriekš izraktā kapa bedrē tiek sakrauts sārts, uz kura novieto
mirušo, daļu līdz doto senlietu iepriekš deformējot – salaužot,
sagriežot, saliecot. Pēc sārta izdegšanas kapa bedre tiek aizbērta.4
2) Sārts, uz kura tiek sadedzināts mirušais, tiek krauts ārpus
kapa bedres. Pēc sārta izdegšanas daļa ogļu, degušo kaulu, kapa
inventārs (sakusušas un deformētas senlietas) tiek savāktas un
iebērtas iepriekš izraktā kapa bedrē, kuras forma un izmēri var
būt dažādi. Kapa bedres var atšķirties. Tās var būt dažus centimetrus līdz 1,5 metru dziļas. Mirušais vispār var nebūt ierakts
zemē, bet tā kremētie pīšļi izkaisīti plašākā teritorijā uz zemes
virskārtas.5
3) Sārta paliekas (ogles, deguši kauli, kapa inventārs – sakusušas un deformētas senlietas) sabērtas māla traukā vai urnā un
ieraktas zemē.6
4) Sārta paliekas (ogles, deguši kauli, kapa inventārs – sakusušas
un deformētas senlietas) izkaisītas ūdenī.7
Analizējot kuršu apbedīšanas tradīciju, kad sārta paliekas izkaisītas ūdenī, droši var runāt tikai par Talsu Vilkmuižas ezera kapulauku. Ezers atrodas Talsu pilsētā, aptuveni 600 m attālumā no Talsu
ezera un Talsu pilskalna. Gan Vilkmuižas, gan Talsu ezers ir subglaciālas izcelsmes ezeri, kas veidojušies ledāja ietekmē. Vilkmuižas
ezers ir izstieptas formas, sasniedzot aptuveni 800 m garumu, bet platumā vien 200 m, ar kopējo platību ~ 10,1 ha. Ezera vidējais dziļums
ir 5,6 m, bet maksimālais dziļums sasniedz 13 m.8
Jau izsenis Vilkmuižas ezeru vietējie talsinieki bija iecienījuši gan
kā peldvietu, gan makšķerēšanas vietu.9 Tomēr pastiprinātu interesi
tas sabiedrībā raisīja pēc tam, kad 1928. gadā vietējais zemledus makšķernieks, daiļkrāsotājs un mehāniķis Ludvigs Šinkunas ezerā atrada
Mugurēvičš E. Kapu veidi Kurzemē agrā feodālisma periodā: Zinātniskās atskaites sesijas
referātu tēzes par arheologu un etnogrāfu 1967. gada pētījumu rezultātiem. Rīga, 1968,
19. lpp.
5
Turpat.
6
Kurši senatnē… 58. lpp.
7
Mugurēvičš E. Kapu veidi Kurzemē agrā feodālisma periodā…19. lpp.
8
Ezeri.lv [skatīts 30.03.2016.]. Pieejams: http://www.ezeri.lv/database/1714/
9
Vilkmuižas ezera peldvieta [skatīts 30.03.2016.]. Pieejams: https://pelecalasitava.lv/devinitalsu-pakalnu-stasti/vilkmuizkalns/
4
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senlietas.10 Meklējot ezerā pazaudēto vizuli, Šinkunas ar garā kātā
iestiprinātu grābekli no ezera izcēla ne tikai pašu vizuli, bet arī senlietas.11 “Zveju” turpinot, viņš īsā laikā ieguvis labu tiesu senlietu.
Pieminekļu valde aizliedza senlietu meklēšanu ezerā, tomēr daži talsinieki slepus ezerā turpināja „zvejot” senlietas. Kā 1934. gadā atzīmēja E. Šturms, „ezera līmenis pēdējos gados par apmēram 1 m ticis
pazemināts”.12 Domājams, tas arī bija iemesls šīs senvietas atklāšanai, un tas ļāva vietējiem iedzīvotājiem sistemātiski pārmeklēt ezeru,
lai senlietas nodotu gan senlietu uzpircējiem, gan skolu kolekcijās,
gan arī paturot tās privātīpašumā.13

2. att. Hidroarheoloģiskie pētījumi Talsu Vilkmuižas ezerā: kausu
izcelšana no ūdens. 1953. ZA 318

Šī vieta pētīta vairākkārt gan ar grābeklim līdzīgu priekšmetu,
gan kausu, pārmeklējot ezera dibenu (E. Šturms 1934. g., H. Riekstiņš
1936. g.). A. Šulcs un J. Znotiņš 1953. gadā veica ezera „arheoloģisko izpēti”, kuras laikā no ezera dzelmes tika izcelti un izpētīti zemes
bloki (2. att.), bet 1967. gadā zemūdens pētījumus ezerā veica J. Apals.
Papildus tam, arī vietējie talsinieki sistemātiski no ezera „zvejojuši”
ārā senlietas.14
 enlietu atradumi Talsu ezerā. CVVM 252513:24 (glabājas Latvijas Nacionālajā vēstures
S
muzejā (turpmāk LNVM) Arheoloģijas nodaļas arhīvā Vilkmuižas ezera senkapu mapē);
Pieminekļu Valdes darbinieka E. Šturma ziņojums (16.11.1928.). CVVM 252513:1-9 (glabājas
LNVM Arheoloģijas nodaļas arhīvā Vilkmuižas ezera senkapu mapē).
11
E. Šturma pārskats par pētījumiem Talsu Vilkmuižas ezerā 1934. gadā. AA Inv. Nr. 188
(glabājas LNVM)
12
Turpat.
13
Šturms E. Vilkumuižas ezera atradumi. Senatne un Māksla. Nr. 2, 1936, 73. lpp.
14
E. Šturma pārskats par pētījumiem Talsu Vilkmuižas ezerā 1934. gadā. AA Inv. Nr. 188;
Vilkmuižas ezera peldvieta [skatīts 30.03.2016.]. Pieejams: https://pelecalasitava.lv/devinitalsu-pakalnu-stasti/vilkmuizkalns/
10
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Kopumā no ezera izzvejoti
vairāki tūkstoši senlietu (3.,
4. att.). Visas līdz šim ezerā
iegūtās senlietas un to raksturs (lauztas, deformētas,
degušas) liecina par kapulauka piederību 11.–15. gadsimta kuršu ugunskapiem.15
3. att. Daļa no 1953. gada 15. jūlijā Vilkmuižas
ezerā atrastajiem priekšmetiem: gredzens,
cirvja asmens fragments, šķēpa gals, nazītis,
pakavsakta. Ekspedīcijas dalībnieku foto.
1953. ZA 318

Šajos pētījumos iegūtās senlietas koncentrējās 70–100 m
garā joslā paralēli ezeram tā
A krastā, aptuveni 10–25 m

attālumā no ezera krasta līnijas. Ezera dziļums šajā vietā svārstās
aptuveni no 3 līdz 5 metriem.16 Kuršu ugunskapu senlietas atrastas
arī Vilkmuižas ezera austrumu krastā. M. Atgāzis norāda, ka šajā
vietā varētu būt ugunskapi vai mirušo sadedzināšanas vieta, un viņu
mirstīgās atliekas tikušas nogremdētas ezerā. Šajā vietā iegūti arī
nedeguši priekšmeti un kauli, iespējams, no vēlākiem skeletapbedījumiem.17
Pieminekļu valde 1934. gadā komandēja inspektoru Eduardu
Šturmu noskaidrot “īpatnējos atraduma apstākļus” ezerā. Pie senlie-

4. att. 1953. gada Vilkmuižas ezera hidroarheoloģiskajos pētījumos atrastās 11.–14. gs. rotaslietas pēc restaurācijas: kaklariņķi,
aproces, pakavsaktas. Talsu novada muzeja krājums.
Sanda Priedes foto
Muižnieks V. 14., 15. gs. ugunskapi Kurzemē… 38. lpp.
Šturms E. Vilkumuižas ezera atradumi… 73. lpp.
17
Atgāzis M. 1961. g. 13. februāra ziņojums (glabājas LNVM Arheoloģijas nodaļas arhīvā Talsu
pilsētas mapē).
15
16
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tu „zvejošanas” pieaicināja arī senvietas atklājēju L. Šinkunas. Darbi
tika veikti ar speciāli šim nolūkam konstruētu dzelzs grābekli, kas
bija iesiets apmēram 8 m garā kātā. No laivas tika pārmeklēta austrumu piekraste 15–25 m no krasta.18 Šturms kapulauka pētniecībai
ezerā veltīja 7 dienas – vidēji 5 stundas dienā. Ar mietiem un valgiem
tika nosprausti sektori, pa kuriem braukāja ar laivu un pārmeklēja
ezera dibenu.19 „Izdarot pētīšanas darbus še [Vilkmuižas ezerā] dažās
dienās izdevās izvilkt no ezera dzelmes ap 80 kilogramus dzelzs un
bronzas senlietu: zobenus, cirvjus, šķēpus, kāpšļus, laužņus, iemauktu daļas, bronzas kakla riņķus, saktis, aproces, gredzenus utt., kopā ar
agrāk savāktiem ap 1000 priekšmetu. Senlietām ir tipisks ugunskapu
senlietu izskats: tās pa lielākai tiesai salauztas un saliektas un ugunī
sadegušas vai apkausētas; nav izprotams vienīgi, kā tās nokļuvušas
ezerā, apmēram 3–5 m dziļā vietā, 10–20 m attālumā no krasta.”20
Pētījumus ezerā 1936. gadā turpināja Hugo Riekstiņš, kurš, pētīšanai norobežotā laukumā, vilka pa ezera dibenu īpaši konstruētu
metāla kausu un cēla ārā senlietas.21 Ar šādu metodi H. Riekstiņš
ezeru pētīja 5 dienas, kopā iegūstot vairāk kā 600 senlietu.22
Šulcs ezerā veica hidroarheoloģiskos pētījumus, respektīvi, ar
rokas vilces palīdzību no ezera gultnes izgrieza un cēla ārā zemes
blokus. Ezeru sadalīja sektoros, kur ik pa metram veica smēlumu,
pētāmās zonas lielums bija 20 x 20 m (200 m2).23 Šādā veidā ar vilces palīdzību varēja izcelt līdz 70 cm biezu noguluma un zemes slāni.
Noguluma slānis svārstījās no 3 līdz 70 cm, bet no ezera grunts ir
izcelts vidēji 30 līdz 40 cm biezs zemes slānis. Pēc Šulca sanāk, ka
vairums senlietu, ogles, un deguši akmeņi koncentrējās noguluma
slāņa vidū un apakšā virs ezera dibena grunts, bet daļa atrasta zem
nogulsnējuma kārtas no 3 līdz 40 cm dziļi ezera gruntī. Piemēram,
10. sektorā līdz ar priekšmetiem un oglēm atsedzās arī sadedžu paliekas, kas atrastas zemes vidējā un dziļākā slānī, izceltais zemes slānis
šajā sektorā svārstās no 10 līdz 40 cm. Šinī sektorā atrasti arī apde enlietu atradumi Talsu ezerā. CVVM 252513:24 (glabājas LNVM Arheoloģijas nodaļas
S
arhīvā Vilkmuižas ezera senkapu mapē).
19
Šturms E. Vilkumuižas ezera atradumi… 73.–74. lpp.
20
Šturms E. Talsu novada aizvēsture. No: Talsu novads : enciklopēdisks rakstu krājums. Rīga :
Talsu un Tukuma studentu biedrības izdevums, 1935.–1937, 110. lpp.
21
Riekstiņš H. Bagātīgie senlietu atradumi Talsu Vilkmuižas ezerā. Brīvās Zemes Ilustrētais
Pielikums, Nr. 29, 1936, 31. jūl., 226.–227. lpp.
22
Senatnes pieminekļu apskate Rīgā. Jaunākās Ziņas, Nr. 290, 1936, 21. dec., 3. lpp.
23
Pēc matemātiskiem aprēķiniem sanāk, ka ir izpētīta 400 m2 liela teritorija.
18
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guši akmens gabali.24 Līdz ar to rodas jautājums, kā senlietas un ogles
varēja nokļūt tik dziļi ezera grunts slānī? Diemžēl Šulcs šajā vietā nav
veicis atkārtotus smēlumus dziļāk ezera gruntī. Pārskatā kopumā
saskatāmas zināmas nekonsekvences, kā arī tas sastādīts pavirši un
neskaidri.
Jāņa Apala vadībā 1967. gadā notika hidroarheoloģiskā pieminekļu apsekošana, kuras laikā konstatēja, ka šī vieta tikpat kā iznīcināta iepriekšējo meklējumu un peldvietas celtniecības rezultātā.25
Galvenajā atradumu koncentrācijas rajonā sistemātiski tika pārbaudīta ezera gultne no krasta līdz 10 m dziļumam.26 Tika konstatēts, ka
senlietas izvietotas grupās ap nelielām bedrītēm vai to dibenā.27 Ar
nožēlu jāsaka, ka iepriekšējie pētnieki pirms darbu uzsākšanas nav
niruši ezerā, lai labāk izprastu kapulauku situāciju. Ezerā novērotas arī atsevišķu pāļu un mietu paliekas28 un atrastas divas vienkoča
laivas.29 Tomēr šo atradumu nozīme un saistība ar apbedījumiem ir
neskaidra.
E. Šturms pēc „senlietu zvejas” Vilkmuižas ezerā to pieskaitīja jaunam kuršu apbedīšanas veidam, kad mirušo kremētie pīšļi un
līdzi dotais inventārs nogremdēts ūdenī. Šo domu pārņēma arī lielākā
daļa vēlāko pētnieku (Ē. Mugurēvičš, A. Radiņš u. c.), tā nostabilizējās arheoloģiskajā literatūrā (Latvijas PSR arheoloģija, Senākā vēsture, Kurši senatnē u. c.) un sabiedrībā. Vilkmuižas ezera kapulauks
kopumā analizēts tikai atsevišķos darbos, kur tas tiek pieminēts saistībā ar jaunu apbedīšanas veidu, tomēr lielākā daļa pētnieku izvairās no šīs apbedīšanas tradīciju ieviešanas skaidrojuma un paralēļu
meklēšanas, galvenokārt aprobežojoties ar šāda fakta konstatāciju.
H. Riekstiņš izvairīgi norāda, ka „šī paraža diezgan plaši izplatīta
un saistīta ar kādiem īpatnējiem ticējumiem, kas pagaidām vēl nav
noskaidrojami”.30 Turpretī E. Šturms meklēja skaidrojumu un šādu
Šulcs A. Hidroarheoloģiskā ekspedīcija Talsu Vilkmuižas ezerā 1953. gada
1. jūlijā–15. augustā. ZA 318 (glabājas Talsu novada muzejā).
25
Apals J. Hidroarheoloģiskās ekspedīcijas darbs 1967. gadā: Zinātniskās atskaites sesijas
referātu tēzes par arheologu un etnogrāfu 1967. gada pētījumu rezultātiem. Rīga, 1968,
48. lpp.
26
Asaris J. Vilkumuižas ezera senkapi. Lauku Dzīve, Nr. 4, 1989.
27
Apals J. Talsu Vilkumuižas ezers (pirmdokumentācija, glabājas Latvijas Universitātes
Latvijas vēstures institūta Arheoloģisko materiālu krātuvē)
28
Asaris J. Vilkumuižas ezera senkapi. Lauku Dzīve, Nr. 4, 1989.
29
Ms. Talsos atrasta otra aizvēsturiska laiva. Brīvā Zeme, Nr. 28, 1937, 10. dec., 3. lpp.
30
Riekstiņš H. Latviešu cilšu kapu tipi un apbedīšanas parašas dzelzs laikmetā. Rīga, 1935,
64. lpp.
24
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„jaunu” apbedīšanas veidu saistīja ar vikingu ietekmi un vilka paralēles ar Inglingu sāgu, kurā teikts, ka „mirušais sadedzināms un pelni
izkaisāmi jūrā vai aprokami zemē”. Šādu viedokli mūsdienās atbalsta
arī Andris Šnē, kurš norāda: „Skandināvu idejiskais pamatojums kremācijai rodams leģendārajā Inglingu sāgā, kur teikts, ka „viss mirušais jāsadedzina”. Pieļaujams, ka šīs ideoloģijas ietekmēts atspulgs ir
arī kuršu ugunsapbedījumi Talsu Vilkmuižas ezerā (šeit iegūti vairāki tūkstoši senlietu, kas pilnībā atgādina ugunskapu materiālu),
lai gan atsevišķas kuršu senlietas, kas ievietotas ūdeņos, atrastas arī
citās vietās (Ēdolē, pie Kazdangas u. c.). Tiesa, nevienā no šīm vietām
nav iegūtas liecības, ka kurši, līdzīgi skandināviem, būtu praktizējuši mirušo apbedīšanu laivās.”31 Šī paralēļu vilkšana ar Skandināvu
materiālu raisa zināmas šaubas par šīs idejas patiesumu, jo skandināvu materiālā nav atrodami analogi kapulauki Vilkmuižas ezeram.
Kapulauks analizēts ne tikai pašmāju, bet arī ārzemju autoru darbos, kur tas tiek pieskaitīts gan ziedojumu vietai, gan īpašam apbedīšanas veidam ūdenī, kam paralēles tiek vilktas ar Austrumlietuvu.
Tur trijās ūdenstilpēs (Obuļu, Marvelē, Bajorai) atrasti kauli un senlietas. Tomēr vēl pašā Lietuvā notiek diskusijas par šo atradumu piedēvēšanu jaunam apbedīšanas veidam, jo vēl nav skaidri pierādījumi
tam, ka ir notikusi mirušo apbedīšana ūdenī.32 Lietuviešu pētniece
Audrone Bliujiene (Audronė Bliujienė) Vilkmuižas ezera atradumus
vairāk saista ar ziedojuma vietu, norādot uz degušo kaulu trūkumu.33
Lai gan šeit jāpiebilst, ka kopumā šajos vēlajos ugunskapos atrodams
ļoti niecīgs degušo kaulu skaits, kā arī, veidā, kādā senlietas izceltas
no ūdens, kauli varēja netikt atrasti. H. Riekstiņš gan piemin degušu
kaulu atradumus ezerā.34 Nevar piekrist A. Bliujienei, jo pēc visām
pazīmēm ezerā iegūtie artefakti (sīkie sakusuma pilieni, keramika,
lauztas un saliektas senlietas) atbilst kuršu kapulauka materiālam.
Šturms pēc „senlietu zvejas” Vilkmuižas ezerā meklēja paraŠnē A. Kurši – sirotāji, tirgotāji vai vikingi [skatīts 05.05.2016.]. Pieejams: http://www.diena.
lv/arhivs/kursi-sirotaji-tirgotaji-vai-vikingi-13432911
32
Petrauskas G., Vaitkevičius V. Archeologinių sluoksnių plovimas Lietuvoje ir Bajorų
archeologinės ekspedicijos patirts. Lietuvos archeologija, T. 39. Vilnius, 2013, 235–256. lpp.;
Kurila L., Vaitkevičius V. Mirusiųjų deginimo papročio refleksijos: padavimas apie Migonių
piliakalnį. Tautosakos darbai = Folklore studies, XLI. Vilnius, 2011, 127. lpp.; Bliujienė A.
The Bog offerings of the Balts: `I givein order to get back`. Archaeologia Baltica, Vol. 14.
Klaipėda, 2010, 142–143. lpp.
33
Bliujienė A. The Bog offerings of the Balts… 142.–143. lpp.
34
Riekstiņš H. Latviešu cilšu kapu tipi un apbedīšanas parašas dzelzs laikmetā… 64. lpp.
31
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lēles arī citās Kurzemes vietās un norāda uz senlietu atradumiem
(Ēdoles Kaķīšu ezerā un purvainās vietās – kā Kazdangas Bāzēnos,
Jaunsieksātē, Tāšu Stibās u. c.) kā analogiem Vilkmuižas ezeram.
„Daži atradumi citos senās Kursas novados, liekas, apstiprinām šo
[sārta paliekas nogremdētas ezerā] pieņēmumu. Tā, piem., Ēdoles
Kaķu ezerā atrastas līdzīgas kuršu senlietas; Kazdangas Bāzēnu
māju purvā atrastas tipiskās kuršu lentas aproces; Tāšu Stibās, kūdru
rokot 5 pēdu dziļumā, atrastas kuršu aproces, saktis, kakla riņķi. Šie
dati liecina, ka paraža sārta paliekas nogremdēt ūdenī bijusi Kursā
diezgan plaši izplatīta.”35 Šo domu tālāk pārņēma lielākā daļa pētnieku. Tomēr, apskatot šos atradumus un atrašanas apstākļus, jāsaka,
ka nav pārliecinošu argumentu, ka šie atsevišķie atradumi tiešām
nāk no apbedījumiem zem ūdens, bet vairāk liek domāt, ka tie ir tikai
gadījuma rakstura savrupatradumi. Daļai šo atradumu nav zināmi
atrašanas apstākļi un precīzas atradumu vietas, jo tie galvenokārt
iegūti 19. gadsimtā. J. Apals 1967. gadā veica hidroarheoloģisko pieminekļu apzināšanu ezeros, kur kādreiz atrastas senlietas, tai skaitā
Kaķīšu ezerā, tomēr nedz ugunsapbedījumus, nedz norādes par tiem
konstatēt neizdevās.36 Kopumā no šīm vietām ir iegūti tikai atsevišķi
savrupatradumi, turpretī Vilkmuižas ezerā atradumu skaits sastāda
vairākus tūkstošus senlietu.
Arheoloģiskajā literatūrā par Vilkmuižas ezera kapulauku valda
uzskats, ka „līdztekus ugunskapiem kuršiem pastāv vēl viena apbedīšanas tradīcija; saskaņā ar kuru ugunskapu piedevas iemesta ūdenī.”37 Tomēr neliela daļa pētnieku līdz galam nepiekrīt valdošajam
uzskatam. Piemēram, Mārcis Broža savā bakalaura darbā izvirzīja
hipotēzi, ka senlietas ezerā nonākušas krasta erozijas rezultātā.38
Līdzīgu viedokli ir izteicis arī Vitolds Muižnieks: „Nav izslēgts, ka
Talsos un Ārlavas Kalnos ugunskapi kopā ar senlietām ieskaloti ezerā
un upē zemes erozijas procesa gaitā, mainoties gultnei un ūdens līmenim. Talsos sākotnēji tie varēja koncentrēties Vilkumuižas ezera austrumu krastā, kur iegūti līdzīga rakstura atradumi no ugunskapiem
un atrasti arī nedeguši priekšmeti un kauli no skeletapbedījumiem.”39
Šturms E. Talsu novada aizvēsture… 110. lpp.
Apals J. Hidroarheoloģiskās ekspedīcijas darbs 1967. gadā… 48. lpp.
37
Latvijas PSR arheoloģija…187. lpp.
38
Broža M. Talsu Vilkmuižas ezera kuršu ugunskapi kā vēlā dzelzs laikmeta un viduslaiku
apbedījumu vieta: Bakalaura darbs. Rīga, 2008
39
Muižnieks V. 14., 15. gs. ugunskapi Kurzemē… 38. lpp.
35
36
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E. Šturms kategoriski noraidīja ezera līmeņa svārstības: „Tā kā nav
pamata domāt, ka senatnē atraduma vietā bijusi sauszeme, vai ka
noticis krasta nogruvums, vai, beidzot, ka senlietas būtu ezerā nokļuvušas vēlākos laikos, tad jādomā, ka še konstatēts īpatnējs kuršu
apbedīšanas veids: sārta paliekas nav atstātas sadedzināšanas vietā,
bet savāktas un nogremdētas ezerā.”40 Tomēr šī raksta autore izvirza
pieņēmumu, ka laikā, kad šajā vietā tika ierīkots kapulauks, ezerā
ūdens līmenis ir bijis daudz zemāks. Līdz ar to apbedīšana nav notikusi ūdenī, bet uz sauszemes, blakus nelielai ūdenstilpnei, bet, ceļoties
ūdens līmenim, kapulauks ticis appludināts. Uz šādu domu pamudināja autores vadītie izrakumi Lapiņu kapulaukā Užavā, Vilkmuižas
ezerā konstatētie nelielie bedrveida iedziļinājumi, senlietu atrašana
līdz 40 cm dziļi ezera grunts slānī, kā arī tas, ka trūkst pamatotas
liecības, ka iepriekš minētie savrupatradumi tiešām nāk no kapulaukiem, kas atrodas zem ūdens, līdz ar to ir droši zināms tikai viens
šāds Vilkmuižas gadījums.
Līdzīgās domās, atsaucoties uz J. Apala dzīvesbiedres Zigrīdas
Apalas sniegto informāciju, pēc Vilkmuižas ezera hidroarheoloģiskās
apsekošanas bijis arī Jānis Apals. Viņš kā vienu no versijām minējis,
ka notikusi nevis mirušo apbedīšana ūdenī, bet kapulauks ir applūdis
ceļoties ezera līmenim. Tomēr papildus pētījumus ezerā viņš nav veicis.41
Domājams, ka neizprotamo momentu radīja tas apstāklis, ka senlietas no ezera tika izzvejotas ar grābekli. Tas pamudināja pētniekus
uz domu, ka mirušo pelni kopā ar senlietām ir bērti ūdenī. Tomēr
citos šī perioda kuršu ugunskapos, piemēram, Popes Lazdu kapulaukā, mirušie sadedzināti uz vietas nākamā kapa vietā, kur bēru sārts
krauts vai nu virs toreizējā zemes līmeņa, vai arī bija nedaudz iedziļināts līdz 20 cm izraktā bedrē. Otrajā gadījumā mirušie sadedzināti ārpus kapa bedres, sārta paliekas kopā ar kauliem un senlietām
novietotas apbedījuma vietā pēc tam. Tās vai nu izkaisītas tieši virs
augsnes virskārtas, vai ievietotas iepriekš izraktā bedrē, kuru dziļumi
dažādi – no 20 centimetriem līdz tādiem, kas pārsniedz 1 metra dziļu-

40
41

Šturms E. Talsu novada aizvēsture… 110. lpp.
Pēc Zigrīdas Apalas atmiņām (28.04.2016.)

15

mu.42 Līdzīgi arī Lapiņu kapulaukā tūlīt zem humusa lielākā teritorijā
iezīmējās dažus centimetrus biezs intensīvi ogļains slānis, kurā izklaidus izkaisītas senlietas. Jāatzīmē, ka virs šiem ugunskapiem gandrīz
nebija iespējams konstatēt uzbērtu smilšu slāni, varētu pat domāt, ka
sārta paliekas tikušas izkaisītas plašākā teritorijā vai sadedzinātas
uz vietas, tās neapberot ar zemi.43
Pēc „senlietu zvejas” Šturms savā pārskatā min, ka senlietas
ezera dibenā guļ izkaisītas plānā laukumā, kaut gan vietumis, liekas,
bronzas senlietas koncentrējās vienā, dzelzs ieroči un darbarīki – citā
vietā. Tomēr pārmeklēšanu tik sistemātiski izdarīt nevarēja.44 Varbūt
ezerā ir bijuši nodalīti sieviešu apbedījumi no vīriešu? Šo savu novērojumu Šturms nav tālāk atspoguļojis rakstos par Vilkmuižas ezera
kapulauku.
Paturot prātā to, ka sārta paliekas ugunskapos tika ievietotas gan
nelielās bedrītēs (kādas arī J. Apals konstatēja Vilkmuižas ezera apsekošanā), gan izkaisītas virs augsnes kārtas, neliekas vairs tik neizprotama senlietu zvejošana ar grābekli, gadījumā, ja tās atradušās
zemes virskārtā. Tas arī izskaidrotu senlietu un ogļu atrašanos līdz
pat 40 cm dziļi ezera grunts slānī. Un ir pamatots arguments izvirzītai hipotēzei par ūdens līmeņa svārstībām Vilkmuižas ezerā, respektīvi, cēlies ūdens līmenis, kas appludinājis kapulauku. Lai šo izvirzīto
hipotēzi pierādītu, tiek veidota sadarbība ar ģeologiem un ģeogrāfiem
Vilkmuižas ezera pētniecībā. Lai noteiktu paleoģeogrāfiskos apstākļus, ezera līmeņa svārstības un cilvēku aktivitātes Vilkmuižas ezerā,
2013. un 2014. gada tika veikti divi urbumi un vairāki zondējumi
ezera krastā.45 Pirmie rezultāti norāda, ka ezera attīstība pēdējos septiņus tūkstošus gadu ir piedzīvojusi vislielākās ūdens līmeņa svārstības, kad vairākas reizes tas ir paaugstinājies un pēc tam strauji pazeminājies. Tomēr, lai noteiktu, cik zems ūdens līmenis bijis laikā, kad

 ūsēms M. Arheoloģiskā izpēte Popes pagasta Lazdu senkapos 2000. gadā (pārskats glabājas
L
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Pieminekļu dokumentācijas centrā
(VKPAI PDC))
43
Bērziņš V., Doniņa I., Kalniņš M. Fosfātu kartēšana un izrakumi Lapiņu mezolīta apmetnē
un kuršu ugunskapos (Manuskripts, iesniegts publicēšanai krājumā „Arheologu pētījumi
Latvijā 2014.–2015. gadā”)
44
E. Šturma pārskats par pētījumiem Talsu Vilkmuižas ezerā 1934. gadā. AA Inv. Nr. 188
45
Pētījumi veikti ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.
42
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ezerā notikusi mirušo apbedīšana, vēl vajadzīgi papildus pētījumi.46
Nobeidzot jāsaka, ka vēl līdz galam neatbildēts paliek jautājums
par to, vai mirušo apbedīšana ūdenī ir mīts, kura aizsācējs ir Eduards
Šturms. Ar šo rakstu autore vēlas vērst sabiedrības uzmanību uz to,
ka šajā jautājumā tomēr pastāv viedokļu dažādība, un vēl nav viennozīmīgas atbildes, kas apstiprinātu vai noliegtu vienu vai otru teoriju.
Domājams, ka turpmākie pētījumi ļaus atrisināt šo Vilkmuižas ezera
mīklu un sniegs atbildi uz jautājumu, vai mirušo apbedīšana ūdenī ir
mīts vai īstenība.

46

 epīte A., Doniņa I., Ceriņa A., Kalniņa L. Vilkmuižas ezera nogulumu veidošanās
Ķ
paleoģeogrāfiskie apstākļi un cilvēku klātbūtnes pazīmes. No: Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides
zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 73. zinātniskā konference. Rīga : Latvijas
Universitāte, 2015, 349–351. lpp.
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INGA DONIŅA

Underwater burial, myth or reality?
Summary
If we speak about burying the dead in the water in the context of Latvian archaeology, one cannot avoid the issue of Vilkmuiža
lake in Talsi. The presumption that underwater burial took place in
Vilkumuiža lake has longstanding and firm position in Latvian archaeology and is deeply rooted public consciousness. But what if it is only
a myth, made by Eduards Sturms (Šturms)? Over the last decade a
new generation of archaeologists have started to review this presumption and put forward the idea that contrary to earlier belief underwater burial did not happened. Three main theories can be distinguished
that support this claim. One – cremated ashes were thrown in the lake,
second – antiquities ended up at the bottom of the lake in the process of
coastal erosion and third – the dead were buried on land near the lake
and rising water levels flooded the burial grounds. Currently research
is carried out in order to establish paleogeographic conditions of the
lake, the historical fluctuations of the water level as well as to detect
any sings of human intervention in natural state of Vilkmuižas lake.
The results will enable archaeologists to reassess the theories.
The bottom of Vilkumižas lake has been researched multiple
times with a device similar to rake and also with ladle (E. Šturms
1934. g., H. Riekstiņš 1936. g.). Some kind of “archaeological research” in the lake was done also in 1953 when lumps of lake bed where
lifted out of the water and researched (A. Šulcs and J. Znotiņš), but in
1967 underwater research was done by J. Apals. In addition to that
also local population have systematically acquired antiquities from
the lake. The antiquities from Vilkmuižas lake and their properties
(broken, deformed and burned) points that the burial ground can be
attributed to Curonian cremation grave from 11th–15th centuries.
18

Kristiāna Skromule

Oktes muižas īpašnieki fon Firksi –
Talsu novada muzeja ēkas cēlāji
Fon Firksu (Fircks) vārds ir cieši saistīts ar Talsu novada muzeja
ēkas1 vēsturi. Muižnieku fon Firksu dzimta bija viena no ietekmīgākajām Baltijas reģionā un tai bijusi ievērojama loma Kurzemes hercogistes vēsturē. Līdz 1920. gada Latvijas Republikas agrārreformai dzimtai piederēja šādas muižas Talsu novadā: Nurmuiža, Okte, Valdgale,
Strazde, Pedvāle un Šķēde.
Fon Firksu dzimtas saknes meklējamas Igaunijā, kur Oktes muižas īpašnieka Jirgena (Georga) I fon Firksa (1489–pirms 1522. gada
12. septembra) senči bija Dānijas karaļa vasaļi. Jirgens I fon Firkss
bija pirmais no fon Firksu ģimenes, kas apmetās uz dzīvi Kurzemē.
Jau 1494. gadā viņš bija ieguvis lēni Kuldīgas novadā, netālu no
Abavas. 1505. gada 28. jūlijā Jirgens I fon Firkss Oktes un Šķēdes
muižu nopirka no Johana fon Pletenberga. Okte un Šķēde kļuva par
pirmajām fon Firksu dzimtmuižām Kurzemē.2

Nurmuiža 1982. gadā. Neg. TNMM 6354
1
2

Talsos, K. Mīlenbaha ielā 19
Kvaskova V. Fon Firksu dzimta Oktes muižā, 16.–20. gadsimts. Latvijas Arhīvi, Nr. 3/4, 2012,
45. lpp.
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Viens no galvenajiem fon Firksu dzimtas īpašumiem bija
Nurmuiža, kuru 1566. gadā nopirka Jirgens fon Firkss. Devītais
Nurmuižas īpašnieks Frīdrihs fon Firkss (1796–1863) 1830. gada
11. janvārī Lielmēmelē salaulājās ar Krievijas valsts padomnieka,
kambarkunga, vēstures pētnieka un rakstnieka Oto fon Mirbaha
(Otto von Mirbach; 1766–1855) meitu Ernestīni Jūliju Luīzi (1809–
1886).3 Laulībā dzima dēli – Oto (18304–1908), Heinrihs Hermanis
Pēteris Jūlijs Vilhelms (1831 5–1889), Ernests Hermanis Georgs
(1843–1919) un meitas – Agate Frederika Anete Aleksandra (1833–
1863), Frederika Amalija (1835–1850), Anete (1837–1925).

Pēc Nurmuižas, Odres, Oktes un Lielvirbu barona Frīdriha fon
Firksa nāves 1863. gadā viņa vecākais dēls Oto mantoja Nurmuižu,
vidējais dēls Heinrihs Hermanis Pēteris Jūlijs Vilhelms Oktes muižu,
jaunākais dēls Ernests Hermanis Georgs Lielvirbu muižu, bet atraitne – Lielsēņus un Mazsēņus.6
Oktes muižas īpašnieks Heinrihs Hermanis Pēteris Jūlijs
Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LVVA), 235. fonds, 5. apraksts, 100. lieta, 160. lpp.
Turpat, 147. lpp.
5
Lackschewitz W. Gesamtgenealogie des kurländischen Geschlechts der Freiherren und Barone
v. Fircks. Kivik, Schweden, 2013, S. 30. TNMM 30454 (Nurmuižas vācu evaņģēliski luteriskās
draudzes baznīcas grāmatā minēts 1832. gads – LVVA, 235. f., 5. apr., 100. l., 149. lpp.)
6
Lackschewitz W. Güter der Barone v. Fircks und ihre Besitzer. Band I. [Kivik, Schweden],
2012., S. 96. TNMM 30455
3
4
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Vecoktes muižas dzirnavas 1982. gadā. Neg. TNMM 6357

Vecoktes kalpu māja 1982. gadā. Neg. TNMM 6356

Vilhelms fon Firkss saistīts ar 19. gadsimta otras puses nemieriem
pie Engures ezera. Engures ezers bija viens no Kurzemes lielajiem
brīvezeriem, kur katram bija tiesības zvejot, medīt, pļaut sienu un
griezt niedres. Ap Engures ezeru dzīvojošie labprāt izmantoja visas
likumā paredzētās tiesības: pļāva piekrastes zāli, vāca niedres jumta
segumam un pakaišiem, vilku vālīšu pūkas spilveniem, bagātīgus
lomus ieguva zvejojot. Sestdienās un svētdienās zvejas mīļotāji sanāca gar ezermalu, deguši zvejnieku sakurtie ugunskuri, spīguļojušas
lāpas. Engures ezeru nosusinājuši zemnieki, izpildot pagasta klaušas.
Kanāla rakšanu sākuši Mērsragā, pie „Kuģinieku” mājām 1842. gadā,
pabeidza gadu vēlāk. Ezera līmenis pakāpeniski samazinājās par
1,5 metriem. Ūdenim atkāpjoties, radās jaunas platības, kurās muižnieki cerēja izveidot labas, ar zāli bagātas pļavas. Pēc ezera nosusināšanas gan ievērojami samazinājās zivju bagātība.
Oktes un Nurmuižas muižu zemes gabali robežojās ar Engures
ezera zemēm un 1863. gadā muižu īpašnieki apstiprināja un koroborē21

ja7 īpašuma tiesības uz nosusinātajām zemēm ap ezeru. Ieraka robežu
stabus un aizliedza zemniekiem pie Engures ezera ganīt lopus, pļaut
sienu un niedres. Sākās nemieri, neatļauta zāles pļauja un niedru
griešana no vietējo zemnieku puses.
Pirmie lielākie nemieri, kuros piedalījās plašākas zemnieku
masas, norisinājās 1875. gadā.8 Cīņas saasinājās un atjaunojās ar
jaunu sparu 1887. gadā. Policijas izziņā konstatēts, ka Nurmuižas
un Oktes muižas robežās 1887. gadā notikušas 17 dedzināšanas.
Dedzināšanas iemesls bija 1886. gadā Nurmuižā, Oktē un Garlenē
pieņemtā mežziņa Krēgera rīcība, kā rezultātā zemniekiem atņemtas
viņu senču lietotās pļavas. Mežzinis aizliedzis ganīt mežā lopus un
cirst žagarus. Tai vietā sācis iznomāt zemniekiem par naudu sliktas
pļavas.
Engures ezera apkārtnē dzīvojošo zemnieku naids bija tik liels, ka
Nurmuižas Čāžu māju saimnieks Andrejs Segliņš, Talsu pareizticīgo
baznīcas vecākais, Teodors Melenbergs, Nikolajs Avotiņš, Kristofors
Sproģis un citi nolēmuši nogalināt un aplaupīt Nurmuižas un Oktes
muižas īpašniekus baronus Firksus, Laidzes baronu Hānu, Talsu
mācītāju Vībeku un Talsu pilskungu Gaudringu. Ieceri bija plānots
realizēt 1888. gada Lieldienās. Plāns nerealizējās.9
Nemieri saasinājās, jo Oktes un Nurmuižas pagastā 1880. gados
norisinājās zemes regulēšana. Zemes starpgabalus apvienoja vienā
gabalā tuvāk mājām. Veicot šādas izmaiņas, muižnieki nerēķinājās
ar zemnieku vēlmēm. Zemnieki mājas rentēja no Oktes un Nurmuižas
īpašniekiem, kuri visu sev piederošo zemi uzskatīja par savu īpašumu
un rīkojās ar to pēc savas patikas. Kaut gan likuma normas neatļāva
samazināt zemniekiem zemes platības, muižnieki to piekopa plašos
apmēros.
Pēc regulēšanas dažu māju platība samazinājās vairāk par pusi.
Nurmuižas zemnieki līdz regulēšanai varēja turēt 15 govis, bet pēc
regulēšanas spēja izturēt tikko piecas, un tām pašām bija jānomā no
barona pļavas un ganības.
Augstāko pakāpi protesta izpausmes sasniedza 1888. gadā. 10
Koroborēt (lat. corroborare – nostiprināt) – ierakstīt zemesgrāmatā.
Birzvalks A. Cīņas un nemieri ap Engures ezeru pagājušā gadsimta otrajā pusē.
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr. 1, 1938, 1. janv., 7. lpp.
9
Birzvalks A. Cīņas un nemieri ap Engures ezeru pagājušā gadsimta otrā pusē.
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr. 2, 1938, 1. febr., 177. lpp.
10
Kultūrvēsturiski sīkumi. Latvija, Nr. 12, 1934, 23. martā, 12. lpp.
7
8
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Daudzviet liesmoja nemiernieku aizdedzinātie muižu siena šķūņi un
meži. 15. jūnijā no Talsiem muižnieki saņēma ziņu, ka vairāk kā tūkstotis zemnieku organizējušies patvarīgai siena pļaujai. Arī pēc divu
kareivju rotu ierašanās lielākā daļa zemnieku turpinājuši pļauju.11
Kad arī 1889. gadā atkārtojās masveida pulcēšanās siena pļaujai, bija sagatavoti pretpasākumi: uz visiem ceļiem, kas veda uz ezeru,
bija noorganizēti bruņoti posteņi – tie apturēja braucējus un gājējus.
Nepaklausīgos arestēja, nosūtīja uz Talsiem. Tālredzīgākie muižnieki
muižām piederošās pļavas jau bija nopļāvuši.
Vācu baroni ar slepenu ziņotāju, žandarmu un tiesas iestāžu palīdzību kārtoja rēķinus ar dumpinieku vadītājiem un viņu atbalstītājiem. Vairākus zemniekus padzina no mājām, citiem piesprieda cietumsodu. Vienā gadījumā izsūtīja uz Sibīriju.12
Oktes muižas Gatviņu māju saimnieks Teodors Melenbergs šajos
nemieros nebija vairāk vainīgs kā citi zemnieki, kas tajos piedalījās. Vairāk ciest viņš dabūja strīdu dēļ ar Oktes baronu Firksu, kurš
Gatviņu māju saimnieku izlika no tēva mājām. Teodors Melenbergs
pārcēlās uz Lāču mājām un izcieta 6 mēnešu cietumsodu par amatpersonu apvainošanu.
1889. gada 26. aprīlī koroborēts akts13 starp Heinrihu fon Firksu
un Jirenu Zutti par Gatviņu māju pirkšanu.14 Izdota obligācija uz
Heinriha fon Firksa vārda par 404 rbļ. 1905. gada 3. maijā reģistrēts
pirkšanas summas atlikuma prasījums 350 rbļ. par labu pārdevējam
Frīdriham fon Firksam no pircēja Jirena Zuttes.15
Heinrihs Hermanis Pēteris Jūlijs Vilhelms fon Firkss 1868. gada
24. janvārī Nurmuižas luteriskajā baznīcā salaulājās ar tirgotāja Frankfurtē pie Mainas Johana Adama Rinka (Rinck) meitu
Augusti (Adu) Heinrieti Rinku (1843–1929). Laulībā dzimis dēls
Frīdrihs Oto (1869–1927) un meita Jūlija Marija Anna (1871–1929).
Saskaņā ar koroborēto līgumu, ko brāļi Oto fon Firkss un Heinrihs
Hermanis Pēteris Jūlijs Vilhelms fon Firkss noslēdza 1883. gada
Birzvalks A. Cīņas un nemieri ap Engures ezeru pagājušā gadsimta otrā pusē.
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr. 2, 1938, 1. febr., 182. lpp.; Seno dienu cīņas ap
Engures ezeru. Zvejniecības Mēnešraksts, Nr. 7, 1939, 1. jūl., 327. lpp.
12
Pagātnes atbalss. Neatkarīgās Tukuma Ziņas [skatīts 19.02.2016.]. Pieejams: https://www.
ntz.lv/lasitaju-raksti/pagatnes-atbalss/
13
Īpašumtiesību reģistrācija zemesgrāmatā.
14
Paziņojums. Valdības Vēstnesis, Nr. 72, 1930, 28. martā, 5. lpp.
15
Paziņojums. Valdības Vēstnesis, Nr. 136, 1930, 20. jūn., 5. lpp.
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27. jūnijā, Nurmuižas zemes gabals „Tiguļi-Upseji” nonāca Oktes
īpašnieka rokās.16 Iespējams, ka šos zemes gabalus 1529. gadā Oktes
un Šķēdes īpašnieks Markuss II fon Firkss nopirka no G. Reigera,
kad iegādājās zemi un pļavas pie Talsu ezera, gruntsgabalu un krogu
Talsos. Pēc īpašuma iegūšanas Heinrihs fon Firkss lika nojaukt
Tiguļu mājas.
Ar Liepājas apgabaltiesas lēmumu 1890. gada 12. jūnijā par
H. H. fon Firksa mantiniekiem uz Oktes muižu, Tiguļu-Upseju mājām
un zemes gabalu, sauktu „Buddendorfa”, apstiprina viņa dēlu
Frīdrihu Oto fon Firksu, kuram pienācās 3/5 mantojuma, viņa māti
Augusti un māsu Jūliju, katrai 1/5 mantojuma. 1891. gada 26. maijā
mantinieki vienojās par mantojuma sadalīšanu, piešķirot
Frīdriham Oto fon Firksam 2/4, bet viņa mātei un māsai – katrai 1/4
mantojuma. Oktes muižu, kas bija novērtēta par 80 484 rbļ., savā īpašumā pārņēma H. H. fon Firksa dēls F. O. fon Firkss, izmaksājot mātei un
māsai viņu daļu naudā.17

Fon Firksu celtā savrupmāja 19./20. gs. mijā, no 1996. gada –
Talsu novada muzeja ēka. ZP 1553/16

Laikraksts „Mājas Viesis” vēsta, ka Oktes barona jaunais
nams pie Talsiem sākts celt 1888. gadā. Kad 1889. gadā miris tās
īpašnieks Heinrihs fon Firkss, mājas celtniecību turpinājis dēls
Frīdrihs Oto fon Firkss. Nama celtniecība pabeigta 1892. gadā.18 To
apliecina arī Zemes ierīcības plāns, kas datēts ar 1892. gadu, kad ēka
LVVA, 1677. f., 15. apr., 1360. l., 3. lpp.
LVVA, 6678. f., 41. apr., 3. l., 5., 15. lpp.
18
No Oktes muižas. Mājas Viesis, Nr. 20, 1893, 15. maijā, 2. lpp.
16
17

24

jau uzcelta, parks, augļu un sakņu dārzs ierīkots.19 Fon Firksu savrupmājā (saukta – Villa Hocheim, vēlāk – Oktes pils) pamatā dzīvojušas Frīdriha Oto fon Firksa māte Auguste fon Firksa un īpašnieka
māsa Jūlija Hāna, to apliecina 1897. gada tautas skaitīšanas dati. Par
kalponēm šeit strādājušas Emma Kleinberga, Magrieta Kalniņa, par
dārznieku Kristaps Lasmanis.20
1894. gada 5. janvārī Jūlija fon Firksa Talsu evaņģēliski luteriskajā baznīcā salaulājas ar baronu Leo fon Hānu21, kurš dzimis
1868. gada 21. decembrī Jelgavā un miris 1937. gada 19. augustā Cirolē.22 Leo fon Hānam piederēja Ciroles un Vīkseles muižas.23
Laulība bija neveiksmīga, jo tai pašā gadā šķirta.
Par Oktes muižas īpašnieka Frīdriha Oto fon Firksa gaitām
1895. gadā ziņo laikraksts „Tēvija” – pēc sava meža izstrādes viņš
ikvienam, kurš vēlējies, atļāvis vākt palikušos zarus, koku galotnes un skaidas, ja vien meža gabalu sakopj;24 savukārt Oktes muižā
barons iekārtojis grāmatu krātuvi muižas ļaudīm.25
Nonācis naudas grūtībās, Frīdrihs Oto fon Firkss 1895. gada
18. decembrī pārdeva no „Tiguļu-Upseju” mājām atdalītu zemes gabalu 0,34 desetīnu lielumā Pastendes baronam Teodoram Hānam par
200 rbļ. 1902. gada 21. jūnijā Frīdrihs Oto fon Firkss pārdod no „TiguļuUpseju” mājām atdalītu zemes gabalu ar nosaukumu “Hochheim” 0,59
desetīnu lielumā kalējam Bērtulim Muceniekam (1869) par 576 rbļ.
un 67 kap. Bērtulis Mucenieks dzīvoja Talsos, Slimnīcas ielā 5.26
1914. gadā Oktes muižas īpašnieks pārdod zemes gabalus no
„Tiguļu-Upseju” mājām Parka ielā 13, 15, un 17. Parka ielas 13
zemes gabalu 1416 m² Pēteris Ginters nopērk par 340 rbļ. un apbūvē.
1921. gadā īpašums novērtēts par 15 000 rbļ.27 Parka ielas 15 zemes
gabalu Kristaps Garkalns nopērk par 320 rbļ. 1921. gadā īpašums
novērtēts par 6000 rbļ. 1933. gadā Kristaps Garkalns īpašumu pārdod E. Dombrovskim. Kristaps Garkalns dzīvoja Talsos, Saules ielā
LVVA, 1679. f., 172. apr., 1533. l.
LVVA, 2706. f., 1. apr., 240. l., 1324. lpp.
21
LVVA, 235. f., 12. apr., 421. l., 7. lpp.
22
Miris vācu Trīsvienības lauku draudzes priekšnieks. Zemgales Balss, Nr. 186,1937, 20. aug.,
1. lpp.
23
Baron Leo Hahn zum Gedachtnis. Rigasche Rundschau, Nr. 218, 1937, 22. sept., 8. lpp.
24
Iekšzemes ziņas. Tēvija, Nr. 20, 1895, 17. maijā, 3. lpp.
25
Iekšzemes Ziņas. Tēvija, Nr. 34, 1895, 23. aug., 4. lpp.
26
LVVA, 1677. f., 15. apr., 1359. l., 5. lpp.
27
LVVA, 1677. f., 15. apr., 1360. l., 1., 2. lpp.
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Nr. 13.28 Parka ielas 17 zemes gabalu 864 m² nopērk par 200 rbļ. un
25 kap. Pēteris Apsis un apbūvē. 1921. gadā īpašums novērtēts par
6000 rbļ.29
Pirmā pasaules kara laikā pēc bermontiešu ienākšanas Talsos
barons Frīdrihs Oto fon Firkss no 1919. gada 30. oktobra līdz
22. novembrim strādāja Talsu komandantūras saimniecības daļā.
Bermontiešiem atstājot Talsus, aizgāja arī F. O. fon Firkss.30 Dodoties
uz Vāciju, viņš Oktes īpašumā atstāj pārvaldnieku Krišjāni Jirgenu
(Jürgen), kura mūžs beidzas traģiski. Oktes īpašnieka Frīdriha Oto
fon Firksa prombūtnes laikā 1919. gadā no Oktes muižas izzagti divi
zelta pulksteņi, zelta un sudraba lietas. 1921. gadā, kad Frīdrihs Oto
fon Firkss atgriezās no Vācijas, Oktes muižas pārvaldnieks Krišjānis
Jirgens zādzībā vainojis Kretuļa bandu. 1924. gada 13. maijā policija
veica kratīšanu Krišjāņa Jirgena nomātajā Aizdzires muižā un atrada divus nozagtos pulksteņus.31 Tūlīt pēc kratīšanas Krišjānis Jirgens
aizbraucis uz Rīgu un otrajā dienā Katlakalna pagasta vecajās kara
tranšejās veicis pašnāvību, nošaujoties ar Brauniņa sistēmas revolveri.32
1920. gada 30. janvārī Kēnigsbergā Frīdrihs Oto fon Firkss salaulājās ar baronesi Katarīnu (Katu) Annu Mariju fon Koškulu (Koskull).
Viņa dzimusi 1888. gada 14. augustā Nahbargavā Austrijā, mirusi
1956. gada 26. jūnijā Štenkrūgā pie Diestera Austrijā. Viņas tēvs –
barons Adams Koškuls – dienējis Ķeizariskās Krievijas jātnieku gvardē, māte – Anete (dzimusi Knige, Knigge).33
Ar Latvijas Republikas iekšlietu ministrijas pavēli no 1920. gada
6. februāra Oktes muižas īpašnieku Frīdrihu Oto fon Firksu izsludināja par Latvijas valsts nodevēju, jo viņš atbalstījis Bermonta uzbrukumu. Īpašumi tika atsavināti.34 Atsavināto muižu īpašniekiem bija
tiesības uz muižu ēku iekārtu un sadzīves priekšmetiem. Frīdriha Oto
fon Firksa sieva Katarīna Anna Marija fon Firksa kā sava vīra pilnvarotā 1921. gada 31. martā rakstīja no Rīgas Talsu apriņķa agrāro lietu
LVVA, 1677. f., 15. apr., 1361. l., 1., 2., 34. lpp.
LVVA, 1677. f., 15. apr., 1362. l., 1. lpp.
30
Kvaskova V. Fon Firksu dzimta Oktes muižā, 16.–20. gadsimts. Latvijas Arhīvi, Nr. 3./4.
2012, 53. lpp.
31
Pašnāvības atskaņas. Policijas Vēstnesis, Nr. 42, 1924, 27. maijs, 2. lpp.
32
Provinces policijas iestādes. Policijas Vēstnesis, Nr. 40, 1924, 20. maijs, 2. lpp.
33
Lackschewitz W. Gesamtgenealogie des kurländischen Geschlechts der Freiherren und Barone
v. Fircks. Kivik, Schweden, 2013, S. 30. TNMM 30454
34
Latvijas ienaidnieki. Latvijas Sargs, Nr. 31, 1920, 7. febr., 1. lpp.
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inspektoram un lūdza piešķirt viņai neatsavināmo daļu, atdot inventāru un lopus no laulātajam piederošajām Lāču un Upseju mājām
Oktes muižā, kā arī mēbeles, ekipāžu, kamanas, ratus un braucamo
iejūgu.
1921. gada 16. septembrī Talsu apriņķa valsts zemju inspekcija nolēma Frīdriham Oto fon Firksam piešķirt bijušo Ķīvīšu krogu,
kur atradās trīs ēkas – dzīvojamā māja, stallis un pirts. Savukārt
1927. gada 18. maija ieraksts zemesgrāmatā vēstīja, ka, saskaņā ar
likumu par neatsavināmās daļas piešķiršanu, no Oktes muižas atdalīts 52,65 ha liels zemes gabals „Ķīvīšu krogs” (hipotēka Nr. 1586), kas
nodots F. O. fon Firksa īpašumā.
No 1923. gada februāra līdz septembrim Talsu pilsētas galva ir
Teodors Dzintarkalns (1874–1937). Viņš sekmēja „Villa Hochheim”
piešķiršanu Talsu vidusskolai, vairākas reizes rakstīja un apmeklēja
Rīgā Zemkopības ministriju un Centrālo zemes piešķiršanas komiteju.35
Pamatojoties uz Talsu vidusskolas direktora Anša Dreimaņa
(1882–1968) priekšlikumu, 1923. gada 26. septembra Talsu pilsētas
valdes sēdē nolēma samaksāt īres naudu par skolas ieņemtajām telpām „Oktes pilī” sākot no 1923. gada 23. aprīļa līdz 1. septembrim.
Sēdē nolēma uz 26. oktobra Centrālās zemes ierīcības komitejas sēdi
komandēt Talsu pilsētas galvu Aleksandru Reiznieku (1894–1974),
jo jālemj jautājums par Tiguļu māju zemi.36 Centrālās zemes ierīcības komitejas sēdē nolemts no 1923. gada 26. oktobra piešķirt Upseju
māju īpašumu ar 30 pūrvietām zemes Fricim Paeglem, bet atlikušo
zemi izmantot Talsu vidusskolas vajadzībām un Talsu pilsētas paplašināšanai.
1923. gadā Talsu muižas zemei pievienoja „Tiguļu-Upseju” mājas
neapbūvētu zemes gabalu ar derīgu zemes gabalu 23 ha, nederīgu
zemes gabalu 1 ha, nomas zemes gabalu un Talsu vidusskolai piešķīra
5 ha.37
Laikraksts „Zemes Ierīcības Vēstnesis” ziņo, ka no 1923. gada
25. oktobra „Oktes pils” ar parku, augļu dārzu un saimniecības ēkām,
kopplatībā 16 pūrvietas, piešķirta Izglītības ministrijai Talsu vidus zintarkalns T. Notikumi un ainas no Talsu un apkārtnes dzīves. Talsi : A. Pelēča lasītava,
D
[2006], 146. lpp. TNMM 28014
36
LVVA, 4895. f., 2. apr., 48. l., 22., 33. lpp.
37
LVVA, 1679. f., 156. apr., 1337. l.
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skolas vajadzībām. Uz ēku pretendēja Auguste fon Firksa, taču viņas
lūgumu noraidīja.38
1930. gada 9. janvārī apstiprināja īpašuma tiesības gruntsgabalam Nr. 185 (F=185) K. Mīlenbaha ielā 19 (zemes gr. H=362 (39)) ar
platību 6834 m². Gruntsgabalā ietilpa skolas ēka (38,3 m x 15,8 m x
7,6 m) – divstāvu, ķieģeļu, apmesta, ar dakstiņiem virs šindeļiem; dzīvojamā ēka (bijusī garāža) – ķieģeļu, ar papes jumtu; malkas šķūnis –
dzīvojamās telpas – koka un akmens, ar skaidu jumtu; šķūnis – bijušais ledus pagrabs – no māla kleķa un akmens mūra, ar papes jumtu.
Uzrādītas 28 istabas un 2 saimniecības telpas.39
Pēc 1924. gada 6. marta lēmuma no „Tiguļu-Upseju” zemes atdalīja 0,05 desetīnas zemes par dzimtu un piešķīra Marijai Bērziņai.40
1932. gadā Marija Bērziņa zemes gabalu pārdeva Lizetei Štramdierei
par 100 Ls.41
Frīdrihs Oto fon Firkss mira Talsos 1927. gada 7. jūnijā kā 16.
un pēdējais Oktes īpašnieks no fon Firksu dzimtas. Mūža nogali viņš
pavadījis vācu pansijā Talsos, Kalēju ielā 2/4. Viņa māte Auguste Ada
Henriete Rinka mirusi 1929. gada 11. septembrī vācu pansijā Talsos,
Kalēju ielā 2/4 pie Elizabetes fon Stevenhagenas jaunkundzes (1872).
Drīz pēc mātes nāves, 28. septembrī, mirst arī meita – Jūlija Marija
Anna Hāna. Frīdriha Oto fon Firksa, Augustes Adas Henrietes Rinkas
un Jūlijas Marijas Annas Hānas kapa vietas nav zināmas.42
Naudas grūtībās nonākusī F. O. fon Firksa sieva
Katarīna fon Firksa 1924. gadā tirgojās savā pārtikas veikalā Oktes
muižas Ķīvīšu krogā.43 1928. gada aprīlī Katarīnai fon Firksai piederošais pārtikas veikals uzlauzts. Andrejs Stūrmanis no Nurmuižas
pagasta Nariņciema nozadzis no veikala kases 30 Ls, kā arī dažādas
preces.44
Pēc „Tiguļu-Upseju” māju sadalīšanas projekta 1931. gadā izvei alīgi piešķirtās rūpniecības iestādes, augļu dārzi. Zemes Ierīcības Vēstnesis, Nr. 89, 1923,
G
20. dec., 14. lpp.
39
LVVA, 6636. f., 5. apr., 189. l.
40
Galīgi piešķirtās rūpniecības iestādes, augļu dārzi un t.t. Zemes Ierīcības Vēstnesis, Nr. 105,
1924, 28. apr., 6. lpp.
41
Piešķirtie un citām personām par labu atsavinātie valsts fondu objekti. Zemes Ierīcības
Vēstnesis, Nr. 495, 1933, 1. okt., 13. lpp.
42
Talsos pirms simts gadiem [skatīts 19.02.2016.]. Pieejams: https://pelecalasitava.lv/talsospirms-simts-gadiem/
43
Kalniņš R. Uz Engures Ezera. Mednieks un Makšķernieks, Nr. 11, 1924, 1. nov., 330. lpp.
44
Jaunākie notikumi provinces pilsētās un laukos. Pēdējā Brīdī, Nr. 77, 1928, 8. lpp.
38
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doja jaunsaimniecību „Upseji” un amatnieku saimniecību ar kopējo
platību 12,07 ha. Jaunsaimniecību piešķīra ilggadējā zemes lietotāja Friča Paegles mantiniekiem – Margrietai un Visvaldim Paegļiem,
bet amatnieka saimniecību – Irmai Puriņai (dzimusi Paegle).
Jaunsaimniecība aizņēma 11,68 ha, bet amatnieka saimniecība
0,30 ha.45
Nurmuižas pagasta Oktes muižas Lāču mājas iznomāja Kārlim
Ignem46, bet 1933. gada 1. martā jau piedāvā publiskai izsolei. 47
1934. gada 7. novembrī izsolē pārdeva Katarīnai fon Firksai piederošo
īpašumu ar platību – 107 pūrvietas.48
1934. gada 13. septembrī izsolē pārdots Frīdriha Oto fon Firksa
bijušais īpašums – Vandzenes pagasta Oktes muižas Ķīvīšu mājas.
Īpašuma platība – 52,65 ha ar ēkām. Īpašums novērtēts par 9418 Ls,
hipotēku parādu apgrūtinājums – 9018,06 Ls ar procentiem.49
Pārdevusi mirušā vīra Frīdriha Oto fon Firksa īpašumus, atraitne
Katarīna fon Firksa aizceļo no Latvijas.

LVVA, 1679. f., 172. apr., 1585. l., 2. lpp.
Paziņojums. Valdības Vēstnesis, Nr. 283, 1930, 13. decembrī, 3. lpp.
47
Paziņojums. Valdības Vēstnesis, Nr. 175, 1932, 8. aug., 4. lpp.
48
Paziņojums. Valdības Vēstnesis, Nr. 89, 1934, 23. apr., 3. lpp.
49
Paziņojums. Valdības Vēstnesis, Nr. 54, 1934, 8. martā, 6. lpp.
45
46
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КРИСТИАНА СКРОМУЛЕ

Род фон Фирксов –
владелeц поместье Okтe
Резюме
Имя рода фон Фирксов тесно связано с историей здания
Талсинского краеведческого музея. Род фон Фирксов был одним
из самых влиятельных в Балтийском регионе и имел значительную роль в истории Курляндского герцогства. После смерти
Нурмуйжского, Одринского, Октовского и Лиелвирбского барона
Фридриха фон Фиркса в 1863 году, его старший сын Отто унаследовал Нурмуйжу, средний сын Генрих Герман Петер Юлий
Вильгельм, поместье Окте, младший сын Эрнест Герман Георг,
имение Лиелвирби, а вдова Лиелсени и Мазсени. Согласно
заключённому 27 июня 1883 года договору между братьями Отто
фон Фирксом и Генрихом Германом Петером Юлием Вильгельмом
фон Фирксом, Нурмуйжский участок земли Тигули – Упсеи оказался во владении хозяйна Окты. После приобретения собственности Генрих фон Фиркс приказал снести дом Тигулей. В газете
„Майас Виесис” номере от 15 мая 1893 года говорится, что поместье
Окте начали строить в 1888 году, когда умер его владелец Генрих
фон Фиркс и строительство дома продолжил сын Фридрих Отто
фон Фиркс. Строительство дома было завершено в 1892 году. Об
этом свидетельствует не только публикация в газете, но и план
по землеустройству, датированный 1892 годам, когда здание уже
построено, разбит парк, фруктовый сад и огород устроен.
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Kādas lādītes stāsts
Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā glabājas kāds īpaši
interesants priekšmets – popenieku dāvana Ernestam Dinsberģim.
1889. gada 30. jūlijā Kubeles skolotājs Dinsberģis svin sava amata
50 gadu jubileju un laulības zelta kāzas. Šis datums gan izvēlēts tīri
nosacīti, jo skolotāja pienākumus pildīt viņš uzsācis 1838. gada rudenī, bet laulībā devies gadu vēlāk – 1839. gada 19. novembrī.

1. att. Ernestam Dinsberģim 1889. gadā dāvinātā sudraba lādīte.
RTMM 86494. Foto: RMM

Dāvana, kuru popenieki pasnieguši šajos svētkos, ir sudraba lādīte. Vietējie amatnieki tai izveidojuši pamatni no Krievijas impērijas
laika sudraba monētām (1., 2. att.). Vecākā no tām kalta 1813. gadā.
Uz lādītes vāka iegravēts uzraksts: „Zieds ziedotājam.” Iespējams,
lādīti dāvinājuši vīri, kurus Dinsberģis savulaik izglābis no 25 gadu
garā karadienesta, dibinādams palīdzības kasi rekrūšu izpirkšanai
un, protams, pats tajā ziedodams. Turklāt skola Popē dibināta tikai
1866. gadā, tātad daļa no dāvinātājiem būs bijuši arī Dinsberģa kādreizējie pateicīgie skolnieki.
Lādīte nonākusi muzejā 1963. gadā. Pirms tam tā glabājusies pie
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Dinsberģa audžumazmeitas un viņa sievas krustmeitas
Agnēzes Kārtiņas, dz. Dreibergas, ievērojamā Jaunjelgavas mācītāja
Mārtiņa Kārtiņa dzīvesbiedres. Muzejs to pircis par 30 rubļiem, kas
toreiz, pēc naudas reformas, ir visai prāva summa. Atbilstoši tā laika
likumiem darījums noformēts kā pirkums no antikvariāta.

2. att. Lādītes pamatne ar Krievijas impērijas laika sudraba
rubļiem un monētām. Foto: RMM

Sudraba trauka četrās sienās iegravēti četri gadskaitļi, kas atgādina Dinsberģa garā mūža nozīmīgākos notikumus. Šajā rakstā
izmantoti arī citi RMM krājuma materiāli: paša Dinsberģa autobiogrāfija, laikabiedru atmiņu rokraksti, vēstules, kā arī tā laika preses
izdevumi.
Pirmais iegravētais gadskaitlis ir 1816. – Ernesta Dinsberģa dzimšanas gads. Viņš dzimis 12. janvārī Dundagas pagastā, tolaik vēl dzimtļaužu ģimenē un bez uzvārda. 19. gadsimta beigās Dinsberģis raksta,
ka tagad jaunajiem ļaudīm tie grūtie laiki liekas kā teika. Lai gan cars
Aleksandrs I drīz pēc Dinsberģa dzimšanas pasludina Kurzemē brīvlaišanu, dzīvē vēl ilgi saglabājas dzimtlaiku dzīves kārtība. Dinsberģis
uzaug apstākļos, kad tuvākā apkaimē nav nevienas skolas. Apdāvinātais
un ļoti zinātkārais bērns jau sešu gadu vecumā iemācās lasīt, taču
lasāmvielas tikpat kā nav. Grāmatu latviešu valodā iznācis vēl pavisam nedaudz, un tās pašas trūcīgu zemnieku bērnam gaužām grūti
pieejamas. Desmit gadu vecumā Ernests, tēvu pierunājis, divus mēnešus mācās pie muižas arendatora bērnu privātskolotāja. Tad mācības
jāpamet, jo skolotājs prasa mēnesī 60 kapeikas, kas nabaga mežsargam
ir liela nauda. Pēc tam jāiet tēva mājās darbos. Atpūtas brīžos, kamēr
citi gulējuši, viņš lasījis un rakstījis. Dinsberģis ir laimīgs, kad 17 gadu
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vecumā rodas iespēja kļūt par mācītāja Kārļa Glēzera kučieri un sulaini,
tādējādi tiekot klāt viņa bibliotēkai. Mācītājs arī neliedzis savas grāmatas. Bet viņa kundze uzskatījusi, ka latviešiem tādu lietu nevajag, tādēļ
vakaros nedevusi sveces. Tad Ernests izdobis kāli, tajā ielicis tauku
paliekas, diega galu un pie šāda gaismekļa pavadījis daudzas naktis.
Jaunībā tik ļoti cietis no izglītības iespēju trūkuma,
Ernests Dinsberģis vēlākā mūžā centies darīt, ko spēdams, lai gādātu par nākamo paaudžu izglītošanos, un izdevis vairāk kā simts grāmatu: gan ģeogrāfiska, vēsturiska un garīga satura, gan daiļliteratūru, sākot ar pasaules klasikas darbu tulkojumiem un beidzot ar lubu
romāniem, kā arī dažādas „ziņģes un rīmes”. Mūsdienās tām pārsvarā tikai kultūrvēsturiska vērtība. Bet te gribas atcerēties dzejnieka
Jāņa Poruka teikto – ja Gēte būtu dzimis Dundagas Iernieku mājās
dzimtļaužu ģimenē, viņš nebūtu varējis sarakstīt „Faustu”, bet varbūt tad viņš nebūtu padarījis ne pusi no tā, ko Dinsberģis savā grūtajā mūžā. Dinsberģim trūkst spējas apmierināt modernās formas un
stila prasības, bet viņam ir „milzeņa griba”1. Mūsu inteliģences pirmā
paaudze, autodidakti, kas ar „milzeņa gribu” laužas ārā no dzimtlaiku
atpalicības, īsā laikā sagatavo ceļu, lai jau 19. gadsimta beigās latviešu rakstniecība sasniegtu kultūras nācijai atbilstošu māksliniecisko
briedumu.
Nākamais gadskaitlis uz lādītes vāka – 1838. Tolaik jaunais mācītājs Glēzers, kā liecina Dinsberģa krustdēls profesors Ludvigs Adamovičs, „piedabū” Dundagas baronu
Kārli fon Ostenzakenu dibināt skolu. Skolotājs viņam jau padomā –
zinātkārais kučieris. 22 gadus vecais Dinsberģis pirmajā brīdī jūtas
apjucis, jo pats taču tik maz mācījies. Bet mācītājs atsaka, ka par to
nekas – pie neizglītotu vecāku bērniem nekādas augstas zināšanas
nevajagot.
Skolas sākumi nepavisam nelīdzinās vēlākiem laikiem, kad skolotājs ir labi nodrošināts un cienījams kungs. Tā kā barons skolu atver
nelabprāt, tai izvēlēta visneizdevīgākā vieta. Viņš padzen no mājām
paputējušu saimnieku pašā pagasta nomalē, purvainā mežmalā. Ceļš
uz turieni gandrīz neizbraucams, visapkārt rāpo čūskas un krupji.
Alga skolotājam vispār nav paredzēta, vienīgi iespēja apsaimniekot
1

 oruks J. Ernsts Dinsberģis +. Viņa piemiņai no J. Poruka. No: Ernsts Dinsberģis:
P
Autobiogrāfija ar ģīmetni un ievadu no Poruku Jāņa. Cēsis : J. Ozols, 1904, 9. lpp.
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Kubeles (sauktas arī Kublas) mājas. Viņam jābūt vienlaikus skolotājam un zemniekam.
Apstākļi jaunajā skolā patiešām briesmīgi pat pēc tā laika kritērijiem. 1838. gada vasarā ieradies Kubelē, Dinsberģis atrod priekšā
izgāztus žogus, šķirbainas durvis, nokūpējušus griestus un sienas,
izpuvušu grīdu, cauru jumtu. Istabā atradies vien pussatrūdējis galds
un pie loga vecs, apkapāts beņķis. Pie krāsns gulējis kāds nabags.
Vēl lielākā postažā saimniecības ēkas. Dinsberģim pašam no iedzīves lietām nav nekā. Kūtsaugšā viņš atrod „pāris klēpju vecas govju
atēdas”2. Tur uzklājis palagu, apsedzies ar veciem paltrakiem. Un tā,
Dievu pielūdzis, viņš pavada pirmo nakti savās jaunajās skolas mājās.
Vecāki ir tik nabagi, ka nevar viņam daudz neko palīdzēt, jo bez
viņa vēl pieci bērni. Rudenī sākas mācības tajā pašā istabā pie vecā
saimes galda. Bērni kādi desmit, jo vairāk skolā nav vietas. Uz visiem
viena ābece. Vakaros viens skolnieks stāvējis, skala uguni rādīdams.
Tāfeles nav, tādēļ skolotājs raksta lieliem burtiem uz papīra lapas, ko
tad piekar pie melnajām kambara durvīm. Ne velti Dinsberģis sacījis,
ka jaunajai paaudzei tie laiki šķiet kā teika…
Bērnu skološanu apvienot ar saimniekošanu vienam neiespējami. Tas pamudina Dinsberģi nekavēties ar ģimenes dibināšanu. 1839. gada novembrī viņš salaulājas ar deviņpadsmitgadīgo
Agnēzi Lapiņu-Mačevsku, skrodera meitu. Adamovičs raksta, ka viņa
bijusi „mācītāja audzēkne”3. Sākumā abi dzīvo lielā nabadzībā. Pirmo
gadu jāēd sapelējusi un sasmakusi maize, jo klēts apcirkņi sapuvuši.
Vasaru staigājuši basām kājām, nav bijis arī kārtīgu drēbju. Tomēr
jaunā sieviņa nenobīstas ne no kādām grūtībām un kļūst par priekšzīmīgu un uzticamu dzīves draudzeni daudzu gadu garumā.
Pamazām grūtā darbā apstākļi uzlabojas. Dinsberģis 5 mēnešus papildinās pie skolotāja Bergmaņa. Pēc pieciem gadiem uzcelts
jauns skolas nams, ietaisīts ceļš, iegādāti mācību līdzekļi. Pēc desmit
gadiem jaunais muižas mantinieks Teodors fon Ostenzakens, kurš ir
apgaismības ideju ietekmēts, atsvabina Dinsberģi no zemnieka darba,
maksādams viņam skolotāja algu. Kādu laiku šķiet, ka dzīve pamazām nokārtojusies.
 rnsts Dinsberģis: Autobiogrāfija ar ģīmetni un ievadu no Poruku Jāņa. Cēsis : J. Ozols, 1904,
E
34. lpp.
3
Adamovičs L., prof. Kublas (tagad E. Dinsberģa) skolas sākumi un pirmais pusgadsimtenis
(1838–1898). Audzinātājs, Nr. 1, 1939, 14. lpp.
2
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3. att. Lādītes sāns ar uzrakstu “1863”. Foto: RMM

Bet tad nāk gads, kas iegravēts uz trešā lādītes sāna – 1863
(3. att.). Šis un nākamais, 1864. gads, ir smagākais laiks Dinsberģa
dzīvē. Barons Teodors Ostenzakens pārceļas uz Vāciju un muižas
pārvaldīšanu atstāj sava dēla Kārļa rokās. Ja Teodoru ļaudis saukuši par „labo kungu”, tad viņa dēlu – par „trako kungu”. Jaunais
barons bijis bargs, mantkārīgs un naidīgs pret latviešu centieniem.
Kad iznāk „Pēterburgas Avīzes”, to pirmo numuru ievada Dinsberģa
dzejolis „Prieka cerība”. Dinsberģis tajā apsveic „brāļus latviešus” ar
jaunu sākumu. Viņš izplata šo avīzi, sarakstās ar Krišjāni Valdemāru,
Krišjāni Baronu, Andreju Spāģi un citiem jaunlatviešiem. Par aktīvu jaunlatviešu darbinieku kļūst viņa jaunākais brālis Krišjānis.
Dinsberģis tur neredz nekā slikta, bet tas gaužām nepatīk jaunajam
baronam un mācītājam Glēzeram. Pēc Dinsberģa paša atmiņās stāstītā, palīgskolotājam uzdots viņu izspiegot. Tas viņa rakstāmgaldā atrod
atvilktni, kas verama no apakšas, pabāžot roku zem galda un ieliekot
pirkstus zara caurumā. Tur glabājušās jaunlatviešu vadoņu vēstules.
1863. gada vasarā Kubeles skolā notiek kratīšana. Barons ierodas ar
pavadoņiem un kādu svešu kungu spožā formas tērpā. Svešais kungs
tūliņ dodas pie rakstāmgalda, iebāž roku zara caurumā un atvelk
atvilktni. Nezinātājam tas uzreiz nebūtu iespējams. Dinsberģis saprot,
ka ticis izspiegots un nodots. Vēstules konfiscē. Meklē arī Spāģa grā35

matu „Brīvās zemnieku kārtas stāvoklis Kurzemē”, kuru autors
Dinsberģim piesūtījis, bet tā kādam aizdota lasīt.
Rudenī, kad jāsākas mācībām, Dinsberģim aizliedz turpmāk turēt
skolu. Bērni nedrīkst ierasties. Dinsberģis dodas pie barona cerībā
pārliecināt, ka skolai jāatsākas. Taču barons tikai kliedzis un draudējis viņam labi parādīt. Pēc kāda laika Dinsberģim jāierodas Jelgavā
pie žandarmērijas pulkveža Kocebū. Tas ar viņu laipni aprunājies un,
nekādas vainas neatradis, sūtījis atpakaļ. Tad aizkaitinātais barons
pats aizbraucis pie pulkveža un pārliecinājis, ka Dinsberģis esot
bīstams ļaužu musinātājs un jaunlatviešu sazvērnieks. 1863. gada
novembrī Dinsberģi otrreiz izsauc uz nopratināšanu. Šoreiz saņemšana pavisam cita. Septiņas dienas katru rītu pusotras stundas viņam
jāstāv kājās Kocebū priekšā. Viņš tiek pakļauts psiholoģiskai mocīšanai un draudiem.
Jaunais barons nonācis konfliktā ar lībiešu zvejniekiem, kuriem
nesamērīgi paaugstinājis nomas maksu. Zvejniekciemu ļaudis atteikušies parakstīt jaunos nomas līgumus un rakstījuši sūdzības uz
Pēterburgu. Tad sūdzību rakstītāji pērti, bet pārējie ar varu aizvesti uz
muižu un piespiesti līgumus parakstīt. Šķiet, ka Dinsberģim ar šiem
notikumiem nav nekāda sakara, bet viņu pratina kā līdzzinātāju, liek
izstāstīt visu, ko par to dzirdējis. Dinsberģis atbild – dzirdējis, kā zvejnieki aizvesti uz muižu, un vienu sievu, kurai tikko piedzimis bērniņš,
arī iesvieduši ratos un aizveduši. Pēc viņa paša liecības, pulkvedis
Kocebū viņu visādi centies piespiest, lai stāsta, ko zemnieki par kungu
runājot, draudējis ar apcietināšanu. Bet Dinsberģis atbildējis, ka, vientuļi mežā dzīvodams, maz ko dzirdot. Pulkvedis atteicis: „Tā tas nav
viss. Jūs zināt diezgan, bet tikai neteicat.”4 Dinsberģis pratināts arī
par sakariem ar Valdemāru, Baronu un daudziem citiem, kurus nepazinis. Tad Kocebū spiedis viņu uzņemties spiega pienākumus un ziņot
par visu, ko pagastā dzirdēšot, līdz Dinsberģis, citādi vaļā netikdams,
apsolījies ziņot, ja dzirdēšot par nekārtībām, ko gan vēlāk nav pildījis,
tā izraisot pulkveža dusmas. No viņa spiegs neiznāk.
Dinsberģa paša liecība nesaskan ar Kocebū ziņojumu par nopratināšanu. Tajā sacīts – Dinsberģis atzinis, ka zemniekos valdot naidīgs noskaņojums pret muižu un barona rīcību. Vai nu Dinsberģis
atmiņās noklusējis kādus savus izteikumus, vai arī pulkvedis
4

Adamovičs L. Kublas skolas sākumi. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. Nr. 12, 1933.
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uzrakstījis to, ko būtu gribējis dzirdēt, bet nevarējis no viņa izspiest.
Reaģējot uz šo ziņojumu, Kurzemes civilgubernators Brēverns, sākumā atzīdams zemnieku sūdzībās zināmu pamatotību, lūdz pilnvarotos muižniekus noskaidrot lietas apstākļus un ietekmēt Dundagas
muižas īpašnieku atturēties no šādas rīcības. Tad baroni „noskaidro
lietas apstākļus” pavisam citā virzienā. Dinsberģa liecība esot nepareiza, zemnieki nebūt nav neapmierināti, bet pats Dinsberģis pieder
jaunlatviešiem un musina zemniekus pret kungu, tādēļ viņu vajag
izsūtīt trimdā. Par to Brēverns ziņo ģenerālgubernatoram Līvenam.
Vissāpīgāk Dinsberģis pārdzīvo, ka arī mācītājs Glēzers, kurš kopš
agras jaunības bijis viņam draudzīgs, pievienojies barona naidīgajai
nostājai. Vēstulē Krišjānim Baronam 1864. gada 9. martā viņš raksta – kauns mutē ņemt tādu netaisnību, kādu mācītājs runā, ka „es
ļaudis uz nemieru uzskubinājot, uz ko es nemūžam neesmu domājis.
Lai Dievs viņam tādu grēku piedod.”5
1864. gada aprīlī, Pūpolu svētdienā, Dinsberģis tiek izsūtīts. Viņa
mantu izūtrupē. Sievai jāpaliek turpat Dundagā, bet Dinsberģi pasta
ratos nogādā Jaunjelgavā, piespiež vēl samaksāt par ceļa beidzamo
posmu un tad izsviež vakarā svešajā pilsētā uz ielas. Lai pats gādājot, kur palikt. Dinsberģis ar pūlēm sameklē kādu traktieri, kur nakti
pārgulēt. Vienlaikus viņš atrodas stingrā policijas uzraudzībā. Vēlāk
vietējais muižnieks viņu pieņem par skrīveri. Jāstrādā sākumā visas
septiņas dienas nedēļā no astoņiem rītā gandrīz līdz pusnaktij par
nieka grašiem, pārguļot mazā kambarītī pie kancelejas. Dinsberģis
jūtas nevainīgs un, gluži kā Kafkas „Procesā”, tā arī nesaprot, par ko
tiek apsūdzēts un sodīts. Visi, pie kā viņš meklē atbildi, atsaka: „Mēs
nezinām.”6 Vienlaikus viņš piedzīvo arī tautas atbalstu un mīlestību. Sveši ļaudis palīdz viņam ar naudu un pārtiku, pateikdamies par
izdotajām grāmatām.
Pēc astoņiem mēnešiem, kad nomainās ģenerālgubernators,
Dinsberģim izdodas tikt projām no Jaunjelgavas. Viņš pārceļas uz
Rīgu, strādā laikrakstam „Mājas Viesis”, tad kļūst par skolotāju Jāņa
baznīcas meiteņu skolā. Tur viņam klājas labi. Bet Dundagas zemnieki protestē tādējādi, ka nelaiž vairs bērnus uz skolu, kurā ielikti citi
skolotāji. Gan mācītājs cenšas pierunāt, ka tie taču mācījušies semiAugstkalns A. Politiskie dzejoļi 1863. gadā un Dinsberģa trimda. Latvijas Vēstures Institūta
Žurnāls. Nr. 3, 1938.
6
Adamovičs L. Kublas skolas sākumi. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. Nr. 12, 1933.
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nāros, gan skolu kapitāli izremontē un labi apgādā, bet nekas nelīdz.
Ļaudis prasa atpakaļ savu skolotāju.
Tad mācītājs padodas un pierunā baronu samierināties ar
Dinsberģi. No 1868. gada Dinsberģis atkal ir skolotājs vecajā vietā.
Gan žēl atstāt Rīgu, bet saviem pagasta ļaudīm, kas tik ļoti aicina
atpakaļ, nav iespējams atteikt. Pēc desmit gadiem Dinsberģis aiziet
no skolotāja amata, palikdams dzīvot skolas nama augšistabās, tomēr
vēl ilgi turpina vadīt skolā rīta lūgšanas un glītrakstīšanas stundas.
Saviem pāridarītājiem, pēc paša liecības, viņš kristīgi piedod un tos
svētī, nevēlēdams ļauna.
Uz lādītes ceturtās malas ir dāvanas pasniegšanas gadskaitlis –
1889. Tā ir lielākā godināšana, kādu sirmais skolotājs savā mūžā
piedzīvojis. Uz amata jubileju un zelta kāzām ierodas ievērojami
viesi no visas Latvijas novadiem, no Rīgas un pat no Pēterburgas un
Maskavas. Ļaužu bijis tik daudz, ka visi nevarējuši saiet Dundagas
baznīcā uz īpašo svētku dievkalpojumu. Tad svinību dalībnieki braukuši uz Kubeles skolu 42 ratos. Priekšā jājuši četri balti ģērbti puisēni, sarkanbaltus karodziņus vicinādami. Pie ceļa pagrieziena un skolas priekšā uzcelti goda vārti. Skolā saiet ap 250 cilvēku. Gaviļniekus
apsveic dažādu iestāžu un organizāciju pārstāvji: Rīgas Latviešu
biedrības priekšnieks Frīdrihs Grosvalds, skolu pārvalde, vēlākais
profesors mācītājs Voldemārs Maldonis, prāvests Kārlis Kundziņš,
garīdznieki, advokāti, ārsti, studenti, kā arī vienkārši ļaudis. Un
starp viņiem arī Popes zemnieki ar savu sudraba lādīti. Dinsberģa
sieva Agnēze, apsveikumus pieņemdama, arvien piecēlusies un kniksējusi.
Kādi pēc laikabiedru liecībām ir Ernests Dinsberģis un viņa sieva
šajā laikā? Viņš – gariem, baltiem matiem un baltu pilnbārdu, ļoti cienīgs un cienījams, bet nepavisam ne bargs, gluži otrādi, atvērts un
pretimnākošs, labprāt ar visiem aprunājies. Agnēze – tumšās drānās,
lakatiņu galvā, klusa, kautrīga, bet reizē laipna un mīlīga, ļoti čakla
un darbīga. Pat tumsai iestājoties, nevarējusi no darba atrauties. Abi
bijuši saimniecībā ļoti izveicīgi, pratuši visus darbus, tā ka ļaudis arī
praktiskās lietās nākuši viņiem padomus prasīt. Par vīra grāmatām
Agnēze it kā daudz neesot interesējusies, viņas joma ir saimniecība.
Abus vieno dziļa un vienkārša dievbijība. Pēc mīļās sieviņas nāves
1897. gadā Dinsberģis saraksta dzejoli „Mans laulības mūžs”. Kas
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toreiz rakstīts lielās bēdās, tas mūsdienās šķiet drīzāk komisks savas
izteiksmes dēļ:
„Kad gribēju apsēsties, tā krēslu pacēla,
Kad taisījos es ģērbties, tā drēbes pienesa. (..)
Nekad neko nesāku, ko viņai neteicu,
Un lai gan pats to māku, tak zināt gribēju,
Vai viņai ar tas tiktu: tā kopā dzīvojām,
Tik labi vien, ne sliktu nekam nevēlējām.”7
Pēc vecās parunas, ka pravietis savā tēvzemē netiek cienīts,
Dinsberģi zelta kāzās neapsveic vienīgi paša pagasta valde un liedz
viņam pensiju par nokalpotajiem gadiem. Bērnu Dinsberģim nav,
bet ir divas audžumeitas – sievasmāsas meitas. Abas apprecējušās
ar Kubeles skolas skolotājiem. Alvīne (dz. Feldmane) ir vēlāk ievērojamā pedagoga Jaņa Adamoviča sieva un teoloģijas profesora, kādu
laiku arī izglītības ministra Ludviga Adamoviča māte. L. Adamovičs
ir Dinsberģa krustdēls. Otra audžumeita Paulīne apprecējusies ar
skolotāju Jani Dreibergu. Kad tas, sastrīdējies ar baronu, 1899. gadā
aiziet uz Rīgu, Dinsberģis spiests doties līdzi un pēdējos trīs gadus
pavada pie znota Sarkandaugavā, juzdamies tur kā traucēklis. Viņš
miris 1902. gada 30. aprīlī.
Līdzi uz Rīgu Dinsberģis acīmredzot paņēmis arī Popes zemnieku dāvāto piemiņas lietu, kas vēlāk palikusi mantojumā audžumeitas
meitai un tā paradoksālā kārtā nonākusi tajā pašā Jaunjelgavā, kur
viņš reiz tā cietis. Labi, ka šī sudraba lādīte nav gājusi zudumā un tik
daudz vēl spēj pastāstīt.

7

Rokraksts. RTMM 95510 E.Din. R2/8 Ernests Dinsberģis. Mans laulības mūžs. T. Sietiņa
noraksts, [1960. gadi], 1 lp. mašīnr.
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ILONA MIEZĪTE

The Story of an Ancient Box
Summary
There is an interesting artifact being kept at the archive of the
Literature and Music Museum – a present given by residents of
Pope to Ernests Dinsbergis, a teacher in Kubele. On July 30, 1889,
Dinsbergis was marking 50 years of his teaching career and also his
golden wedding anniversary. On this occasion, the residents of Pope
presented him with a silver box. Engraved on its four walls were the
years reminding of the most significant events of Dinsbergis’ life.
These included the year of his birth, the year that he became a teacher, the year that he was sent into exile and the year of the above
anniversary. The report deals with the story of the box, thus tracing
Dinsbegis’ whole life.
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Alīda Zigmunde

Jaunatradumi par Frici Blumbahu
arhīvos
No Talsu novada nāk daudzi pazīstami inženieri, literāti, mūziķi, mākslinieki, kurus īpaši suminām nozīmīgās
jubilejās. 2014. gadā 150 gadu jubileju
atzīmējām vienam no pirmajiem novada zinātniekiem – Fricim Blumbaham.
Talsu novada muzejā 26. septembrī
Friča Blumbaha piemiņai rīkotajā konferencē izskanēja ne tikai izcilā astronoma, metrologa, augstskolu mācībspēka
vārds. Blumbahu dzimta ir sazarojusies un nav viegli atšķetināt radniecības pakāpes, taču bez radinieku atbalsta nez vai būtu izaudzis tik ievērojams
zinātnieks. Gatavojoties jubilejai, nācās

Izcilais zinātnieks – astronoms,
metrologs Fricis Blumbahs
1930. gados. TNMM 30356/3

ieskatīties arī līdz šim maz zināmos un mazpētītos arhīvu dokumentos, kas sniedz precīzākas ziņas gan par Frici Blumbahu, gan viņa
radiniekiem.

Rads rada galā
Pirmais profesionālais latviešu astronoms Fricis Blumbahs dzimis 1864. gada 23. (pēc vecā stila – 11.) oktobrī Talsu apriņķa Lībagu
pagasta „Slaparos”,1 pagastā, kur viņa uzvārds bijis daudziem. Fricis
bija pirmdzimtais Jāņa un Gotlības Blumbahu ģimenē. Abi viņa vecāki bija dzimuši Lībagos un apprecējās 1863. gada 20. oktobrī.2 Toreiz,
19. gadsimtā un vēl 20. gadsimta pirmajā pusē, bija ierasts, ka katra
nākamā paaudze turpina senču iesākto turpat vai kaut kur netālu. Ja
1
2

Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LVVA), 235. fonds, 6. apraksts, 983. lieta, 16. lp.
LVVA, 235. f., 2. apr., 2171. l., 26. lp.
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vecākais dēls parasti mantoja tēva mājas un zemi, tad pārējie bērni,
nereti apprecoties ar tā paša vai kaimiņu pagasta ļaudīm, apmetās
uz dzīvi kaut kur netālu. Jādomā, ka Jānis Blumbahs savu ģimeni
veidoja vecāku mājā un, iespējams, bija vecākais dēls. Saimnieka
Jāņa Blumbaha vienīgais dēls Fricis dzimtajās mājās saimniekot
neturpināja, jo viņa ceļš veda uz pilsētām, kur bija iespēja iegūt labu
izglītību un iekārtoties ar lauksaimniecību nesaistītā darbā, pievērsties zinātnei. Lai gan vairāku bērnu ģimenei liekas naudas nebija,
turpat Lībagu pagasta „Baložos” dzīvoja Friča krusttēvs un mātes
brālis Kristaps Kārlis Preipičs-Brīvkalns (1853–1932)3 – veterinār
ārsts, literatūras un valodniecības pētnieks, kas palīdzēja izskolot Frici, tāpēc viņa personība jāraksturo mazliet tuvāk. Krusttēvs
Fricim Blumbaham bija arī paraugs, sarunu biedrs, nozīmīga personība gan vietējā Lībagu, gan Latvijas mērogā. Nākamā astronoma
krusttēvs K. K. Preipičs-Brīvkalns bija vairāku veterinārmedicīnas
grāmatu autors un ir viens no pirmajiem, kas tās rakstījis latviešu
valodā. Drīz pēc veterinārārsta diploma iegūšanas viņš sarakstīja savu pirmo darbu „Derīgi padomi pie mājaslopu kaites un slimības pazīšanas un ārstēšanas” (1882), kuram sekoja „Praktiskā lopu
ārstniecība” (1904). Te der atgādināt, ka abi minētie oriģināldarbi
bija zināmi veterinārstam, mikrobiologam un politiķim Augustam
Kirhenšteinam (1872–1963),4 ar kuru, domājams, vēlāk ne reizi vien
Latvijas Universitātē vai Latvijas Zinātņu akadēmijā saticies astronoms Fricis Blumbahs. Mūža nogalē K. K. Preipičs-Brīvkalns publicēja grāmatu „Vīriešu un sieviešu kārtas pēcnācēju iedzemdēšana pēc
pašizvēles” (1925) ar diviem pielikumiem par latviešu valodas pareiz
rakstību.5 Tipogrāfiski iespiests arī viņa referāts „Pamatnoteikumi
pēcnācēju dzimuma iedzemdēšanai pēc pašizvēles” (1926).
Bet „Slaparos” vēl ilgus gadus saimniekoja Friča Blumbaha tēvs
Jānis Blumbahs, kas līdzās saimniekošanai savā lauku mājā iesaistījās sabiedriskajā darbā. Kad 1898. gada rudenī tika nodibināta
Lībagu savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība, viņš kļuva par tās
Saukts arī par Kristapu Preipiču-Freibergu.
Kirhenšteins A. Lasītāji savā starpā. Zemkopis, Nr. 34, 1909, 676. lpp.
5
Preipičs K. Vīriešu un sieviešu kārtas pēcnācēju iedzemdēšana pēc pašizvēles. Rīga;
Rēzekne : [autora izdevums], [1925], 78 lpp.; Pielikums: 1. Tabula Latviešu nākamai jaunai
pareizrakstībai... : projekts. Rēzekne, 1917, 16 lpp.; 2. Gala rezumējs par „k (ķ)“, „kh“, „gh“
un „h“ lietošanu jaunā rakstībā svešvalodu tagadejā „ch“ vietā no Kr. Brīvkalna. Rīga : 1921,
VI lpp.
3
4
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priekšnieku un šo amatu pildīja līdz pat 1915. gadam. Bez tam biedrību atbalstīja viņa radinieks K. K. Peipičs-Brīvkalns, kas toreiz strādāja par veterinārārstu Dobelē.6
Jāņa Blumbaha ģimenē bija ne tikai dēls Fricis, bet arī piecas meitas – Karlīne, precēta Lemberga (1867–?), Anna Regīna,
precēta Kvālberga (1871–1946), kas pēc vīra Friča (1879–1931)
nāves dzīvojusi „Slaparos” acīmredzot atsevišķi no māsām, 7
Anna Līze (1878–pēc 1941), Gotlība Marija, precēta Ulmane (1882–
1955), Olga Alma (1883–1978). „Slaparos” saimniecībā palīdzējušas Jāņa Blumbaha meitas un vēlāk te saimniekoja arī jaunākās
meitas Gotlības Marijas ģimene un laukstrādnieki. Nav gan īsti
zināms, vai Pirmā pasaules kara gados Jāņa Blumbaha ģimene palika Lībagos vai devās bēgļu gaitās. Doma par saimniecības pamešanu kara gados rodas, uzzinot, ka Jāņa meitas Olga Alma Blumbaha
un Gotlība Marija Ulmane (dzim. Blumbaha), kā arī Gotlības Marijas
vīrs Oskars Vilhelms Ulmanis (1883–?) „Slaparos” ienākuši un apmetušies uz patstāvīgu dzīvi 1920. gadā,8 tātad laikā, kad ne viens
vien atgriezās no bēgļu gaitām Krievijā. Par „Slaparu” saimnieku
kļuva Oskars Vilhelms Ulmanis, kas sava sievastēva darbu turpināja arī Lībagu savstarpējā ugunsapdrošināšanas, vēlākajā – Lībagu
savstarpējā apdrošināšanas biedrībā. 9 Viņš to vadīja kopš atjaunošanas1922. gadā līdz tās slēgšanai 1940. gadā. Lībagu pagasta
„Slaparos” bērnību pavadījuši arī Jāņa Blumbaha mazbērni, meitas
Gotlības Marijas un znota Oskara Vilhelma Ulmaņa meita Ilga, precēta Madre (1921–2002), un dēls Jānis Ulmanis (1923–1996). Ilga Madre
mācījusies Latvijas Mājturības institūtā (Kaucmindē) un studējusi
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā, bet savu mūžu veltījusi tautas mākslai un ilgus gadus vadījusi Tautas lietišķās mākslas studiju
„Atspole”.10 Tagadējās un nākamās paaudzes varēs mācīties no viņas
sarakstītajām sešām grāmatām: „Krāsošana ar augu krāsvielām“
(1990), „Izšūšana: etnogrāfiskie baltie un krāsainie izšuvumi, izšuvumi tillā, aplikācijas, zīlīšu rotājumi, monogrammas, caurās vīles,
spodršuvumi, rišeljē, broderī” (1993), „Izšuvumi: raksti un modeļi”
Vācietis K. Liela biedrība mazā pagastā. Talsu Vārds, Nr. 4, 1938, 2. lpp.
LVVA, 1308. f, 12. apr., 13921. l., 147. lp.
8
LVVA, 1308. f., 6. apr., 841. l., 179. lp.
9
Vācietis K. Liela biedrība mazā pagastā. Talsu Vārds, Nr. 4, 1938, 2. lpp.
10
www.latvijaslaudis.lv/old-data/users/madre_ilga/ [skatīts 11.10.2015.]
6
7
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(2 grāmatas; 1993, 1994), „Aušana” (1993) un „Taupība nav skopums”
(1998). Ilgas brālis Jānis Ulmanis pēc Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas absolvēšanas nodarbojās ar dārzeņu sēklu audzēšanu un ir
viens no grāmatas „Dārzeņu un sakņaugu audzēšana sēklām” (1997)
autoriem.11 Ilgas un Jāņa tēvs interesējās par visu jauno un, neiegūdams jaunībā labu izglītību, kompensēja to, mācoties pašmācības
ceļā.12 Ilga Madre un Jānis Ulmanis bērnībā satikās ar vecmāmiņas
brāli Kristapu Kārli Preipiču-Brīvkalnu, nezinot, ka arī viņu mūža
lappusēs tiks ierakstīts šis tas kopīgs – arī viņi būs grāmatu autori,
bet Ilga, tāpat kā viņas radinieks 1929. gadā,13 1995. gadā par mūža
darbu tiks apbalvota ar Latvijas Republikas augstāko civilo ordeni – Triju Zvaigžņu ordeni. Ilgas Madres krustmāte, jau pieminētā
Olga Alma Blumbaha, bija laukstrādniece, bet brīvajos brīžos – čakla
rokdarbniece un arī šī nodarbe nākusi dzimtai līdzi no iepriekšējo
paaudžu sievietēm.
Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos atrodamas ziņas, ka
Jāņa Blumbaha meita Anna Līze „Slaparos” ienākusi 1936. gadā 14
un acīmredzot bijusi radinieku aprūpējama, jo slimojusi. Interesanti,
ka 1941. gada Tautas skaitīšanā kā „Slaparu” saimnieks ierakstīts arī Ernests Ludvigs Švēde-Grīnbergs.15 Viņš varētu būt vai nu
Jāņa Blumbaha mazdēls vai kāds viņa sievas Gotlības Blumbahas
radinieku pēcnācējs. Gan baznīcu grāmatās, gan Tautas skaitīšanas
dokumentos atrodami daudzi Lībagu pagasta iedzīvotāji ar uzvārdu
„Blumbahs”, tāpēc izsekot viņu radurakstiem nav viegli un tas nav arī
šī raksta uzdevums. Viens no pazīstamākajiem pagasta ļaudīm ir skolotājs, pirmais novada dzejnieks Bērtulis Blumbahs (1857–1894), kas
dzimis „Beltēs” un apbedīts Slaparu kapos, netālu no „Slapariem”.16
Otrā pasaules kara sākumā „Beltēs” dzīvoja Jānis Blumbahs ar savu
ģimeni un tās pēcnācējiem – diviem Kārļiem, Jeti, Mariju, Alfrēdu,
Ģirtu, Ēriku, Arvīdu un Vilmu.17 Kāda viņiem radniecība ar „Slaparos”
mītošajiem, zina tie, kas dus Slaparu un citās kapsētās.
Ulmanis J., Nollendorfs V., Kilēvica M. Dārzeņu un sakņaugu audzēšana sēklām.
Talsi : Kurzemes sēklas, 1997, 239 lpp.
12
www.latvijaslaudis.lv/old-data/users/madre_ilga/ [skatīts 11.10.2015.]
13
Ar Triju zvaigžņu ordeni apbalvoto 8. saraksts. Valdības Vēstnesis, Nr. 96, 1930, 1. lpp.
14
LVVA, 1308. f., 6. apr., 841.l., 179. lp.
15
LVVA, 1308. f., 15. apr., 3052. l., 209. lp.
16
Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Red. I. Stašulāne. Rīga : Zinātne, 2003, 95. lpp.
17
LVVA, 1308. f., 6. apr., 841. l.
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Lībagu pagasta „Venceļos” saimniekoja Friča Blumbaha māsas
Karlīnes Lembergas ģimene. Astronoms bija krusttēvs viņas
1890. gadā dzimušajam dēlam Visvaldim Lembergam 18, kuru
1949. gada 26. martā izsūtīja uz Tomskas apgabalu un Latvijā viņš
varēja atgriezties tikai 1956. gada vasarā.
1941. gadā pēc Tautas skaitīšanas datiem Lībagu pagastā dzīvoja vairāk nekā 1300 cilvēku, tostarp karagūstekņi, no tiem ar
uzvārdu Blumbahs bija aptuveni četri desmiti dažāda vecuma iedzīvotāji. Blumbahi dzīvojuši ne tikai „Slaparos” un „Beltēs”, bet arī
„Novadniekos”, „Mežmačās”, „Mežstrautos”, „Pakalnos”, „SniķerosDravniekos” un Kursaku ciema Alkšņos. 19 Daži Lībagu pagastā
pavadīja vecumdienas, vēl citi strādāja lauku saimniecībās un pelnīja iztiku, bet vairums bija vietējie iedzīvotāji, kas nodarbojās ar
lauksaimniecību un iztika ar savās saimniecībās izaudzēto. Te viens
otru pazina un dzīvoja paaudžu paaudzēs, saradojās. Nereti Lībagus
sasniedza vēsts par kādiem izciliem novadniekiem, kuri te uz dzīvi
nekad vairs neatgriezās. Tāds bija arī Fricis Blumbahs.

Fricis Blumbahs – paša un laikabiedru skatījumā
Fricis Blumbahs „Slaparos” pavadīja savu bērnību, bet, uzsākot mācības
ģimnāzijā Jelgavā un 1884. gadā studijas Tartu (Tērbatā), dzimtajās mājās
iegriezās arvien retāk. Viņam bija piecas
māsas, un jaunākās no tām piedzima tad,
kad Fricis skolojās Jelgavā un Tērbatā.
Vēlākajos gados dzimtajos „Slaparos”
saimniekojušas māsas un viņu ģimenes,
jo augstskolas izglītību ieguvušais
F. Blumbahs savu dzīvi nesaistīja ar
lauku darbiem. Jau būdams students,
viņš strādāja Tartu Universitātes
meteoroloģiskajā stacijā un katru dienu

Fricis Blumbahs, studējot
Tērbatā. 1880. gadu vidus.
TNMM 1383/1

viņam bija pienākums izdarīt 8 novērojumus no plkst. 7.00 rītā līdz
pulksten 22.00 vakarā. Par Friča Blumbaha darbību pēc universitātes
18
19

Kristīts kā Fricis Visvaldis; LVVA, 235. f.
Turpat; LVVA, 1308. f., 15. apr., 3052. l.
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diploma saņemšanas 1889. gadā ir daudz rakstīts gan dažādos preses izdevumos, gan rakstos, kas veltīti viņa jubilejām un mūža darbam. Tomēr par savu dzīvi laikam vislabāk var pastāstīt katrs pats.
Fricis Blumbahs mūža nogalē, 1945. gada 27. februārī, savā autobiogrāfijā par darba gaitām 19. gs. beigās rakstīja: „No 1889. gada biju
ārštata astronoms Pulkovas galvenajā astronomiskā observatorijā.
Tā paša gada beigās observatorija mani komandēja uz ārzemēm, uz
Potsdamas astrofizikālo observatoriju,20 lai veiktu speciciālas astrofizikālu aparātu, kā arī novērojumu metožu un apstrādājumu studijas.
1890. gada beigās Šveicē apmeklēju Ženēvas observatoriju, un pēc
tam vienu mēnesi Parīzes observatorijā strādāju brāļu Henri vadībā,
kuri skaitījās kā pirmās autoritātes debess fotografēšanā un dabūto
negatīvu apstrādāšanā. No Parīzes devos uz Londonu, kur trīs nedēļu
laikā apmeklēju observatoriju Grīničā, Kembridžā un Oksfordā.”21
Atgriežoties 1892. gadā Krievijā, F. Blumbahs kļuva par metrologa, profesora Nikolaja Jegorova (1848–1919) asistentu pētniecībā
Kara medicīnas akadēmijā Sanktpēterburgā. Nākošajā, 1893. gadā,
pēc krievu dabaszinātnieka Dmitrija Mendeļejeva (1834–
1907) iniciatīvas tika nodibināta Galvenā mēru un svaru palāta. Jau tolaik slavenais zinātnieks D. Mendeļejevs uzaicināja
Frici Blumbahu uzņemties palātas zinātnisko darbu mehāniķa
pienākumus. Pastrādājis vien pāris mēnešus, 1894. gada februārī,
Fricis Blumbahs devās komandējumā uz Londonu, kur viņam bija
rūpīgi jāseko platīna-iridija garuma un svara etalonu izgatavošanai un pārbaudei. Pēc darbu pabeigšanas angļi aicināja viņu palikt
un strādāt kopā ar viņiem, bet, kā vēlāk esot stāstījis toreiz jaunais
zinātnieks F. Blumbahs, viņš atteicies un par to esot bijis gandarīts viņa priekšnieks D. Mendeļejevs22. Londonā iesāktie pētījumi
tika turpināti Pēterburgā, jo platīna-irīdija garuma un svara etalonus zinātnieks bija atvedis uz Krieviju.23 Šie etaloni bija jāsalīdzina ar angļu un amerikāņu mērvienībām, kas atšķīrās no Krievijā
lietotajām, un pie problēmas atrisināšanas F. Blumbahs kopā ar
prof. D. Mendeļejevu strādāja divus gadus. Rezultātā tika dots preVācijā, dibināts 1874. gadā.
LVVA, 7427. f., 13. apr., 228. l., 3. lp.
22
Депман И. Я. Возникновение системы мер и способов измерения величин. Москва :
Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения
РСФСР, 1956, c. 26.
23
Turpat, 3. o. p. lp.
20
21
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cīzs lielums angļu jardam – 36 collas, kas vienlīdzīgas ar 0,914400
no metra jeb 1 colla=25,4000 mm. Tika salīdzināta arī angļu mārciņa
ar krievu mārciņu salīdzinājumā ar kilogramu. Šie skaitļi ir starptautiski atzīti un mūsdienās par vēsturiskiem terminiem kļuvušas
tādas garuma mērvienības kā aršīnas un pēdas, svara mērvienības –
stopi un spaiņi. Latvijā metrisko mēru un svaru sistēmu ieviesa ar
1924. gadu, kad garumu mērot lieto metrus, svaru – gramus, šķidrumus – litrus, un šāda sistēma pastāv joprojām24.
1895. gada augustā Fricis Blumbahs bija lielas ekspedīcijas vadītājs un devās uz Austrumsibīriju pie Ļenas upes Čekurskas sādžā
netālu no Jakutskas pilsētas. Ekspedīcijas laikā viņam izdevās iegūt
daudzus lielus un labus saules vainaga fotouzņēmumus, bet viņa līdzstrādniekiem – saules ārējā atmosfēras spektra attēlus25. Pēc pirmās
veiksmīgās ekspedīcijas pilnā saules aptumsuma novērošanai 20. gs.
pirmajā pusē sekoja vēl trīs ekspedīcijas F. Blumbaha vadībā, bet tās
neizdevās sliktu meteoroloģisko apstākļu dēļ (sniga sniegs, lija u. c.).
Ekspedīcijās kurzemnieks F. Blumbahs devās kā Krievijas astronomijas biedrības biedrs.
Līdz
kad

1907.

nomira

gada
D.

sākumam,

Mendeļejevs,

Fricis Blumbahs bija Krievijas
Galvenās mēru un svaru palātas galvenais inspektors, Laika laboratorijas vadītājs (1902–1921) 26. Par palātas jauno vadītāju kļuva profesors
Nikolajs Jegorovs (1849–1919) 27, bet
par viņa palīgu – latvietis F. Blumbahs.
Pēc profesora N. Jegorova aiziešanas
mūžībā, viņa pienākumus uzņēmās
Fricis Blumbahs, jo tāda esot bijusi
viņa kolēģa un palātas direktora gri-

Fricis Blumbahs (pa labi),
Dmitrijs Mendeļejevs, H. Čenijs
Eifeļa torņa apmeklējuma laikā
1895. gada septembrī. ZP 10656/1

 urduns G. Rokasgrāmata par Starptautisko mērvienību sistēmu. Rīga : Avots, 1982,
B
216 lpp.; SI mērvienības un norādījumi par to daudzkārtņu un citu mērvienību lietošanu.
Rīga : Latvijas Nacionālās standartizācijas un metroloģijas centrs, 1997, 51 lpp.
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LVVA, 7427. f., 13. apr., 228. l., 3. o. p. lp.
26
Klētnieks J. LVU Astronomiskās observatorijas Laika dienests (1945–1959). Latvijas
Universitātes Raksti. 716. sēj. Zinātņu vēsture un muzejniecība. Rīga : LU, 2007, 73. lpp.
27
Сто лет государственной службы мер и весов в СССР. Москва, Ленинград :
Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1945, с. 53.
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ba,28 taču šo amatu viņam uzticēja tikai uz laiku29. Bez tam kurzemnieks F. Blumbahs strādāja par mācībspēku, vēlāk – profesoru Otrajā
Petrogradas (Pēterburgas) politehniskajā institūtā. Par Galvenās
mēru un svaru palātas vadītāju viņš strādāja līdz 1921. gadam.
1917. gadā izveidotajā Krievijas Padomju Federatīvajā Sociālistiskajā
Republikā pēc pasaules un pilsoņu kara bija novājināta ne tikai
tautsaimniecība, bet arī daudzu nozaru un iestāžu darbība, tostarp
Galvenās mēru un svaru palātas. 1918. gadā bija izdots dekrēts par
Krievijas pāriešanu uz metrisko sistēmu, kas politisko un ekonomisko apstākļu dēļ realizējās lēni. Tomēr arī valdībai bija skaidrs, ka
svaru un mēru jautājums valstī jāsakārto, tāpēc 1921. gadā Tautas
Komisāru padomes priekšsēdētājs Vladimirs Uļjanovs (Ļeņins; 1870–
1924) parakstīja dekrētu par Viskrievijas mēru un svaru pārbaudi30,
tika gatavota pāreja uz starptautisko mērvienību jeb metrisko sistēmu (SI) visā Padomju Savienībā, kas tika ieviesta ar 1925. gada
21. jūliju.
Taču Fricis Blumbahs 1921. gadā darbu Galvenās mēru un svaru
palātas vadītāja amatā pārtrauca, šķiet, ne pēc paša vēlēšanās. Viņš
strādāja palātā kopš tās dibināšanas un bija ilggadīgākais darbinieks,
bet padomju valdība viņu 1921. gada oktobrī komandēja uz ārzemēm.
Friča Blumbaha uzdevums bija sekot pēc viņa idejām konstruētā vienīgā pasaulē četru metru lielā komparatora izgatavošanai, kuru bija
paredzēts izmantot ģeodēzijā. 1928. gadā komparatoru no Ženēvas
pārveda uz Roterdamu, kur tas F. Blumbaha uzraudzībā tika novietots Krievijas tvaikonī un vests uz Ļeņingradu31. F. Blumbahs ārzemēs veica arī citus pienākumus – darbojās par inspektoru Padomju
Savienības tirdzniecības delegācijā (pārstāvniecībā) Apvienotajā
Karalistē, Londonā. Viņš pārbaudīja ļoti vērtīgus aparātus pirms to
sūtīšanas uz Padomju Savienību, piemēram, lielu viena metra reflektoru ar spektrogrāfiskiem piederumiem, kas tika nosūtīts uz Krimu
un uzstādīts Pulkovas galvenās observatorijas palīgobservatorijā
Simeisā.
LVVA, 7427. f., 13. apr., 228. l., 3. lp.
Сто лет государственной службы мер и весов в СССР. Москва, Ленинград :
Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1945, с. 64.
30
Turpat, c. 63.
31
Ļeņingrada – Sanktpēterburgas nosaukums no 1924.–1991. gadam; LVVA 7427. f., 13. apr.,
228. l., 4. lp.
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Profesora Friča Blumbaha vizītkarte kā bijušajam Krievijas
Galvenās mēru un svaru palātas direktoram. 1920. gadi.
TNMM 30373/1
Friča Blumbaha autogrāfs. 1945. gads.
(LVVA, 7427. f., 13. apr., 228. l., 4. lp.)

Ārzemēs Fricis Blumbahs pavadīja 18 gadus – līdz pat
1939. gadam – un Krievijā vairs neatgriezās. Dzīvodams Anglijā,
viņš kopā ar profesoru Sozonovu32 iekārtoja lielu ķīmijas laboratoriju, kurā tika veikta no Padomju Savienības (Baku un citām vietām)
atvesto naftas produktu un smēreļļu izpēte. 20. gs. 20. gadu beigās
un 30. gadu sākumā veiktajos laboratorijas pētījumos F. Blumbaham
kopā ar kolēģiem izdevās pierādīt, ka 1924. gadā dibinātais uzņēmums pārdod labākus produktus nekā amerikāņi33. Šajā biznesā
negāja viegli, tika mainīta uzņēmuma vadība, un tas bija sākums
Padomju Savienības vadītāja Josifa Staļina lielajām terora kampaņām. Apvienotā Karaliste noteica embargo padomju naftas produktiem, bet amerikāņi ziņoja par to slikto kvalitāti. Neraugoties
uz pozitīva tēla radīšanu par Padomju Savienības naftas produktu
kompāniju „Russian Oil Products Ltd” un ilgajām stundām laboratorijā, F. Blumbahs acīmredzot paredzēja, ka, atgriežoties Padomju
Savienībā, represijas varētu skart arī viņu, tāpēc sāka sarunas par
atgriešanos Latvijā. Anglijā Fricis Blumbahs bija kļuvis par stahanovieti34 – cilvēku, kas izdara krietni vairāk nekā citi un nesavtīgi
strādā, viņa gadījumā – no pulksten 8 rītā līdz pulksten 22 vakarā35.
Nav īsti zināms, ko ārzemēs dzīvojošais zinātnieks F. Blumbahs
stāstījis Padomju Savienības amatpersonām par nevēlēšanos atgriezties Krievijā, respektīvi Padomju Savienībā, bet tās vēstniecības dar-

 omājams, Sergejs Sozonovs (1866–1931) – krievu ķīmiķis, ķīmijas mācību grāmatas autors,
D
viens no atzītākajiem didaktiķiem.
33
LVVA, 7427. f., 13. apr., 228. l., 4. lp.
34
Stahanoviešu kustība aizsākās 1935. gadā, lai palielinātu strādnieku darba produktivitāti
un demonstrētu sociālisma pārākumu. Kustība nosaukumu ieguvusi pēc tās aizsācēja
Alekseja Stahanova uzvārda.
35
Turpat.
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binieki esot viņam draudējuši, tiesa, bez panākumiem36. Domājams,
ka viens no iemesliem atbrīvoties no padomju specdienestu vai sūtniecības darbinieku neatlaidīgajām pūlēm atgriezt viņu Pēterburgā, bija
sliktā veselība, jo Fricis Blumbahs darbā bija saindējies ar indīgām
gāzēm, kas nāca no motoriem ar augstu spiedienu un lielu apgriezienu skaitu. Viņš vērsās pie kompānijas „Russian Oil Products Ltd”
pēc naudas pabalsta veselības uzlabošanai un mēģināja to uzlabot
vispirms Londonā, bet 1936.–1939. gadā – „slavenā angļu astronoma-astrofiziķa Norman’a Lockyer’a37 vārdā nosauktā privātā astronomiskā observatorijā netālu no pilsētas Sidmousas, kas tika uzturēta
ar privātiem līdzekļiem”38. Observatorijā latviešu zinātnieks darbojās
kā zinātniskais līdzstrādnieks, būdams goda loceklis pētniecībā. Par
darbu Lielbritānijā līdzās pienākumiem observatorijā F. Blumbahs
1945. gada 27. februārī rakstīja: „1937. gada jūlijā–augustā man
izdevās savā ziņā vienīgie prof. Finsler’a komētas foto uzņēmumi ar
akadēmiķa R. Monda lielo kometogrāfu un ar ekspozīcijām, kas turpinās nepārtraukti 4 stundas ar instrumentu kontroli ik pēc 5–10
sekundēm. Dažus no šiem uzņēmumiem biedrība Royal Astronomical
Society39 ievietojusi astronomisko parauga fotogrāfiju goda sērijā.”40
Neparasts ir Friča Blumbaha atgriešanās ceļš dzimtajā Latvijā.
Cariskajā Krievijā strādājošie latvieši centās atgriezties dzimtenē pēc
Pirmā pasaules kara. Ne visiem tas izdevās, jo to nevēlējās padomju Krievija. Bija latviešu apmaiņa pret Latvijas komunistiem, kuri
vēlējās nokļūt savā sapņu valstī – komunistiskajā Krievijā, bet toreiz
F. Blumbahs par atgriešanos nedomāja, jo, kā 1938. gadā izteicies
kāds Latvijas sūtniecības Londonā darbinieks, viņam „cita ideāla nav,
kā tikai viņa zinātnes darbs un savas laboratorijas viņš bija tā iemīļojis, ka viņam bija grūti no tām šķirties, tādēļ viņš nolēma palikt turpat
Krievijā”41. Bet tā nebija tā Krievija, kas eksistēja pirms 1917. gada
Oktobra revolūcijas. Represijas pret dažādu profesiju cilvēkiem tikai
pastiprinājās, tāpēc F. Blumbaha lēmums neatgriezties padomju valstī bija pašsaprotams. Tomēr atgriešanās Latvijā 20. gs. 30. gados
dažādu apstākļu dēļ kavējās. Zinātnieks bija jau pensijas vecumā,
LVVA, 3234. f., 17. apr., 1647. l., 6. lp.
Lokjera
38
LVVA, 7427. f., 13. apr., 228. l., 4. lp. o. p.
39
Karaliskā Astronomijas biedrība Londonā
40
LVVA, 7427. f., 13. apr., 228. l., 4. lp. o. p.
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tāpēc radās jautājums, no kādiem līdzekļiem viņš pārtiks. Viņa māsa
Olga Alma Blumbaha 1934. gada 23. septembrī vēstulē bijušajam
Valsts zemes bankas direktoram Jānim Goldbergam norādīja, ka
radinieki Frici Blumbahu gaida atgriežamies Latvijā un vajadzības
gadījumā ir gatavi rūpēties par viņu42. To apliecināja arī F. Blumbaha
paziņa no studiju laikiem Tērbatā – diplomāts, zinātnieks un ārsts
Oskars Voits (1866–1959). Viņš par Blumbaha kungu sniedza ziņas
Latvijas Iekšlietu ministrijai 28. septembrī un norādīja, ka radinieki
ir turīgi laucinieki43. Oskars Voits atklāj vēl kādu būtisku niansi par
godājamo zinātnieku Blumbahu – Pēterburgā viņš piedalījies vietējās
latviešu sabiedrības un draudzes dzīvē. Pateicoties Friča Blumbaha
enerģijai un zināšanām, Pēterburgas Jēzus baznīcas draudze uzcēla
lielu piecstāvu baznīcas namu ar telpām mācītājiem un skolai.
Četrus gadus vēlāk, 1938. gada novembrī, Latvijas Ārlietu ministrija lūdza Iekšlietu ministrijai paziņot, vai tā ir „ar mieru izdot ieceļošanas atļauju prof. Blumbaham”44. Saziņā ar Latvijas sūtni un ģenerālkonsulu Apvienotajā Karalistē Kārli Zariņu (1879–1963)45, jautājumu
atrisināja 1939. gadā. Fricis Blumbahs apgalvoja, ka atgriešanās Rīgā
1939. gada 20. augustā notikusi ar Latvijas Universitātes palīdzību46. Toreiz viņš bija 74 gadus vecs un pēc tālaika prakses Latvijas
Republikā viņam būtu jāpieprasa Latvijas pavalstniecība. Dokumenti
neliecina, ka viņš kā ilgus gadus ārzemēs dzīvojošais bezpavalstnieks47
būtu kārtojis pavalstniecības piešķiršanas jautājumu. Palīdzību no
māsām viņam nenācās lūgt, jo F. Blumbahs sevi spēja nodrošināt pats.
Viņš sāka strādāt universitātē par privātdocentu tūlīt pēc ierašanās
Latvijā, bet 1944. gadā tika iecelts par padomju Latvijas Valsts universitātes (LVU) Astronomijas katedras vadītāju, apstiprināts profesora amatā48. Līdztekus šim darbam viņš vadīja LVU laika dienestu un
kopš 1946. gada – Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fizikas un matemātikas institūta Astronomijas sekciju, kuras dibināšanā pats bija piedalījies. Zinātnieka darbs Latvijā tika augstu novērtēts – 1945. gadā
viņš kļuva par Latvijas PSR Nopelniem bagāto zinātnes darbinieku,
LVVA, 3243. f., 17. apr., 1647. l., 2. lp.
LVVA, 3243. f., 17. apr., 1647. l., 1. lp.
44
LVVA, 3234. f., 17. apr., 1647. l., 5. lp.
45
LVVA, 3234. f., 17. apr., 1647. l., 7. lp.
46
LVVA, 7427. f., 13. apr., 228. l., 4. lp.
47
LVVA, 3234. f., 17. apr., 1647. l., 6. lp.
48
LVVA, 7427. f., 13. apr., 228. l., 5. lp.
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bet 1946. gadā – par Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas pirmo goda
locekli49. Viņu neaizmirsa arī Krievijā – 1945. gadā, svinot Valsts
(Padomju Savienības) mēru un svaru dienesta simtgadi, uz svinībām
12.–15. maijā Maskavā un 5.–9. jūlijā Ļeņingradā (bij. Pēterburgā) tika
aicināts arī F. Blumbahs50. Vēstuli no Maskavas īsi pirms jubilejas,
20. aprīlī, bija rakstījis profesors, ģeodēzists Vasilijs Barinovs (1895–
1978), kurš bija viens no jubilejas rakstu krājuma sastādītajiem.
Viņš un viņa kolēģi jubilejas reizē nebija aizmirsuši Latvijā dzīvojošo F. Blumbahu un rakstu krājumā minējuši viņu vairākkārt, kā arī
ievietojuši viņa fotogrāfiju51. Ziņu par profesora došanos no Rīgas uz
jubileju kādā no abām lielajām Krievijas pilsētām nav.

Friča Blumbaha māsas Olgas Blumbahas vēstule
1934. gada 23. septembrī.
(LVVA, 3243. f., 17. apr., 1647. l., 1., 2. lp.)

Neraugoties uz veselības problēmām52, Fricim Blumbaham mūža
pēdējie gadi Latvijā nebija mazāk nozīmīgi kā ārzemēs pavadītie. Viņš
 lētnieks J. LVU Astronomiskās observatorijas Laika dienests (1945–1959).
K
Latvijas Universitātes Raksti. 716. sēj. Zinātņu vēsture un muzejniecība. Rīga : LU, 2007,
74. lpp.
50
LVVA, 7427. f., 13. apr., 228. l., 30.–31. lp.
51
Сто лет государственной службы мер и весов в СССР. Москва, Ленинград :
Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1945, с. 64–65.
52
LVVA, 7427. f., 13. apr., 228. l., 5. lp.
49
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bija nepieciešams savā dzimtenē brīdī, kad lielākā daļa latviešu inteliģences pēc Otrā pasaules kara bija devusies emigrācijā. Pirmajos pēckara gados profesors F. Blumbahs radīja pamatus astronomijas un
metroloģijas tālākai attīstībai Latvijā. Viņam pietrūka lielās zinātniskās bibliotēkas, kas palika Krievijā, taču tā daļēji ilgajos trimdas
gados ārzemēs bija novecojusi. Viņa mūžs pārtrūka turpat 80 gadu
vecumā, 1949. gada 10. jūnijā. Lai gan profesors dažreiz tika dēvēts
par „lielu savādnieku”53, viņa pētījumu nozīme laika ritumā nav mazinājusies.
Nobeigumā

jāatzīmē,

ka

Fricis Blumbahs LVU strādāja
līdzās savam radiniekam, krusttēva
K. K. Peipiča-Brīvkalna mazdēlam
matemātiķim Nikolajam Brāzmam
(līdz 1939. gadam – Brauers,
1913–1966). Vēlāk, pēc Otrā pasaules kara, – viņa vadībā, jo docents
N. Brāzma bija Latvijas Valsts universitātes54 Fizikas un matemātikas
fakultātes dekāns. Nikolaja Brāzmas
tēvs, Rīgas Politehnikuma absolvents Ādolfs Brauers (1863–1919)
bija Friča Blumbaha vienaudzis,
taču, aizejot katram no viņiem savā
dzīvē, satikties tikpat kā nesanāca,
jo inženieris Brauers strādāja akcīzes dienestā un nodokļu inspekcijā

Fricis Blumbahs (sēž) un astronoms
Kārlis Šteins Latvijas Valsts
universitātes Astronomiskajā
observatorijā pie hronogrāfa lenšu
nolasīšanas 1948. gadā. TNMM 30359

Rēzeknē55.
Lībagu pagasta „Slapari” nevienu vairs negaida. Palikuši kādreiz
stādītie koki, kuru lapās rotaļājas vējš un koku šalkoņā ieklausās vien
putni. Zeme sagaidījusi citus, kas to apstrādā. Dzīve rit savu gaitu.
No „Slapariem” saredzami kapi, kur mūža mieru raduši Blumbahi
un viņu dzimtas piederīgie, bet te reiz mitušo iedzīvotāju mantinieki izklīduši kur nu kurais. Lībagos neatgriezās arī Fricis Blumbahs,
LVVA, 3234. f., 17. apr., 1647. l., 6. lp.
LU nosaukums padomju varas gados.
55
Rīgas Politechnikums, 1862.–1919. g. Album Academikum (1912.–1919. g.). Rīga : LU
Studentu grāmatnīcas izdevums, 1938, 46. lpp.
53
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kas apbedīts Meža kapos Rīgā. Viņu neaizmirst, jo viņš bija pirmais
profesionālais latviešu astronoms, talantīgs metrologs, kura vārds
joprojām tiek godā turēts Latvijā un Krievijā un zināms citviet. Lai
gan ne katrs nekļūdīgi pateiks, kas viņš bija un ko darīja, viņa mūža
darbs nav šķirams no slavenā Dmitrija Mendeļejeva. Tā nu sagadījies,
ka līdzās savam kādreizējam darba vadītājam Metroloģijas muzejā
Sanktpēterburgā tiek godāts arī vīrs no Lībagiem – Fricis Blumbahs,
kura darbība atspoguļota ekspozīcijās,56 muzeja krājumā ir daudz
dokumentu, kas rakstīti ar viņa roku. Reti kurš latvietis tiek tik
augstu novērtēts ārzemēs, tāpēc arī Latvijā nedrīkstam aizmirst šo
vīru, kas sevi veltīja darbam, zinātnei, citiem. Fricis Blumbahs savu
ģimeni neizveidoja, bet uzturēja labas attiecības ar radiniekiem, kuru
vēlme kaut mūža nogalē redzēt viņu dzimtenē piepildījās. Turklāt pēc
atgriešanās Latvijā Fricis Blumbahs dzimtajos „Slaparos” pavadīja
visus atvaļinājumus.57

 етрологический музей РОССТАНДАРТА при ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»
М
[skatīts 02.12.2015.]. Pieejams: museum.vniim.ru/
57
Aizgāja kurzemnieks pasaulē tālu. Sast. Silvija Skromule. Talsi, 2011, 12. lpp. ZA 2848
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ALĪDA ZIGMUNDE

Neufunde über Fritz Blumbach in
Archiven
Zusammenfassung
Fritz Blumbach (1864–1949) dessen 150-jähriges Jubiläum
2014 gefeiert wurde, gehört zu den berühmtesten Wissenschaftlern
Lettlands und obwohl man schon viel über den ersten professionellen lettischen Astronomen F. Blumbach geschrieben hat, gibt es
immer noch bislang unbekannte Dokumente. Der 1864 in Libagi bei
Talsen, Kurland geborene Wissenschaftler studierte in Dorpat/Tartu,
arbeitete in Rußland und England und kehrte 1939 nach Lettland
zurück. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts war er der
nächste Mitarbeiter des russischen Chemikers Dmitri Iwanowitsch
Mendelejew, mit dem er gemeinsam für das Russischen Amt für
Maße und Gewichte arbeitete. Die letzten Jahre seines Lebens war er
Professor an der Universität Lettlands und leitete das Katheder für
Astronomie. Nach der Gründung der Akademie der Wissenschaften
in Lettland im Jahre 1946 arbeitete er da. Im Artikel sollen die
Nachrichten zu den Schwestern und zu den Verhandlungen zwischen den Beamten Lettlands wegen seiner Rückkehr nach Lettland
als Neufunde betrachtet werden. Dazu benutze die Autorin noch nicht
erforschte Dokumente von Archiven.
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GUNTARS TENNE

Laidzes ielas vēsturiskā apbūve
Kaut arī pirmās rakstiskās liecības par Talsu miestu vai apmetni
datētas ar Livonijas konfederācijas pastāvēšanas laiku 14. gs.,1 tomēr
pašreizējā Talsu vecpilsētas apbūve radusies krietni vēlāk. Tā attiecas
uz 18. gadsimta beigām un 19. gadsimtu, kad pēc Kurzemes-Zemgales
hercogistes iekļaušanas Krievijas impērijas sastāvā (1795) pakāpeniski pieauga Talsu miesta iedzīvotāju skaits. Jāņem vērā, ka agrāko
Talsu miesta apbūvi lielā mērā iznīcināja 1773. gada postošais ugunsgrēks,2 tomēr jādomā, ka arī vēlāk tapušās vietējo namnieku mītnes
pamatvilcienos saglabāja iepriekšējās apbūves raksturu un tika celtas
agrāko ēku vietās pie jau pastāvošajām ielām, kuras šobrīd veido Talsu
vecpilsētas pamatstruktūru. Viena no tās sastāvdaļām ir Laidzes iela,
kura, visticamāk, izveidojusies sena ceļa vietā, kas no Laidzes ciema
vedis uz Talsu miesta saimniecisko un sabiedrisko centru – Tirgus
laukumu pie luterāņu draudzes baznīcas. Līdzīgi citām Livonijas un
Kurzemes-Zemgales hercogvalsts pilsētveida apmetnēm, arī šeit ap
Tirgus laukumu koncentrējās turīgāko iedzīvotāju – tirgotāju, veikalnieku un amatnieku – īpašumi, kas vienlaikus veidoja katras pilsētas
vai miesta apbūves kodolu, ko lielā mērā noteica viņu gaume un rocība. Ņemot vērā Kurzemes-Zemgales hercogvalsts izveidošanās vēsturiskos apstākļus un tajā pastāvošās tiesiskās normas, šīs „saimnieciskās elites” lielāko daļu veidoja nelatviskas izcelsmes ļaudis – vācieši,
zviedri, holandieši u. c., kuru vidū 19. gs. pakāpeniski iespiedās arī
latvieši un ebreji, kas jau iepriekšējā gadsimta laikā nelegāli ieceļoja
Kurzemes pilsētās, bet vēlāk ieguva arī likumīgas apmešanās tiesības
bijušās Kurzemes-Zemgales hercogvalsts teritorijā pēc tās pievienošanas Krievijas impērijai (1795). Tomēr 18. gs. beigās un 19. gs. sākumā tiem vēl nebija būtiska saimnieciska ietekme un noteicošo stāvokli
 alsu novads: Enciklopēdisks rakstu krājums. Rīga : Talsu un Tukuma studentu biedrība,
T
1935–1937, 240. lpp. TNMM 4148
2
Turpat, 244. lpp.
1
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joprojām saglabāja vietējie vācieši, kas veidoja Talsu miesta politisko,
ekonomisko un sabiedrisko eliti. Viens no tās redzamākajiem pārstāvjiem bija Talsu ārsts un aptiekas īpašnieks Frīdrihs Vilhelms Kupfers
(1762–1839), kuram Laidzes ielā 1800. gadā piederēja četri (Nr. 2, 4,
6, 8), bet Lielajā ielā – trīs (Nr. 27, 29, 31) zemes gabali –, un kurš
19. gadsimta sākumā bija viens no turīgākajiem Talsu iedzīvotājiem,3
ņemot vērā, ka tolaik Talsos bijuši tikai 23 nami.4
Sabiles mācītāja dēls Gētingenas universitātes medicīnas doktors
F. V. Kupfers Talsos ieradās 1784. gadā un aktīvi uzsāka savu profesionālo un saimniecisko darbību, pārņemot savā īpašumā provizora Johana Heinriha Ludendorfa 1787. gadā nodibināto pirmo Talsu
aptieku.5 18. gadsimta beigās F. V. Kupfers Laidzes ielā 2 uzceļ savu
savrupnamu – plašu vienstāva mūra ēku ar vairākām pagalma piebūvēm un lielu apvalkdūmeni ēkas vidū.6 Drīz pēc tam F. V. Kupfers
uzbūvē arī klasicisma stilā ieturētu ģimenes kapliču – trīsstūrveida
celtni ar stūros novietotām slaidām kolonnām, kura saglabājusies līdz
mūsu dienām un ir viens no Talsu izcilākajiem valsts nozīmes arhitektūras pieminekļiem.7 Pēc Talsu ārsta F. V. Kupfera nāves namīpašumu manto viņa znots Heincs, kurš 19. gadsimta 50.–70. gados ir
viens no ievērojamākajiem Talsu tirgotājiem. 8 1877. gadā Heinca
tirgotavu pārņem Tukuma 2. ģildes tirgotāji Frīdrihs Švarcs un
Augusts Prenclavs,9 bet 1878. gadā namīpašumu par 20 000 sudraba
rubļiem nopērk Talsu tirgotājs Hilels Hiršbergs.10
1918. gadā šajā namā dzīvokli īrēja revolucionāri noskaņotais Talsu
ārsts Kalmans Press (1885–1919). Kad 1919. gada 3. janvārī grupa
Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas biedru nodibināja tā dēvēto
Kara revolucionāro komiteju, Kalmans Press tika ievēlēts par tās
priekšsēdētāju.11 Naktī uz 4. janvāri tā pārņēma varu pilsētā, tomēr jau
8. janvārī vācu landesvēra jātnieku vienība negaidot iebruka Talsos un
Turpat, 273. lpp.
Turpat, 272. lpp.
5
Zviedrāns J. Talsu novada aptiekas un aptiekāri. Talsi : A. Pelēča lasītava, 2002, 6. lpp.
6
Ventspils ZVA (turpmāk – VeZVA), 486. fonds, 1. apraksts, 2076. lieta
7
Manuskripts: Znotiņš J., Andersons A. Talsi. 1960. g. ZP 1470
8
Dzintarkalns T. Notikumi un ainas no Talsu un apkārtnes dzīves, uzrakstīti 1931. gadā. Talsi :
A. Pelēča lasītava, 2006, 47.–48. lpp.
9
Avots K. Talsu un apkārtnes žīdi. Talsu Avīze, Nr. 6, 1934, 8. febr., 2. lpp. TNMM 15538/6
10
Talsu novads... 285. lpp.
11
Dunkels Leo. Atmiņas par 1918. un 1919. gadu notikumiem Talsos. Talsu Balss, Nr. 43, 1938,
4. nov., 3.–4. lpp. TNMM 801 Leo Dunkels savās atmiņās raksta, ka Kalmans Press bijis
iecelts par padomju valdības skolu un veselības komisāru.
3
4
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Kalmanu Presu sagūstīja. Landesvēra kareivji viņu nogādāja Liepājā,
kur Kalmans Press tika pakļauts spīdzināšanai. Dažas dienas pēc
padomju varas krišanas – 1919. gada 19. martā – daļēji paralizēto
K. Presu nogādāja atpakaļ Talsos un, iesēdinātu klūdziņu krēslā
Sukturu priedēs, nošāva. Kalmans Press tika apglabāts Sukturu ebreju
kapos, un 1970. gados pie viņa kapavietas pielikta piemiņas plāksne.12

1. att. 1960. gados rekonstruētā bijusī V. F. Kupfera
dzīvojamā ēka Laidzes ielā 2. 1994. TNMM 25312

1921. gadā namīpašums piederēja Mozum Hiršbergam13 un šeit
atradās viņa veikals, dzīvoklis, kā arī Hermaņa Baloža lauksaimniecības mašīnu un citu preču tirgotava, kur pārdoti velosipēdi, piena
separatori, gramofoni, metāla mūzikas instrumenti u. c.14 1931. gadā
ēkas pagalmā tika atvērta Iļģeciema sabiedrības alus lieltirgotava,
kuras turēšanas atļauju tā bija saņēmusi no Talsu pilsētas domes.15
Savukārt 1934. gadā uz šejieni pārcēlās Rūdolfa Filka drēbju krāsotava un vadmalas pieņemšanas punkts, kas pirms tam atradās Laidzes
ielā 9.16 1930. gados ēkā telpas īrēja Talsu patērētāju kooperatīvs17 un
tur dzīvoja Talsu ārsts Mozus Sahs18. Padomju varas laikā namīpašums tika nacionalizēts un to apsaimniekoja Talsu pilsētas namu pārvalde, tomēr ēkas stāvoklis pakāpeniski pasliktinājās un jau
1962. gadā tā vairs nebija derīga apdzīvošanai, tāpēc tika nolemts ēku
rekonstruēt (1. att.). Pārbūves gaitā tika pilnībā izmainīts iekštelpu
Vīksna A. Ārsts un cīnītājs. Veselība, Nr. 9, 1977, 25. lpp. ZP 2084
Talsu pilsētas valde. Talsu pilsētas namīpašnieku saraksts uz 1940. gadu. Latvijas Valsts
vēstures arhīvs (turpmāk – LVVA), 4895. fonds, 2. apraksts, 132., 133. lieta.
14
Dzintarkalns T. Notikumi un ainas... 48. lpp.
15
Talsu pilsētas domes 1930. gada 20. oktobra sēdes protokols Nr. 10. TNMM 1127
16
[Sludinājums.] Talsu Balss, Nr. 21, 1934, 1. jūn., 4. lpp. TNMM 13740/3
17
[Sludinājums.] Talsu Balss, Nr. 45, 1937, 17. nov., 10. lpp. TNMM 15537/8
18
Salnais V. Pilsētu apraksti. 1. sēj. Rīga : Valsts statistiskā pārvalde, 1936, 37. lpp.
12
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plānojums, nojaukts vecais apvalkdūmenis un ēkas labajā galā uzcelta atsevišķa celtne, turklāt vairs neatjaunoja vienu no pagalma piebūvēm. Senā dzīvojamēka tādējādi zaudēja ne vien savu agrāko veidolu,
bet arī kultūrvēsturisko vērtību. 1965. gadā namam uzcēla otro stāvu
un tajā iekārtoja 16 dzīvokļus, savukārt četrus dzīvokļus iekārtoja
1910. gadā celtajā vienstāva koka dzīvojamēkā.19

2. att. Laidzes iela 20. gadsimta sākumā
ar aptiekas ēku priekšplānā. TNMM 655

No vēsturiskā aspekta ne mazāk ievērojama ir arī nākamā vienstāva mūra dzīvojamēka ar divām pagalma piebūvēm, plašiem
pagrabiem un klasicisma laikmetam raksturīgajām jumta izbūvēm
Laidzes ielā 420, kas vairākām talsinieku paaudzēm bija pazīstama
kā Talsu aptieka (2. att.). 1787. gadā to šajā namā atvēra provizors
Johans Heinrihs Ludendorfs, bet jau 1790. gados aptieka nonāk Talsu
ārsta Frīdriha Vilhelma Kupfera (1762–1839) īpašumā. 1837. gadā to
atpērk provizors Antons Beijers un pēc diviem gadiem pārdod provizoram Mērvolfam, kurš tajā saimnieko līdz 1850. gadiem.21
No 1850. līdz 1857. gadam Talsu aptiekas pārvaldnieks bija
Kārlis Hermanis Gēbels (1809–1857), kuram kopš 1856. gada piederēja arī Valdemārpils aptieka.22 Pēc K. H. Gēbela nāves aptieka nonāk
provizora Šneidera īpašumā, no kura 1885. gadā to nopērk aptiekārs
Otto Gērke (1838–1924, 3. att.), kurš Tērbatas universitātē ieguvis provizora diplomu. Līdztekus savam tiešajam darbam O. Gērke vairākus
gadus pildīja arī Talsu miesta vecākā amata pienākumus (1898–1907),
VeZVA, 486. f., 1. apr., 2076. l.
VeZVA, 486. f., 1. apr., 2078. l.
21
Zviedrāns J. Talsu novada aptiekas... 8. lpp.
22
Grāmatas fragmenta kopija (Otto G. Die Apotheken und Apotheker Kurlands. Mitau, 1915).
ZP 7632a
19
20
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vadot aptieku līdz savai nāvei un
iemantojot Talsu iedzīvotāju cieņu
par humānu attieksmi pret trūcīgiem slimniekiem. Ar 1923. gadu
O. Gērkes aptieka oficiāli iegūst
Vecās aptiekas nosaukumu 23, lai
gan to joprojām dēvē arī par Gērkes
aptieku. Talsu novada muzeja krājumā atrodas vairākas O. Gērkes
aptiekas signatūras 24 , t. sk. ar
Talsu ārsta Kalmana Presa parakstu no 1914. gada.25 Pēc Otto Gērkes
nāves 1925. gadā aptieku manto3. att. Provizors Otto Gērke ap
1907. gadu. ZP 7004
Signatūra no O. Gērkes aptiekas.
1914. TNMM 25919/1

ja viņa meita Elizabete Braunca
(dzim. Gērke), kura tā paša gada
nogalē aizceļoja uz Vāciju un
20. gs. 30. gados kļuva pazīstama

literāte. Aptieku viņa pārdeva provizoram Maksim Bēricam, kurš
1937. gadā to pārcēla uz K. Mīlenbaha ielu 6/8, bet 1939. gadā repatriējās uz Vāciju, atstājot aptieku Luņinu uzraudzībā.26 1940. gadā par
ēkas īpašnieci kļuva Latvijas Kredītbanka,27 bet padomju varas perio-

4. att. Bijusī aptiekas ēka Laidzes ielā 4 pēc 1960. gada
pārbūves. 1968. A. Zirņa foto. Neg. TNMM 1516
Zviedrāns J. Talsu novada aptiekas un aptiekāri. [Talsi], 2002, 21. lpp. TNMM 26614
Signatūra no O. Gērkes aptiekas, ko Līvai Pīlādzes kundzei izrakstījis Dr. Kiršentāls 1924. g.
TNMM 28354
25
Signatūras no O. Gērkes aptiekas. TNMM 25919/1–3
26
Zviedrāns J. Talsu novada medicīna un mediķi. Talsu Vēstis, Nr. 106, 1991, 3. sept., 2. lpp.,
ZP 5824
27
Talsu pilsētas valde. Talsu pilsētas namīpašnieku saraksts uz 1940. gadu. LVVA, 4895. l.,
2. apr., 132., 133. l.
23
24
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dā to apsaimniekoja Talsu pilsētas namu pārvalde, kas 1957. gadā tur
iekārtoja Latvijas PSR Mēru un mērījamo aparātu pārvaldes pagaidu
nodaļas darbnīcas.28 1960. gadā ēku pārbūvē un tajā izvieto Piena virtuvi, kas tur atradās vēl 1980. gados (4. att.).29
Blakus augstākminētajai ēkai, kurā vairāk nekā gadsimtu atradās vecākā Talsu aptieka, paceļas neliels namiņš (Laidzes iela 6,
5. att.) ar tradicionālo divslīpju jumtu pusnošļauptiem galiem
un četru ailu asu fasādi, kuras labajā pusē agrāk atradās ieejas

5. att. Agrākais Otto Gērkes savrupnams Laidzes ielā 6.
Pa kreisi – kādreizējās aptiekas ēka, pa labi – tirgotāja
Jēkaba Jeruhmanova nams Laidzes ielā 8. 1990. V. Frēliha foto.
Neg. TNMM 9323

durvis. Ap 1800. gadu šis gruntsgabals piederēja Talsu ārstam
Frīdriham Vilhelmam Kupferam (1762–1839), bet 19. gadsimta beigās
tā īpašnieks bija iepriekšminētais aptiekārs Otto Gērke. Vienā ēkas
istabiņā tolaik atradās miesta kanceleja30, bet 1913. gadā šeit bija
iekārtota V. Lasenberga gaļas un desu tirgotava31. Savukārt 1927. gadā
te atradās O. Gērkes znota Edgara Braunca lauksaimniecības rīku veikals.32 1931. gadā ēka piederēja blakusesošā divstāvu nama toreizējam
īpašniekam tirgotājam Jēkabam Jeruhmanovam un tajā bija iekārtota
viņa preču noliktava.33 Padomju varas laikā namīpašums nacionalizēts
un to apsaimniekoja Talsu pilsētas namu pārvalde, kas nelielajā ēkā
izvietoja divus dzīvokļus. 1962. gadā ēkai tika veikts kapitālremonts
un tā ieguva jaunu kārniņu jumtu. Namā no jauna tika izbūvēti divi
dzīvokļi. Vienā no tiem remonta laikā nojauca vecās virtuves apvalk[Sludinājums.] Padomju Karogs, Nr. 27,1957, 2. martā, 4. lpp. ZP 7033/4
Ve ZVA, 486. f., 1. apr., 2078. l.
30
Dzintarkalns T. Notikumi un ainas no Talsu un apkārtnes dzīves... 51. lpp.
31
Pirmais Talsu Almanahs 1914. gadam. Talsi, 1913, 151. lpp. TNMM 12473
32
Dzintarkalns T. Vadonis pa Talsiem un apkārtni. Talsi, 1927, 12. lpp. ZP 9466
33
Dzintarkalns,, T. Notikumi un ainas no Talsu un apkārtnes dzīves... 51. lpp.
28
29
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dūmeņa mūra sienas un tā vietā uzmūrēja četrvadu ķieģeļu dūmeni
un viena ķieģeļa biezuma šķērssienu. Savukārt agrāko durvju vietā
ēkas fasādē ierīkoja ceturto logu.34 Pagalmā joprojām saglabājusies
1800. gadā celta mūra noliktava ar skārda jumtu, kas sākotnēji kalpojusi kā veļas mazgātava – vešūzis.35
Arī nākamais gruntsgabals (Laidzes ielā 8) 1800. gadā piederēja
Frīdriham Vilhelmam Kupferam36 bet 1837. gadā šeit atradās kurpnieka Hībnera īpašums.37 Pašreizējā divstāvu mūra dzīvojamēka celta
ap 1890. gadu un aizņem lielāko trīsstūrveida gruntsgabala daļu ar
lauztu ēkas galvenās fasādes līniju, kas pieskaņota ielas trajektorijai.38 20. gs. 20.–30. gados namīpašums piederēja bagātākajam Talsu
tirgotājam Jēkabam Jeruhmanovam, kurš, kā raksta Talsu skolotājs un novadpētnieks Teodors Dzintarkalns (1874–1937), pēc Pirmā
pasaules kara no Krievijas atgriezies pavisam nabags, bet, rudeņos
lētāk uzpērkot labību un pavasaros dārgāk pārdodot, ticis pie turības. „Tagad šis „Jēkabiņš” ir lielākais Talsu tirgotājs, kas tur 3 zirgus
un 3 puišus (reizēm pat 5), kas pārved no stacijas preces un izvadā
Talsos pa mazākiem veikaliem un patērētājiem. Jeruhmanovs tirgojas ar visādām precēm: ar labības sēklu, mākslīgiem mēsliem, būvmateriāliem, pārtikas precēm. Tura pat govis un pārdod pienu.”39
Tolaik šeit atradās viņa koloniālpreču un pārtikas preču tirgotava
„Jēkaba Jeruchmanova dēli”,40 kas 1938. gadā dēvēta par „Koloniālu,
labības, dzelzs un sēklu lieltirgotavu”41. 1930. gadā ēkas apakšstāvā
tika atvērta Ernesta Briģa Valsts degvīna tirgotava.42 Tā paša gada
5. februāra rītā kāds lauksaimnieks Ansis Treilībs, plkst. 4.00 ieradies Talsos no Laidzes, nama augšstāvā pamanīja liesmas. Viņš nekavējoties uzmodināja aizmigušos ēkas iedzīvotājus, ieskaitot pašu tās
īpašnieku J. Jeruhmanovu, kurš dūmos bija gandrīz nosmacis. Palīgā
izsauktie ugunsdzēsēji ugunsnelaimi ātri vien likvidēja. Izrādās, ka
VeZVA, 486. f., 1. apr., 1137. l.
VeZVA, 486. f., 1.apr., 2079. l.
36
Talsu novads... 273. lpp.
37
Talsu novads... 276. lpp.
38
VeZVA, 486. f., 1. apr., 2080. l.
39
Dzintarkalns T. Notikumi un ainas no Talsu un apkārtnes dzīves... 51. lpp.
40
Salnais V. Pilsētu apraksti… 37. lpp.
41
Firmas “Jēkaba Jeruchmanova dēli” izrakstīts rēķins Dancmeistaram 1938. gada 25. aprīlī.
TNMM 13175
42
Talsu pilsētas domes 1930. gada 20. oktobra sēdes protokols Nr. 10. TNMM 1127
34
35
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to bija izraisījis nama virtuvē novietots skārda trauks ar oglēm.43
Padomju varas laikā namīpašums tika nacionalizēts un to apsaimniekoja Talsu pilsētas namu pārvalde, kas 1962.–1963. gadā ēku rekonstruēja, iekārtojot tur deviņus dzīvokļus.44
Jāpiemin arī Laidzes ielas pretējā pusē esošā vienstāva dzīvojamēka ar tradicionālo divslīpju jumtu pusnošļauptiem galiem un plašu
jumta izbūvi (Laidzes iela 1). Jau 1837. gadā te atradies Nurmuižas
baronam piederošs īpašums,45 bet 1874. gadā ēkā darbojās Talsu
apriņķa skola – tā dēvētā „kreisskola”, kur mācījies pazīstamais
latviešu folklorists Anss Lerhis-Puškaitis (1859–1903). Pēc vairāk
nekā 30 gadiem – 1906. gada 17. janvārī – ēkā atkal ievācās skola –
Helēnas Krauzes meiteņu privātskola, kuras iepriekšējo mājvietu
(Lielajā ielā 31) 1905. gada 5. decembrī nodedzināja Talsos iebrukušie
soda ekspedīcijas dragūni. Kā savās atmiņās norāda šās mācību iestādes audzēkne Valda Zariņa – ēka skolas vajadzībām nav bijusi īpaši
piemērota – mācību klases bija iekārtotas nelielās caurstaigājamās
telpās, kur nodarbības nereti traucēja blakusesošās ielas un pagalma
trokšņi.46 20. gs. 20.–30. gados ēka piederēja tirgotāja Mozus Hāzes
ģimenei un tur atradās viņa un dēlu 1894. gadā nodibinātā manufaktūras un citu preču tirgotava,47 kur pircējiem piedāvātas dāmu un
kungu augstākā labuma galošas,48 kā arī apģērbi49. 1939. gadā īpašumu mantoja Hāzes Genendes mantinieki50, savukārt padomju varas
laikā tas tika nacionalizēts un to apsaimniekoja Talsu pilsētas namu
pārvalde, kas ēkā ierīkoja kopmītni. 1964. gadā to plānoja rekonstruēt, izvietojot kopmītnes istabas arī ēkas bēniņstāvā, bet pagrabā
ierīkot sakņu šķūnīšus, savukārt virspagraba telpas izmantot malkas
uzglabāšanai. Tā kā ēku arī turpmāk paredzēja apsildīt ar krāsnīm,
plānoja pārmūrēt esošos un izbūvēt papildus skursteņus. Ēkas jumtā
bija iecerēts ierīkot lūku bēniņstāva virtuves izgaismošanai.51
 rūbe A. Senās Talsu ugunsnelaimes. [Skatīts 16.03.2016.]. Pieejams: http://www.talsuvestis.
G
lv/lv/zinas/senas-talsu-ugunsnelaimes/
44
Ve ZVA, 486.f., 1. apr., 2080. l.
45
Talsu novads... 276. lpp.
46
Valdas Zariņas atmiņas par mācībām H. Krauzes privātajā meiteņu skolā 1904.–1906.g.
TNMM 11401
47
Salnais V. Pilsētu apraksti… 38. lpp.
48
Otrais Talsu Almanahs 1924. gadam, Talsi, 1923. TNMM 6173
49
Dzintarkalns, T. Vadonis pa Talsiem… 13. lpp.
50
Talsu pilsētas valde.Talsu pilsētas namīpašnieku saraksts uz 1940. gadu. LVVA 4895. f.,
2. apr., 132., 133. l.
51
Ve ZVA, 486. f., 1. apr., 1134. l.
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Jāteic, ka Laidzes ielas apbūve savdabīgi atspoguļo Talsu 18.–
19. gadsimta sabiedrības dažādos sociālos slāņus, sākot no visturīgākās iedzīvotāju grupas pārstāvjiem līdz pat toreizējā miesta nomalē
dzīvojošajiem sīkamatniekiem un zemniekiem, kur apbūves raksturīgs paraugs bija vienkāršā guļbaļķu dzīvojamēka Laidzes ielā 20 ar tā
dēvēto „skursteņa namu.”52 Īpašu vietu te ieņem 19. gs.2. pusē Talsos
ienākušo un respektējamu sabiedrisku stāvokli ieguvušo latviešu
celtās ēkas, kas izvietotas tālāk no centra, tūlīt aiz vācu un ebreju
īpašumiem. Tāda ir bijušā Talsu miesta vecākā Vilhelma Kronberga
celtā vienstāva koka guļbūve Laidzes ielā 14 ar pagalma piebūvi un
galveno ieeju ēkas centrā, par ko vēl šodien liecina trīspakāpienu
akmens lievenis. Zināms, ka V. Kronbergs 19. gadsimta 60. gados
ieradās Talsos no Kandavas. Sākumā viņš bija Talsu apriņķa tiesas
rakstvedis, vēlāk darbvedis līdz tās likvidācijai 1889. gadā, pildījis
arī notāra, Zemkopības biedrības darbveža un kasiera pienākumus,
bet no 1870.–1875. g. un 1880.–1886. g. bija Talsu miesta vecākais.
Viņa laikā Talsos ieviesti vairāki labiekārtojumi – sākta ielu bruģēšana un apgaismošana, izbūvējot to malās laternu stabus, kuriem
nepieciešamo kokmateriālu atvēlējuši Talsu apkaimes muižnieki.53
1876. gadā Grenču muižas laukā V. Kronbergs noorganizēja pirmo
lauksaimniecības izstādi Talsos, ko trīs dienās apmeklēja ap 3100
interesentu. Iegūtos finanšu līdzekļus viņš izlietojis Talsu apriņķa
skolas uzturēšanai, kas 1874. gadā tika nodibināta ar viņa atbalstu.54 19. gs. 80. gados valsts piedāvāja Talsu miestam 40 pūrvietas
no kroņa, t. i. valsts muižas zemes, tomēr vietējo muižnieku pretestības dēļ V. Kronbergs no šā piedāvājuma atteicās, tāpēc zemi atdeva
Talsu pareizticīgajai baznīcai, kura to sadalīja gruntsgabalos un iznomāja rentniekiem. Tādējādi izveidojās agrākā Talsu priekšpilsēta –
t. s. Krievrags.55 Nostāsti vēsta, ka Vilhelms Kronbergs miesta vecākā amatu zaudējis pēc apsūdzības par pārlieku varas pielietošanu, jo
bija licis nopērt kādu piedzērušu „pusskroderi”, kurš dienas laikā uz
ielas nokārtojis savas dabiskās vajadzības. Pie V. Kronberga nama
19. gadsimta 80. gados atradās viens no lielākajiem un labāk iekoptajiem Talsu dārziem ar vairāk nekā 1000 augļu kokiem un grantētiem
Manuskripts: Valberga K. Talsu pilsētas celtniecības vēsturiskā attīstība. 1981. g. ZA 844/3
Talsu novads... 283. lpp.
54
Zaļmežs E. Mīlenbaha uzvara. Talsu Avīze, Nr. 13, 1934, 29. martā, 1. lpp. TNMM 15538/13
55
Talsu novads... 283. lpp.
52
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celiņiem. V. Kronberga vecāko meitu Mariju apprecēja pirmais profesionālais latviešu valodnieks un Talsu apriņķa skolas priekšnieks
(1881–1889) Kārlis Mīlenbahs (1853–1916).56 Vēlākie dzīvesbiedri
pirmoreiz satikušies V. Kronberga nama viesistabā, kur mājastēvs
piedāvājis K. Mīlenbaham kļūt par savas vecākās meitas vācu valodas
mājskolotāju.57 Vēlāk Vilhelma Kronberga namu nopirka Fricis Osis.58
Padomju varas laikā ēkā iekārtoja vairākus dzīvokļus, bet divās jumtstāva istabās 1980. gados atradās bērnudārza kopmītnes.59
Talsu 20. gadsimta vēsturē spilgtu un paliekošu lappusi ierakstījuši 1905. un 1919. gada dramatiskie notikumi, kas ir nesaraujami saistīti ar Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas biedru un atbalstītāju aktivitātēm. Šajā sakarā jāpiemin citādi visai
tipiskais vienstāva koka nams Laidzes ielā 12 (6. att.), kur no

6. att. Koka dzīvojamā ēka Laidzes ielā 12 – pirmā Talsu
apriņķa Izpildu komitejas priekšsēdētāja Otto Feldberga
mājvieta. 1990. V. Frēliha foto. Neg. TNMM 9318

1898. līdz 1919. gada 14. martam dzīvoja viens no redzamākajiem
padomju varas aktīvistiem – Talsu apriņķa Izpildu komitejas pirmais priekšsēdētājs Otto Feldbergs (1888–1952). Viņa dzīvoklī regulāri pulcējās vietējie padomju varas atbalstītāji, piemēram,
Voldemārs Davidovskis, Kārlis Kretulis u. c., lai apspriestu padomju
varas nodibināšanas iespējas Talsos un apriņķī.60 Jāpiezīmē, ka
O. Feldbergu un V. Davidovski saistīja ne tikai idejiskā kopība, bet
arī personiskās saites, jo Otto Feldbergs bija precējies ar
Dzintarkalns T. Notikumi un ainas no Talsu un apkārtnes dzīves... 51. lpp.
Zaļmežs E. Mīlenbaha uzvara. Talsu Avīze, Nr. 11, 1934, 15. martā, 1. lpp. TNMM 15538/11
58
Dzintarkalns T. Notikumi un ainas no Talsu un apkārtnes dzīves... 56. lpp.
59
Ve ZVA, 486. f., 1. apr., 2086. l.
60
Apraksts: Ceļvedis pa Talsu vēsturiskajām vietām. 1975. g. ZP 1460
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V. Davidovska māsu Annu Davidovsku.61 Viņi apprecējās 1912. gadā
un Pirmā pasaules kara laikā devās bēgļu gaitās uz Petrogradu,
tagadējo Sanktpēterburgu, kur O. Feldbergs piedalījās t. s. Oktobra
revolūcijā – lielinieku organizētā valsts apvērsumā. 1918. gadā Anna
un Otto atgriezās Talsos. Otto Feldbergs sāka strādāt kokzāģētavā
un pulcēt ap sevi padomju varas piekritējus. Feldbergu pāra dzīvoklī
Laidzes ielā 12 notika slepenas sapulces, kurās piedalījās
Jēkabs Gricmanis, Voldemārs Davidovskis, Lūcija Davidovska,
Žanis Baumanis u. c. Vēlāk grupai pievienojās no Rīgas atsūtītais
Kārlis Kretulis, kuram LSDSP vadība bija uzdevusi Talsos noorganizēt bruņotu varas pārņemšanu. Viņi rīkoja nelegālus mītiņus,
izkāra sarkanos karogus un izplatīja pret pastāvošo varu vērstus
uzsaukumus. 1919. gada 3. janvāra vakarā minētā grupa
O. Feldberga dzīvoklī nodibināja Kara revolucionāro komiteju, par
kuras priekšsēdētāju izvēlēja Talsu ārstu Kalmanu Presu (1885–
1919), bet par viņa vietnieku – Kārli Kretuli (1889–1937). Naktī no
3. uz 4. janvāri padomju aktīvisti pārņēma varu pilsētā. 25. un
26. janvārī Sadraudzīgās biedrības namā notika pilsētas un apriņķa
pagastu strādnieku un bezzemnieku padomju delegātu konference,
kur Otto Feldbergu ievēlēja par Talsu apriņķa Izpildu komitejas
priekšsēdētāju, Matīsu Plūdoni – par viņa vietnieku, bet
Voldemāru Davidovski – par sekretāru. Padomju vara Talsos noturējās līdz 1919. gada 13. marta naktij, kad vācu landesvēra uzbrukuma rezultātā padomju aktīvisti bija spiesti pilsētu pamest. Kopā ar
sarkangvardiem austrumu virzienā atkāpās arī Otto Feldbergs un
Voldemārs Davidovskis, kuri vēlāk devās uz Čeļabinsku.
Annai Feldbergai bija uzdots iznīcināt padomju varas dokumentus,
un viņa nepaguva pilsētu atstāt, pirms Talsos ienāca vācu landesvēra vienības. Pēc Krievijas pilsoņu kara O. Feldbergs kļuva par
Kolomenskas mašīnu fabrikas strādnieku, bet vēlāk pārcēlās uz
Kašinas pilsētu pie Volgas, kur ap 1952. gadu nomira.62 1969. gada
janvārī pie nama Laidzes ielā 12 atklāja piemiņas plāksni pirmajam
Talsu apriņķa Izpildu komitejas priekšsēdētājam Otto Feldbergam
(7. att.), bet 1992. gadā to noņēma sakarā ar ēkas izslēgšanu no vēstures pieminekļu saraksta.63
Saderināšanās karte Annai Davidovskai un Otto Feldbergam. TNMM 4354
Annas Feldbergas atmiņas par 1919. gadu Talsos. ZP 693
63
Piemiņas plāksne Otto Feldbergam. TNMM 22215
61
62
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7. att. Piemiņas plāksnes atklāšana Otto Feldbergam
1969. gada janvārī. TNMM 1431/1

Pētījumā aplūkota daļa no Laidzes ielas vēsturiskajām celtnēm,
par kurām autoram izdevies savākt plašāku un daudzpusīgāku
faktoloģisko informāciju, kas tomēr nepretendē uz visaptverošu datu
apkopojumu par katru konkrētu ēku, kam būtu nepieciešami turpmāki pētījumi. Tā ir tikai neliela Talsu apbūves daļa, kas radusies un
pārtapusi vairāku gadsimtu gaitā. Citu vecpilsētas ielu apbūves analīze varētu būt līdzīgu aprakstu temats, lai lasītājam rastos priekšstats par personībām un notikumiem, kas laika gaitā veidojuši un
ietekmējuši pilsētas vēsturisko attīstību.
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GUNTARS TENNE

Historical buildings of Laidzes Street
Summary
The oldest development of buildings in Talsi started late 18th –
early 19th century when the former Duchy of Courland and Semigallia
was annexed into the Russian Empire (1795). Laidzes Street is a part
of this historical area. It starts in Laidzes village and ends at the old
Market Square next to the Lutheran Church – area where lived wealthy people of that time. A notable person among these was Talsi doctor
and the owner of the Old Pharmacy Friedrich Wilhelm Kupfer (1762–
1839) who also owned several pieces of land on Laidzes Street. The
Old pharmacy was founded in 1787 and it was built on a piece of land
owned by Kupfers. Other pieces of land belonged to notable merchants
and local government officials such as pharmacist Otto Gerke (1838–
1924) and judicature official Wilhelm Kronberg. During Kronberg’s
time 1870 in the local government administration the city began to
develop and improve – first roads were paved and street lights installed.
In 1919 Laidzes Street also used to be called home by several active Soviet employers such as first chairman of Talsi district executive
Otto Feldbergs (1888–1952) and doctor Kalman Press (1885–1919).
The architecture and structure of buildings in Laidzes Street
demonstrates the different social and economic status of previous
generations. You can see the luxurious homes of the rich and wealthy
as well as humble homes of local craftsmen and farmers.
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ALFRĒDS MOSEIČUKS

Aizsargu organizācijas pirmsākumi
Talsu apriņķī
Laika posmā starp abiem pasaules kariem Latvijas valstī darbojās
spēcīga pusmilitāra organizācija – Latvijas Aizsargu organizācija. Tā
pirmās brīvvalsts periodā kļuva par lielāko sabiedrisko masu organizāciju, kuras aktīvā darbība skāra gan militāri-policejisko, gan kultūras
dzīves jomas. Tāpēc lielākajai daļai sabiedrības aizsargi asociējas ar
patriotisma un dzimtenes mīlestības jēdzienu. Šāds aizsargu organizācijas – kā latviskuma sargātājas un kopējas – traktējums ir pietiekoši
pamatots, jo to apliecina aizsargu darbība visā tās pastāvēšanas periodā.
Pētījuma nolūks ir izzināt un aprakstīt Latvijas Aizsargu organizācijas veidošanos un attīstību Talsu apriņķī tās pastāvēšanas pirmsākumos no 1919. līdz 1924. gadam, skatot to caur sabiedriski politisko un kultūras dzīvi sasaistē ar Latvijas mēroga notikumiem.

Aizsargu organizācijas tapšanas apstākļi Latvijā un
Talsu apriņķī
Pēc Latvijas valsts proklamēšanas 1918. gada 18. novembrī
Pagaidu valdībai vajadzēja rast risinājumus neatkarības nostiprināšanai, jo plaša Latvijas teritorijas daļa atradās svešu un naidīgu varu pārvaldē. Kritiska situācija izveidojās 1918. gada decembrī un 1919. gada janvārī, kad lielinieku karaspēks ieņēma gandrīz
visu Latvijas teritoriju, izņemot Kurzemes daļu uz rietumiem no
Ventas. Vēl Pagaidu valdībai atrodoties Rīgā, radās doma par aizsargiem līdzīgās organizācijas veidošanu, kas kara laika mainīgu
varu apstākļos cīnītos pret dažāda veida noziegumiem. Rezultātā,
1918. gada 16. decembrī, Latvijas Pagaidu valdības iekšlietu ministrs
Miķelis Valters (1874–1968) izdeva „Aizrādījumu”, aicinot dibināt vietējo komunālo apsardzību.1 Taču strauji uzbrūkošā Sarkanā armija
viegli atbruņoja šos vietējo iedzīvotāju veidotos pašaizsardzības pulci1

Aizrādījums. Latvijas Pagaidu Valdības Likumu un Rīkojumu Krājums, Nr. 2, 1919, 24. lpp.
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ņus. Kamēr Liepājas apgabalā norisa intensīva bruņoto spēku organizēšana un pretuzbrukuma plānošana, Pagaidu valdībai nācās atmest
domu par paramilitāras organizācijas dibināšanu lauku novados drošības un kārtības uzturēšanas nolūkā. Līdz ar 1919. gada 3. martā
Rīdigera fon der Golca (1865–1946) komandētās Dzelzsdivīzijas, vācbaltiešu landesvēra un Latviešu atsevišķā bataljona uzsākto uzbrukumu Padomju Latvijas armijai, sākās jauns posms Brīvības cīņu
gaitā.2 Aktualizējās jautājums par kārtības nodrošināšanu no ienaidnieka atbrīvotajos apgabalos. Problēmu atrisināja iekšlietu ministrs
Miķelis Valters, kurš jau februārī, uzaicinādams pie sevis uz apspriedi
Ventspils apriņķa priekšnieku Konstantīnu Veckalniņu (1884–1956),
Ventspils aizsargu organizētāju Dāvidu Šmitmani (1877–1941) un
Tukuma apriņķa izmeklēšanas tiesnesi Jāni Kāpostu (?–1935), uzdeva
viņiem izstrādāt noteikumus, uz kuru pamata varētu darboties pagastu aizsargu nodaļas.3 Savukārt 1919. gada 20. martā ar Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa (1877–1942) un iekšlietu ministra M. Valtera
parakstiem tika publicēti „Noteikumi par aizsargu nodaļām pagastos”
ar reģistra Nr. 883.4 Attiecīgie noteikumi ir uzskatāmi par Latvijas
Aizsargu organizācijas dibināšanas datumu. Tie noteica, ka sākumā
katrā atbrīvotā pagastā dibināma aizsargu nodaļa, kuras „pienākumus izpilda pagastā dzīvojošie zemes īpašnieki, māju un muižu rentnieki, rūpnieki un tirgotāji”.5 Tādējādi aizsargi bija jāorganizē klaušu
kārtā no mantīgo šķiru pārstāvjiem kārtības un miera uzturēšanai
noteiktā pagastā. Turklāt aizsargu nodaļu dalībniekiem piešķīra
noteiktas policijas varai raksturīgas tiesības, piemēram, noziegumā
pieķertās personas apcietināšanu. Par klaušu neizpildīšanu draudēja pietiekami bargs sods – „līdz 6 mēnešiem cietumā vai naudas sods
līdz 10000 rubļiem”.6 Tomēr šie sodi tika pielietoti retos gadījumos, jo
lielākā daļa iedzīvotāju apzinīgi pildīja klaušas. Nodibināto aizsargu
nodaļu pārzināšanu un darba vadību uzdeva apriņķu priekšniekiem,
20. gadsimta Latvijas vēsture. II: Neatkarīgā valsts. 1918–1940. Rīga : Latvijas vēstures
institūta apgāds, 2003, 68. lpp.
3
Dzeltiņš V. Aizsargu organizācija. Mūsu armija: Tapšanā, valsts izcīnīšanā un tagadējos
sasniegumos. Rīga : A/S „Golts un Jurjans”, 1929, 157. lpp.
4
Noteikumi par aizsargu nodaļām pagastos. Latvijas Pagaidu Valdības Likumu un Rīkojumu
Krājums, Nr. 5, 1919, 67. – 68. lpp.
5
Latvijas Pagaidu valdības noteikumi par aizsargu nodaļām pagastos. No: Butulis I. Sveiki,
aizsargi! Rīga : Jumava, 2011, 171. lpp.
6
Dokumenti stāsta: Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas. Sast. V. Bērziņš. Rīga : Zinātne,
1988, 154. lpp.
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bet visu aizsargu darbu Latvijas teritorijā koordinēja Iekšlietu ministrijas Pagastu aizsargu nodaļa, vēlāk – iekšējās apsardzības nodaļa.7
Neskatoties uz pakāpeniskiem, bet pieaugošiem aizsargu nodaļu organizēšanas apjomiem atbrīvotajās teritorijās, Iekšlietu ministrija uzskatīja tos par nepietiekamiem, jo īpaši pēc 16. aprīlī vāciešu organizētā un veiktā apvērsuma, kad Liepājā varu pārņēma
Andrieva Niedras (1871–1942) valdība. Kļuva saprotams, ka neskaitot Sarkano armiju, klaji naidīgi noskaņots pret Latvijas suverenitātes ideju bija arī A. Niedras valdībai uzticīgais karaspēks – vācbaltiešu landesvērs un Dzelzsdivīzijas daļas. To vēl vairāk apstiprināja
vāciešu uzsāktā bruņotā sadursme jūnijā pie Cēsīm pret Igaunijas
armiju un Ziemeļlatvijas brigādi, kurā viņi gan cieta sakāvi. Pēc
Strazdumuižas pamiera noslēgšanas vāciešu karaspēkam bija jāatstāj
Latvijas teritorija, tomēr R. fon der Golcs netaisījās pildīt šo nosacījumu, bet veidoja Kurzemē spēcīgu militāru formējumu, kas saņēma
jaunus papildspēkus.8 Tādēļ pēc Pagaidu valdības atgriešanās Rīgā
iekšlietu ministrs M. Valters 1919. gada 21. jūlijā izdod aicinājumu
apriņķu priekšniecībām un pagastiem par steidzīgu aizsargu nodaļu
dibināšanas aktivizāciju pagastos atbilstoši 20. marta noteikumiem.9
Tas sekmēja strauju aizsargu nodaļu skaita pieaugumu. Savas darbības sākumā aizsargu organizācija saskārās ar daudzām problēmām,
arī ieroču un munīcijas trūkumu. Ja 1919. gadā aizsargos iestājās
5833 cilvēki, tad viņu rīcībā bija tikai 38 revolveri un 914 dažādi citi
šaujamrīki.10 Pārsvarā šo šaujamieroču grupā ietilpa medību bises,
pašgatavoti ieroči un šautenes, kas lielākoties bija lietošanai nederīgas. 1919. gadā Latvijas aizsargi saņēma no Pagaidu valdības tikai ap
100 šauteņu, bet pārējos ieročus ieguva pašu spēkiem, piemēram, atrodot tos kā svešu varu pamestus.11 Neskatoties uz to, pagastu sapulcēs
izraudzītie aizsargi ar lielu drosmi un apzinību, bruņojušies ar kādu
sitamo vai duramo rīku gāja patruļās vai stāvēja posteņos, apsargājot
ceļus, tiltus un dzelzceļus. Viņiem nebija arī savu uniformu, bet vienīŽīgure A. Latvijas policijas vēsture: Otrā grāmata. Rīga : Likuma Vārdā, 1998, 272. lpp.
Latvijas vēsture 20. gadsimts. Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Inesis Feldmanis u. c. Rīga :
Jumava, 2005, 117. lpp.
9
Latvijas Pagaidu valdības Iekšlietu ministrijas dokuments Nr. 338. TNM Ērika Prokopoviča
kolekcija, 11. mape
10
Andersons E. Latvijas bruņotie spēki un to priekšvēsture. Toronto: Daugavas Vanagu apgāds,
1983, 421. lpp.
11
Dzeltiņš V. Aizsargu organizācija… 158. lpp.
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gā atšķirības zīme bija sarkanbaltsarkans apsējs uz kreisās rokas ar
izšūtiem nodaļas nosaukuma pirmajiem burtiem.12
Aizsargu organizācijas tapšanas process Talsu apriņķī notika tikpat sarežģītos apstākļos kā citviet Latvijas teritorijā. Pēc lielinieku
aiziešanas no Talsu pilsētas 1919. gada 14. martā veselas četras dienas pilsēta un tās apkārtne bija palikusi bez varas, bet 18. martā ieradās vācu landesvērs kapteiņa Pētera Vendta vadībā, kas arī pārņēma
administratīvo pārvaldi savās rokās.13 Viņa kā Talsu kara komandanta vadībā landesvēra vācu karavīri īstenoja tā saucamo „balto teroru”,
kad bez tiesas sprieduma daudzi Talsu apriņķa iedzīvotāji tika nošauti vien par to, ka viņiem bija pārmestas simpātijas pret lieliniekiem.
Balstoties uz Vendta sastādītiem paziņojumiem, „Talsu pilsētā landesvēristi apšāvuši 64 latviešus, to starpā 15 sievietes”.14 Nošauto vidū
bija arī pirmais Talsu pilsētas galva Ernests Kundziņš (1869–1919),
kuru vācieši apsūdzēja par dalību „pie lielinieku Tribunāla slepkavībām”.15 Pirmie Latvijas Pagaidu valdības pārstāvji virsleitnanta
Bruno Pavasara (1896–1978) vadībā Talsos ieradās tikai 7. aprīlī, lai
organizētu Talsu apriņķa Pagaidu valdības komandantūru un veiktu mobilizāciju. Pēc 16. aprīļa puča Liepājā landesvēra patvaļa pret
latviešu komandantūras vīriem Talsu apriņķī pastiprinājās, visādi
kavējot mobilizāciju un ieroču izsniegšanu. Šādos apstākļos nevarēja būt ne runas par aizsargu nodaļu dibināšanu. Situācija mainījās
pēc Dzelzsdivīzijas sakāves pie Cēsīm, kad uzticamas baltvācu landesvēra daļas pārgāja Latvijas armijas virspavēlniecības rīcībā, mainot savu dislokāciju uz Latgales fronti. Pakāpeniski Talsu apriņķis
atbrīvojās no vācu administratīvās varas. Ar 1919. gada 7. augustu
Talsos netraucēti sāka valdīt Latvijas Pagaidu valdība, ierodoties ar
Iekšlietu ministra M. Valtera 19. jūlija rezolūciju ieceltajam apriņķa
priekšniekam Paulim Grindulim (1881–1936, 1. att.).16 Iepriekš viņš
pildīja Latvijas dzelzceļu policijas pārvaldes nodaļu priekšnieka vietas izpildītāja pienākumus.17 P. Grindulis policijas dienestu uzsāka
1905. gadā, līdz 1917. gadam uzkalpojās par pilsētas policijas valVārpa I. Latviešu karavīrs zem sarkanbaltsarkanā karoga. Rīga : Nordik, 2008, 443. lpp.
Krūms F. Pirms 20 gadiem Talsos un apkārtnē. Talsu Vārds, Nr. 40, 1939, 3. lpp.
14
Svinīga sēde pieminot landesvēristu padzīšanu. Sociāldemokrāts, Nr. 162, 1929, 2. lpp.
15
Apriņķa priekšnieka P. Vendta “Paziņojums Nr. 17”, 1919. gada 25. maijs. TNMM 719
16
Latvijas iekšējās drošības nostiprināšanas vēsture: 1918–1925. Austrālija : Melburnas
latviešu biedrības bibliotēka, 1979, 197. lpp.
17
Iekšlietu ministra rīkojums. Latvijas Sargs, Nr. 92, 1919, 2. lpp.
12
13

72

1. att. Talsu apriņķa priekšnieks un Talsu aizsargu pulka
komandieris Paulis Grindulis ar ģimeni. 1920. gadi.
Foto no biedrības “Aleksandra Pelēča lasītava”

des pristavu, bet, sākoties 1917. gada revolūcijai, atstāja policijas
dienestu un līdz 1918. gadam kalpoja kā ierēdnis Viskrievijas pilsētu savienības Tērbatas nodaļā.18 Savukārt Talsu pilsētas un apriņķa
komandants virsleitinants B. Pavasars 7. augusta rīkojumā paziņoja,
ka, aizejot no apriņķa vācu iestādēm un karaspēkam, viņš uzņemas
komandanta pienākumu izpildīšanu.19 Tas nozīmēja, ka izsludinātā karastāvokļa apstākļos komandants bija vietējās militārās varas
pārstāvis, kura pienākums armijas aizmugurē bija veikt mobilizāciju
un nodrošināt karaspēka apgādi, bet apriņķa priekšnieka pārziņā bija
sabiedriskās kārtības uzturēšana un policijas darbības pārraudzība,
par savu darbību atbildot Iekšlietu ministrijai. Tā kā aizsargu pienākumi ietvēra noteiktu, policijai raksturīgu funkciju veikšanu, tad
aizsargu nodaļu darbības pārraudzība un vadība bija uzdota apriņķu
priekšniekiem.

Aizsargu nodaļu organizēšanas process Talsu apriņķī
Drīz vien pēc administratīvās varas pāriešanas Pagaidu valdības pārstāvju rokās, augustā, iesākās Talsu apriņķa pagastu aizsargu nodaļu organizēšana. Piemēram, Nogales un Vandzenes aizsargu nodaļas nodibināja 1919. gada 10. augustā, Laidzes un Sabiles
nodaļas – 16. augustā, bet Lībagu nodaļu – 21. augustā.20 Strazdes
Pārmaiņas administrācijā. Policijas Vēstnesis, Nr. 67, 1924, 1. lpp.
Talsu pilsētas un apriņķa komendanta B. Pavasara “Rīkojums Nr. 1”, 1919. g. 7. augusts.
TNMM 4659
20
Chronika. Aizsargs, Nr. 7./8., 1937, 523. lpp. ZP 4662/25
18
19

73

pagasta aizsargu nodaļu nodibināja 1919. gada 24. augustā un Virbu
nodaļu – 26. augustā.21 Nodaļu priekšniekus ievēlēja attiecīgā pagasta
lauksaimnieku sapulcēs un vēlāk Talsu apriņķa priekšnieks apstiprināja amatā.22 Rezultātā 1919. gada augustā izdevās noorganizēt 10
aizsargu nodaļas, kas uzskatāmi parādīja Talsu novada iedzīvotāju
vēlmi visādi izpalīdzēt policijai un komandantūrai drošības uzturēšanā un noziedzības apkarošanā pagastos, kaut arī viņu rīcībā vēl neviena šaujamieroča nebija. Pagastu jaundibinātajās nodaļās dalībnieku
skaits svārstījās no 120 līdz 200 cilvēkiem, atkarībā no iedzīvotāju
skaita.23 Aizsargu nodaļas sadalīja vēl sīkākās vienībās – iecirkņos,
kuru priekšnieku rīcībā bija 25–50 aizsargi.24 Šāds iedalījums bija
domāts sekmīgākai izvirzīto uzdevumu izpildei, tai skaitā diennakts
patruļu un sardžu dienesta pienākumu veikšanai. Katra iecirkņa
priekšnieks jeb grupas vadītājs sastādīja patruļu dalībnieku sarakstu un nozīmēja tos uz noteiktām iecirkņa vietām. Tomēr 1919. gada
oktobra beigās aizsargu nodaļu organizēšanu pagastos nācās pārtraukt, jo P. Bermonta-Avalova (1877–1974) komandētās Rietumu
brīvprātīgās armijas vienības no Tukuma puses uzsāka uzbrukumu
Talsiem, kaut arī bija paspēts vēl 1. oktobrī dibināt aizsargu nodaļu Spārē un 13. oktobrī – Lubezerē.25 Karadarbības sākumā iniciatīva
bija vasaras mēnešos saformētajai Talsu atsevišķajai rotai, kas naktī
uz 27. oktobri kopā ar brīvprātīgo karavīru, partizānu rotu izdarīja pēkšņu uzbrukumu Tukumam.26 Taču uzbrukums bija bez panākumiem, jo pretinieka pusē bija liels pārspēks. Nācās atkāpties un
ieņemt aizsardzības pozīcijas uz vairākiem Talsu apkārtnes ceļiem.
Uz to bermontieši atbildēja ar pretuzbrukumu, kas iesākās 29. oktobrī ar izlūku un jātnieku nodaļu darbību, bet 30. oktobrī tas sasniedza
kulmināciju, kad ap pusdienas laiku uz Talsiem ienaidnieks nāca no
trim pusēm.27 Šo labi apbruņotā pretinieka uzbrukumu Talsu aizstāvju apvienotajiem spēkiem neizdevās apturēt, ar vairākām kaujām pilsētā un tās tuvākā apkārtnē nācās atkāpties uz Dundagas pusi, bet
Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LVVA), 5568. f., 1. apr., 76. l., 5. lp.
Talsu aizsargu pulka 12 gadi. Rīts, Nr. 26, 1934, 5. lpp.
23
Latvijas iekšējās drošības nostiprināšanas vēsture: 1918–1925. Austrālija : Melburnas
latviešu biedrības bibliotēka, 1979, 204. lpp.
24
Dzeltiņš V. Aizsargu organizācija… 162. lpp.
25
Chronika. Aizsargs, Nr. 7./8., 1937, 523. lpp. ZP 4662/25
26
Puriņš V. Kauja pie Talsiem 30. oktobrī 1919. gadā. Talsu Balss, Nr. 42, 1934, 1. lpp.
27
Peniķis M. Latvijas nacionālās armijas cīņas 1919. gada vasarā un rudenī. Rīga : Armijas
spiestuves izdevums, 1931, 278. lpp.
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no turienes uz Ventspili, jo Dundagu vācieši bija jau ieņēmuši. Tajā
pašā dienā evakuāciju veica arī vairākas Pagaidu valdības iestādes.
Kā pēdējais Talsus atstāja apriņķa priekšnieks P. Grindulis ar policijas otrā iecirkņa palīgu Ernestu Dukmani (1885–1933), aizbēgot uz
Cīruļu staciju, lai varētu ar vilcienu nokļūt Ventspilī.28
Bermonta karavīru vara Talsos pastāvēja nepilnu mēnesi, līdz
viņiem 22. novembrī nācās atstāt pilsētu.29 Uz to viņus pamudināja
satraukums par sekmīgām latviešu karavīru cīņām Saldus pusē, līdz
ar ko viņiem varēja būt nogriezts atkāpšanās ceļš. Turklāt Lībagu
pagasta Ladzu ciemā apmetusies 30 latviešu partizānu vienība leitnanta Freimaņa vadībā 21. novembrī Talsos apšaudīja bermontiešus, radot viņu vidū lielu apjukumu.30 Nākamajā dienā Freimanis ar
saviem vīriem ieradās vāciešu atstātajos Talsos. Līdz ar to 22. novembris uzskatāms par Talsu atbrīvošanas dienu. Ar jaunu sparu turpinājās aizsargu nodaļu organizēšana. Decembra mēnesī vien apriņķī nodibināja trīs nodaļas – 3. decembrī Zentenē, 6. decembrī Valdemārpilī
un 22. decembrī Nurmuižā.31 Talsu apriņķa aizsargu militāro spēju
stiprināšanas nolūkā un citu ar dienestu saistīto jautājumu risināšanā 21. decembrī Iekšlietu ministrijas Pagastu aizsargu nodaļa piekomandēja instruktoru Arnoldu Sigmundu.32 Bet no 1920. gada 1. maija
Iekšlietu ministrs viņu no Talsu apriņķa instruktora amata ir atsvabinājis uz paša lūguma.33 Viņa vietā 1920. gada 20. maijā iecēla seržantu Jāni Freimani.34 Viņš sabija amatā līdz 1921. gada sākumam,
kad instruktoru posteņus Latvijas apriņķos likvidēja, lai mazinātu
valsts izdevumus pie valsts budžeta sabalansēšanas. Instruktora galvenais uzdevums bija apmācīt aizsargus, kā rīkoties ar šaujamieročiem. Pirmais valsts piešķirtais ieroču sūtījums Talsu aizsargiem pienāca tikai 1920. gada 13. janvārī.35 Tas bija nepietiekams, jo, izdalot
saņemtās šautenes un munīciju pa nodaļām, katra pagasta aizsargu

Latvijas iekšējās drošības nostiprināšanas vēsture… 200. lpp.
Mežmalietis Fr. 22 novembris kā Talsu atbrīvošanas diena. Talsu Balss, Nr. 47, 1937, 3. lpp.
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vienības rīcībā nonāca 5–9 šautenes.36 Niecīgā šauteņu skaita dēļ, aizsargiem, izejot patruļās vai uz sargposteņiem, nācās vienu ieroci lietot
pārmaiņus. Tas nozīmēja, ka pēc apgaitas beigšanas aizsargs nodeva
nākošajam savu šaujamieroci, līdz dežūra iecirkņa vietā tika izpildīta
vai atcelta. Intensīvas lietošanas rezultātā bieži vien šautenēm neveica nepieciešamo apkopi. Tomēr, neskatoties uz minētiem apgrūtinājumiem, aizsargu devums kārtības uzturēšanā bija jūtams.
Zināmas izmaiņas aizsargu klaušu darbībā ieviesa 1920. gada
30. martā iekšlietu ministra Arveda Berga (1875–1941) izdotā in‑
strukcija apriņķu priekšniekiem un aizsargu nodaļām pagastos.37 Tā
noteica aizsargu nodaļu darbības uzdevumus un tiesības apstākļos,
kad lauku novados krasi pieauga izdarīto noziegumu skaits. Klaušu
dienestu lika pildīt visiem 18–60 gadu veciem pagastu robežās dzīvojošiem vīriešiem. Netika pieļauta algota vietnieka iecelšana, izņemot
īpašus gadījumus, kad vietnieka sūtīšana bija atļauta slimības vai
cita attaisnojoša iemesla dēļ.38 Pēc būtības instrukcija atcēla šķirisko
principu pagastu aizsargu nodaļu veidošanā. Šis dokuments regulēja pagasta aizsargu nodaļas sapulces sasaukšanas kārtību, apriņķa
priekšnieku pilnvaras un pārraugāmās jomas. Aizsargu nodaļu dalībnieki bija pilnvaroti „apcietināt pie nozieguma pieķertos, kā arī ņemt
pagaidu apcietinājumā šaubīgas un aizdomīgas personas, kuras 24
stundu laikā jānodod vietējam policijas priekšstāvim” vai „lietot ieročus, kad viņiem uzbrūk, vai kad nav citas iespējas noziedznieku apcietināt, kā arī novērst uzbrukumu citiem”.39 Turklāt nodaļas priekšnieku vadībā aizsargi drīkstēja dzīvojamās ēkās veikt kratīšanu.
Rezultātā instrukcija ne tikai paplašināja aizsargu pilnvaras, bet arī
nostiprināja to likumisko pusi. Diemžēl jaunās instrukcijas ieviešana
pazemināja aizsargu nodaļu kvalitatīvo līmeni, jo tajās ieplūda nepietiekami disciplinētas personas. To savā apkārtrakstā min arī Talsu
apriņķa priekšnieks P. Grindulis: „Bezmaz ikkatru dienu pienāk man
sūdzības un meldejumi, kā pēdējā laikā apriņķī izplatījušās ārkārtīgi plašos apmēros malu medības un apšaudīšanas, kā no šautenēm,
 ācis A. Ozolvīru pulki: Aizsargu organizēšanās, iekārta, darbība, cīņas un pametumi.
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tā arī no skrošu flintēm. Daži pat izteic aizdomas, ka pagastu aizsargu nodaļu dalībnieki esot tie, kuri piekopjot šo apšaudīšanos un daži
no viņiem arīdzan pat malu medības.”40 Balstoties uz šīm aizdomām,
P. Grindulis lūdz nodaļu priekšniekiem un iecirkņu pārziņiem novērst
un apkarot malu medniecību, it īpaši no aizsargu puses.41 Pret aizsargu nodaļu dalībnieku pārkāpumiem vērsās arī Iekšlietu ministrija,
kas bieži apriņķu komandantūrām un apriņķu priekšniekiem sūtīja
apkārtrakstus jeb cirkulārus. Viens no tiem izsūtīts 1920. gada aprīlī,
atspoguļojot šādu problēmu: „Beidzamā laikā pārāk bieži ienāk sūdzības par pagastu aizsargu nodaļu dalībnieku patvaļīgu šaudīšanos ar
kara šautenēm, šādas šaudīšanas sekas pastāvīgi nevēlamas un ļaunas. Neskatoties uz to vien, ka nelietīgi tiek iztērēts valsts īpašums –
patroni, tiek sašauti telefonu vadi un izolatori un nereti var atnest
cilvēka nāvi. Vispārīgi, laukā strādājošo personu dzīvība tiek apdraudēta lielākā mērā no dažādām šaudīšanās varbūtībām.”42 Tāpēc
apriņķu priekšniekiem un aizsargu nodaļu priekšniekiem tika uzdots
novērst patvaļīgas šaudīšanās gadījumus, sodot vainīgos ar 6 mēnešu
arestu.

Aizsargu nodaļu pārorganizēšana uz brīvprātības pamatiem
1921. gadā atceļot karastāvokli, radās nepieciešamība pēc aizsargu nodaļu pārveidošanas, jo vispārējās noziedzības līmenis sāka mazināties, un arvien biežāk aizsargu rindās iekļāvās tādi cilvēki, kuri ar
savu rīcību „diskreditēja organizāciju plašas sabiedrības acīs”.43 Tāpēc
ar 1921. gada 4. jūnija un 18. augusta rīkojumiem iekšlietu ministrs
A. Bergs atcēla klaušu dienestu, padarot aizsargu organizāciju par
brīvprātīgu pēc Somijas aizsargu organizācijas parauga, kā arī deva
tiesības organizēt regulāras militāras apmācības un sacīkstes, nodarboties ar sportu un veikt kultūras darbu.44 Iedzīvotāji, kuriem līdz šim
aizsargu pienākumu izpildīšana klaušu kārtā bija apgrūtinoša pārāk
lielā vecuma vai saimniecisku apstākļu dēļ, nu bija atbrīvoti no obli irkulārs: Visiem pagastu aizsargu nodaļu priekšniekiem Talsu apriņķī. Talsu Vēstnesis,
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gātā dienesta. Turklāt rīkojumi par reorganizāciju paredzēja pagastu
nodaļu priekšnieku un viņu palīgu amatos iecelt personas, kuras dienējušas armijā. Attiecīgais nosacījums nesagādāja sarežģījumus pie
komplektēšanas, jo pēc Brīvības cīņām aizsargu organizācijā ieplūda
daudz demobilizēto armijas virsnieku, instruktoru un kareivju. Viņi
pilnībā apmierināja politiskās uzticamības prasības, jo pauda nesamierināmu attieksmi pret lieliniekiem.
Aktīva aizsargu pārorganizēšana
Talsu apriņķī, atbilstoši 4. jūnija un
18. augusta iekšlietu ministra rīkojumiem, sākās 1921. gada beigās. Ar iekšlietu ministra Alberta Kvieša (1881–
1944) 1921. gada 17. novembra
rezolūcijām pirmais Talsu apriņķa
priekšnieks Paulis Grindulis tika iecelts
par Kuldīgas apriņķa priekšnieku, bet
viņa vietā no 26. novembra stājās bijušais
2. att. Talsu apriņķa priekšnieks
un Talsu aizsargu pulka
komandieris Andrejs Ekmanis.
(Otrais Talsu Almanahs
1924. gadam, Talsi, 1923,
49. lpp. TNMM 6517)

Ventspils apriņķa priekšnieks Andrejs
Ekmanis (1890–?, 2. att.).45 Viņš Talsu
apriņķī ieradās 1921. gada 1. decembrī.46
Jaunieceltais Talsu apriņķa priekšnieks
jau decembrī apriņķa nodaļas sagrupēja 9 rotās, izveidojot vienu bataljonu.47
Par Talsu apriņķa aizsargu bataljona
komandieri A. Ekmanis nozīmēja atvaļinātu pulkvežleitnantu un Lāčplēša
kara ordeņa kavalieri Frici Bērtulsonu
(1891–1942, 3. att.).48 A. Ekmanis pagastu aizsargu nodaļas nolēma apvienot
rotās, lai nodaļu kopēja darbība būtu vēl
vairāk saskaņota. Izveidotās rotas iedalīja pie apriņķa policijas noteikta iecir-

3. att. Fricis Bērtulsons. ZP 4731

kņa. Piemēram, Talsu pilsētas policijas
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iecirknī atradās I rota, kurā ietilpa Pastendes pagasta nodaļa ar 36
aizsargiem, Spāres pagasta nodaļa ar 29 aizsargiem un Talsu nodaļa ar 27 aizsargiem, bet zem II rotas atradās Stendes pagasta nodaļa (39 dalībnieki), Strazdes pagasta nodaļa (26 dalībnieki) un Lībagu
nodaļa (25 dalībnieki).49 Savukārt Pirmā policijas iecirknī iekļāva III
rotu (Ārlavas, Lubezeres, Nogales pagasti) ar centru Ārlavas pagasta
namā, IV rotu (Nurmuižas, Vandzenes, Valdgales pagasti) ar centru
Nurmuižas pagasta namā un V rotu (Engure, Mērsrags un Upesgrīva)
ar centru Mērsragā.50 Otrajā policijas iecirknī ietilpa pārējās četras
aizsargu rotas. Šāda aizsargu nodaļu apvienošana rotās, bet rotas –
bataljonos – uzskatāma par vienu no pirmajām Latvijā, jo Talsu apriņķim bija izdevīgāki apstākļi nekā pārējiem novadiem. Iemesli tam ir
vairāki. Pirmkārt, vietējie zemnieki nepieredzēja tādu kara postu kā
citviet Latvijā, kādēļ viņi vairāk laika varēja atvēlēt aizsargu dienestam. Otrkārt, Talsu apriņķī uz pastāvīgu dzīvi ieradās daudz demobilizēto virsnieku – bijušie armijas bataljonu un pulku komandieri.
Treškārt, Talsu apriņķa priekšniekam izdevās veiksmīgi mazināt
vēsumu starp aizsargos esošiem rezerves virsniekiem un policijas darbiniekiem.51
Talsu apriņķa priekšnieks A. Ekmanis 1922. gada 1. septembrī
ar pirmo pavēli pabeidza Talsu apriņķa aizsargu bataljona pārgrupēšanu, pārdēvējot to par Talsu apriņķa aizsargu pulku.52 Pulka 28
pagastu aizsargu nodaļas iedalīja trīs bataljonos, ar 3 rotām katrā
bataljonā.53 Par I bataljona komandieri iecēla atvaļinātu pulkvežleitnantu Frici Bērtulsonu. Viņa pārraudzībā atradās 1. rota atvaļināta virsleitnanta Voldemāra Krieviņa vadībā, kurā ietilpa Pastendes,
Spāres un Talsu pagastu aizsargu nodaļas, 2. rota atvaļināta virsleitnanta Brauna vadībā ar Stendes, Strazdes un Lībagu pagastu
nodaļām un 3. rota atvaļināta virsleitnanta Teodora Damberga vadībā ar Ārlavas, Lubezeres un Nogales pagastu aizsargu nodaļām.54
Jāpiebilst, ka par I bataljona 2. rotas komandieri Brauns sabija
neilgu laiku, jo A. Ekmanis ar pavēli Nr. 5 no 5. novembra izslēdza
viņu no pulka virsnieku sarakstiem sakarā ar pārcelšanos uz dzīvi
LVVA, 5568. f., 1. apr., 1. l., 9. lp.
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Ventspils apriņķī, bet viņa vietā iecēla rezerves leitnantu Kārli Indriksonu
(1895–1978, 4. att.).55 Šāda komandieru izslēgšana vai pārcelšana uz citas
rotas vadīšanu bija bieža parādība
Talsu aizsargu pulkā, tāpēc pētījumā
netiks atspoguļotas visas izmaiņas rotu
un nodaļu komandējošā sastāvā. Otro
bataljonu komandēt uzticēja atvaļinātam kapteinim un Lāčplēša kara ordeņa kavalierim Indriķim Reinbergam
(1894–1941).56 Viņš komandēja 4. rotu
atvaļināta leitnanta Kārļa Indriksona
4. att. Kārlis Indriksons.
1920. gadu sākums.
TNMM 21532

vadībā ar tajā ietilpstošām Nurmuižas,
Vandzenes un Valdgales pagastu aizsargu nodaļām, 5. rotu atvaļinātā leitnanta Friča Telšova (1892–1968, 5. att.)
vadībā, ko veidoja Engures, Mērsraga
un Upesgrīvas pagastu nodaļas, kā
arī 6. rotu atvaļinātā virsleitnanta
Jāņa Freimaņa (1887–1942) vadībā.57
Savukārt, III bataljonu bija uzticēts
komandēt atvaļinātam pulkvežleitnantam un Lāčplēša kara ordeņa kavalierim Fricim Hermansonam (1891–1941,

5. att. Fricis Telšovs. 1920. gadi.
TNMM 27043/1

6. att.), kurš komandēja 7. rotu atvaļinātā leitnanta Osvalda Ratermana (1896–

1943) vadībā, 8. rotu atvaļinātā leitnanta Ādama Kreicberga (1893–
1942) vadībā un virsleitnanta Kilkes-Kinstlera pārziņā esošo 9. rotu.
Pirmā pavēle noteica arī to, ka pulka komandēšanu uzņēmās veikt
administratīvās varas priekšnieks apriņķī, tobrīd pats A. Ekmanis,
balstoties uz pastāvošiem militāriem noteikumiem un reglamentiem.
Talsu aizsargu pulka oficiālā tapšana noslēdzās 1922. gada 23. septembrī svinīgā gaisotnē, kad iekšlietu ministrs Alberts Kviesis (1881–
Turpat, 28. lp.
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1944) pulkam pasniedza no apriņķa
iedzīvotāju ziedojumiem pagatavotu
pulka karogu (7. att.).58 Karogs bija veidots Latvijas valsts karoga krāsās, kur
vienā pusē bija redzams aizsargu vapenis ar uzrakstu „Talsu aizsargu pulks”,
bet otrā pusē – senlatviešu pils ar uzlecošu sauli un zeltītiem burtiem rakstītu pulka devīzi „Visu par Latviju!”. 59
Uz apriņķa aizsargu svētkiem kopā
ar A. Kviesi ieradās iekšlietu ministra
biedrs Alfrēds Birznieks (1889–1942),

6. att. Fricis Hermansons. 1937.
TNMM 22163

pašvaldību departamenta direktors Juris Zankevics (1884–1954) un
zemkopības ministra biedrs Hugo Celmiņš (1877–1941). Pēc svinīgās
parādes, ko vadīja pulka komandieris, apriņķa priekšnieks A. Ekmanis,
piedaloties ap 600 aizsargu kājniekiem, riteņbraucējiem un jātniekiem,
notika Talsu aizsargu pulka paviljona celtniecības atklāšana Talsu pilsētas parkā.60 Turpmāk Talsu aizsargu pulks 23. septembri ik gadu svinēja kā savu dibināšanas dienu, organizējot Talsos svētku parādi, dievkalpojumu un citus pasākumus.
Paviljona celtniecība Talsu pilsētas parkā kļuva nepieciešama, kad iepriekšējo paviljona ēku 1922. gada sākumā nodedzināja vietējo jauniešu banda „Melnā roka”, kuras dalībnieku vai-

7. att. Iekšlietu ministrs A. Kviesis uzrunā Talsu aizsargu pulka
aizsargus pirms karoga nodošanas 1922. gada 23. septembrī.
Foto no biedrības “Aleksandra Pelēča lasītava”
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rums bija Talsu vidusskolas skolēni.61 Kopumā šī jaunekļu banda
līdz savai atklāšanai un aizturēšanai izdarīja 4 slepkavības, 4
laupīšanas un 6 dedzināšanas.62 Tāpēc Talsu apriņķa aizsargi
uzņēmās rūpi par ēkas atjaunošanu un pilsētas parka uzkopšanu, noslēdzot līgumu ar Talsu pilsētas valdi par pilsētas dārza
nomāšanu līdz 1926. gada aprīlim. Bija iecerēts, ka paviljons kļūs
par Talsu aizsargu pulka klubu „Aizsargu daile”. 63 1923. gada
10. maija Talsu apriņķa aizsargu pulka nodaļu priekšnieku
apspriedē tika nolemts aizsargu pulka dārza atklāšanu rīkot
27. maijā ar svētku parādi, jo jaunas paviljona ēkas celtniecība
bija noslēgusies.64 Uz dārza atklāšanas svētkiem bija uzdots no
katras nodaļas ierasties noteiktam pārstāvju skaitam, piemēram,
no Pastendes pagasta nodaļas 5 aizsargiem, bet no Nurmuižas –
13 aizsargiem. Parāde un parka atklāšana notika ieplānotajā
datumā. Parādi pieņēma un „Talsu aizsargu pulka daili” atklāja Iekšlietu ministra vietas izpildītāja uzdevumā kancelejas pārvaldnieks Jūlijs Krūmiņš (1872–1942), piedaloties Talsu apriņķa
valdes priekšsēdētājam Jānim Putnaērglim (1862–?), Talsu pilsētas galvam Teodoram Dzintarkalnam (1874–1937) un citiem viesiem.65 Pēc svētku mielasta paviljona telpās viesi devās uz Talsu
Sadraudzīgās biedrības namu, kur sarīkojums noslēdzās ar tautiskām dziesmām Latvijas universitātes studentu seksteta izpildījumā.

Pārkārtojumi Talsu aizsargu pulka struktūrā
Ar Talsu aizsargu pulka nodibināšanu un karoga pasniegšanu beidzās tā tapšanas process, un sākās organizācijas pilnveides
un uzlabošanas periods. Pulka komandieris A. Ekmanis 1923. gada
27. janvāra pavēlē par Talsu apriņķa aizsargu pulku apstiprināja
1922. gada 6. decembrī nodibināto Sasmakas (Valdemārpils) pilsētas aizsargu nodaļu, pieskaitot to pie I bataljona 3. rotas.66 Par nodaļas priekšnieku iecēla Paulu Štolceru (1891–1937), bet par nodaļas
priekšnieka palīgu Aleksanderu Māleru, kā arī 10 nodaļas aktīvos
Liela slepkavu un laupītāju banda. Tautas Balss, Nr. 54, 1922, 2. lpp.
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aizsargus.67 P. Štolcers līdztekus aizsargu nodaļas priekšnieka dienesta pienākumu izpildei ieņēma arī Valdemārpils aptiekas pārvaldnieka un līdzīpašnieka amatus.68 Savukārt pieminētais „aktīvo
aizsargu” termina lietojums skaidrojams ar to, ka pēc aizsargu klaušu dienesta atcelšanas aizsargu nodaļu dalībniekus sadalīja aktīvos
un rezerves dalībniekos. Aktīvie aizsargi pildīja visus ar likumu un
priekšniecības pavēlēm uzliktos pienākumus, bet rezerves dalībnieki aktīvajiem sniedza dažāda veida atbalstu, tai skaitā, materiālu,
nepildot tiešo aizsargu dienestu. Atgriežoties pie iepriekš minētās
pavēles, 5. pantā A. Ekmanis apstiprina par nodibinātu 10. Talsu
pilsētas aizsargu atsevišķo rotu, ieceļot par tās komandieri virsleitnantu Jāni Veilandu (1894–1941) un komandiera palīgu leitnantu
Andreju Tīlu (1877–1958). 10. atsevišķās rotas dibināšanas brīdī dienestu uzsāka 25 aktīvie aizsargi. Turklāt tā bija padota tieši pulka
komandierim. Jānis Veilands par 10. atsevišķās rotas komandieri
sabija līdz 1924. gada 1. aprīlim, kad viņš tika izslēgts no pulka virsnieku sarakstiem, jo pārcēlās uz patstāvīgu dzīves vietu Rīgā.69 Viņa
vietā par minētās rotas komandieri
ar 16. aprīli iecēla rezerves virsleitnantu Mārtiņu Glembergu (1892–
1962, 8. att.), kuru ar 1. augustu
iecēla par 2. rotas komandieri. 70
Attiecīgās kadru rotācijas rezultātā 2. rotas bijušais komandieris
Fridrihs Rēvalds (1896–1934) ar to
pašu datumu kļuva par 10. atsevišķās rotas komandieri. Savukārt
M. Glemberga dienesta gaitas 2. rotā
beidzās ar 1. oktobri, kad viņu no dienesta pienākumu izpildīšanas atsvabināja un viņa vietā ar 1924. gada
16. oktobri iecēla atvaļinātu virsleitnantu Frici Ievkalnu (1896–1942) no

8. att. Mārtiņš Glembergs.
1920. gadi. Foto no biedrības
„Aleksandra Pelēča lasītava”

Turpat.
Zviedrāns J. Talsu novada aptiekas un aptiekāri. Talsi, 2002, 103. lpp.
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Stendes pagasta Renču ciema.71 M. Glembergs ar Iekšlietu ministrijas aizsargu nodaļas rezolūciju no 28. novembra atgriezās pie
10. atsevišķās rotas komandiera pienākumu izpildes. 72 Izmaiņas
skāra arī 1. rotu, jo sekmīgākas pārraudzības nolūkā pulka komandieris Talsu pagasta aizsargu nodaļu atdalīja no 1. rotas un pieskaitīja pie 10. atsevišķās rotas. Turpmākie pārkārtojumi skāra arī
6. rotas komandieri – atvaļināto virsleitnantu Jāni Freimani –, kurš
ar 1923. gada 22. februāra A. Ekmaņa pavēli tika iecelts par 8. rotas
komandieri, bet 8. rotas komandieri Ādamu Kreicbergu pārcēla vadīt
6. rotu.73 Šāda komandējošā sastāva rotācija pulka ietvaros notika bieži un bija atkarīga no pulka komandiera un pārējo virsnieku
ieskatiem.
Tobrīd esošā Talsu apriņķa aizsargu pulka sadalījumu labi raksturo ne tikai pulka militārā struktūra un hierarhija, bet arī tās
apakšvienību specializācija pēc ieroču šķirām. Uz 1922. gada beigām
un 1923. gada sākumu Talsu aizsargu pulks pēc skaitliskā sastāva
dalījās kājniekos, jātniekos un velosipēdistos. Piemēram, 10. atsevišķās rotas Talsu pilsētas nodaļā bija 35 kājnieki un 5 velosipēdisti, bet neviena jātnieka.74 Savukārt I bataljona 1. rotas Pastendes
pagasta nodaļa pulku nodrošināja ar 8 kājniekiem, 15 jātniekiem
un 3 velosipēdistiem.75 Tomēr šāds katras aizsargu nodaļas dalījums mazināja sekmīgu kavalēristu vai velosipēdistu kopdarbību
dēļ viņu pakļautības attiecīgo nodaļu priekšniekiem. Tāpēc minētās sadrumstalotības novēršanas nolūkā Latvijas teritoriālajos aizsargu pulkos, līdztekus kājnieku vienībām, sāka formēt kavalērijas
eskadronus. Talsu apriņķa aizsargu pulka kavalērijas eskadronu
nodibināja 1923. gada oktobrī 113 jātnieku sastāvā.76 Par tā komandieri A. Ekmanis iecēla atvaļinātu virsleitnantu Verneru Brauncu
(1889–?) no Stendes Mežmuižas.77 Bet ar 17. decembri par eskadrona instruktoru kļuva atvaļināts virsleitnants Alfrēds Štolcers
(1885–?).
Talsu apriņķa priekšnieks un aizsargu pulka komandieris
LVVA, 5568. f., 1. apr., 3. l., 33. lp.
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A. Ekmanis 1923. gada 1. augustā izsludināja pavēli Nr. 8, kurā
viņš detalizēti uzskaitīja pulka personīgo sastāvu (1. pielikums).78
Pārskatāmi sistematizēts pulka vienību sastāva atspoguļojums liecināja par tā gatavību veikt dienesta pienākumus Talsu apriņķī.
Sarakstā minētais atvaļinātais virsleitnants Ludis Zariņš par pulka
adjutantu79 bija iecelts 1923. gada 15. martā Fridriha Rēvalda vietā,
ko nozīmēja par 2. rotas komandieri.80 L. Zariņš par adjutantu
sabija līdz 1924. gada novembrim, kad Fridrihu Rēvaldu atkārtoti
apstiprināja par 1. Talsu aizsargu pulka adjutantu.81 Ar 1923. gada
3. oktobra pulka komandiera pavēli izmaiņas skāra arī III bataljona 7. rotu, jo tajā ieskaitīja 4. septembrī nodibināto Kandavas pilsētas aizsargu nodaļu 18 dalībnieku sastāvā.82 To dibināt ierosināja Talsu apriņķa priekšnieka II iecirkņa palīgs Ernests Dukmanis,
bet par pirmo nodaļas priekšnieku kļuva Kandavas iedzīvotājs
Gustavs Bikše.83 Nepilnu gadu par II bataljona 5. rotas komandieri bija Fricis Telšovs, kuru ar 1924. gada 1. aprīli izslēdza no
pulka virsnieku sarakstiem, bet viņa vietā ar 16. aprīli iecēla Rojas
iedzīvotāju, rezerves virsleitnantu Kārli Viduskalnu. Mazliet ilgāk
par I bataljona 3. rotas komandieri bija Teodors Dambergs, kurš
no 1924. gada 15. jūnija atbrīvots no dienesta pienākumu izpildīšanas.84 Ar to pašu datumu par minētās rotas komandieri iecēla
Pastendes pagasta Birznieku māju iedzīvotāju Jāni Kūnavu (1890–
?).
Talsu apriņķa aizsargu pulks 1924. gadā papildinājās ar
jaunām vienībām. Starp tām minams pulka pūtēju orķestris, ko nodibināja 1924. gada 7. janvārī. 85 Savā pavēlē pulka
komandieris par orķestra vadītāju apstiprināja Bērtuli Sūniņu
un pārējiem dalībniekiem: Jāni Sūniņu, Juliusu Zariņu,
Kārli Matveju, Rihardu Feldmani, Andreju Ķīvīti, Frici Zvinguli,
Turpat, 7.–11. lp.
Augstāka pavēlnieka tiešā rīcībā esošs virsnieks, kura uzdevums nodot komandiera
rīkojumus pakārtotu mazāku vienību priekšniekiem un veikt administratīvus pienākumus.
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9. att. Talsu aizsargu pulka pūtēju orķestris uzstāšanās laikā
(ar šķīvjiem Jānis Sūniņš). 1920. gadi. TNMM 25683

Jāni Spuldzenieku, Kārli Franci (9. att.).86 Savukārt ar pavēli Nr. 5
1924. gada 14. maijā bija nodibināta Talsu aizsargu pulka velosipēdistu rota ar 102 personām.87 Tās komandiera pienākumu izpildīšana bija uzlikta pulka adjutantam L. Zariņam. Sākot ar 1925. gadu,
par velosipēdistu rotas komandieri kļuva F. Rēvalds. Šeit jāpaskaidro, ka Talsu aizsargu pulka adjutants vienlaicīgi pildīja velosipēdistu rotas komandiera pienākumus.

Aizsargu organizācijas tiesiska stāvokļa nokārtošana
Aprakstītā Talsu aizsargu pulka vienību strukturēšana pēc militāra principa sakrita ar pieaugošu neapmierinātību aizsargu vidū par
organizācijas „nenokārtoto tiesisko stāvokli, neskaidrajām funkcijām
un vienpusīgo pakļautību policijai”.88 Organizācijas dalībniekiem līdz
galam nebija skaidra un saprotama viņu loma un funkcijas valsts
drošības nostiprināšanā, kā arī pastāvēja neskaidrība par pakļautību kādai iestādei mierlaika apstākļos. Tā laika presē bija minēts, ka
„līdz šim valdība maz rūpējusies par aizsarga tiesisko un materiālo
stāvokli. Daudz kungu un priekšniecības ir aizsardzniekam; daudz
instrukciju un priekšrakstu ir bijuši jāizpilda, kas reizēm bija neizpildāmi, nesaskaņoti. Līdz šim aizsardznieks nav varējis uzrādīt izstrādātu satversmi un tādēļ viņš bija nostādīts policijas ierēdņa rīcībā,
no kura arī vispār atkarājas aizsargu nodaļas sastāvs, gara stāvoklis,
LVVA, 5568. f., 1. apr., 3. l., 17. lp.
Latvijas iekšējās drošības nostiprināšanas vēsture: 1918–1925. Austrālija : Melburnas
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čaklums vai bezdarbība”.89 Tāpēc daudzas sasāpējušas problēmas aizsargu jautājumā vajadzēja atrisināt 1923. gada 26. augustā notikušajam Latvijas Aizsargu pirmajam kongresam Rīgas Latviešu biedrības
telpās. Starp kongresa 99 delegātiem dalību ņēma arī Talsu apriņķa
aizsargu pulka III bataljona komandieris F. Hermansons, kuru ievēlēja par vienu no aizsargu satversmes projekta redakcijas komisijas
locekli.90 Rezultātā aizsargu kongress izstrādāja un pieņēma aizsargu
satversmes projektu, ko vēlāk nosauca par aizsargu nodaļu iekārtas
likumu. Tā pirmais pants paredzēja, ka „noziedzības apkarošanai,
pilsoniski tiesiskās kārtības, miera un nacionāli valstiskās iekārtas
uzturēšanai, militāri fiziskai audzināšanai un kulturāli nacionālu
pasākumu sekmēšanai, kā arī armijas atbalstīšanai kara gadījumā ar
ārējo ienaidnieku pastāv aizsargu nodaļas”.91 Pie tam, rūpējoties par
sabiedrisko kārtību, aizsargi atradās Iekšlietu ministrijas pārziņā,
bet kā armijas rezerve, militārā ziņā pakļaujoties Kara ministrijai.
Attiecīgās ministrijas aizsargu organizācijas dalībnieku darbību regulēja ar izstrādātām instrukcijām. Aizsargu nodaļu iekārtas likumprojektu Ministru kabinets pieņēma 1923. gada beigās ar minimālām
izmaiņām, izbeidzot juku laikus aizsargu organizācijas uzbūvē un
darbības pamatprincipos.
Pēc aizsargu kongresa aizsargu organizācijas dalībnieku vidū valdīja optimisms par pieņemto „aizsargu satversmi”. Pacilāta noskaņa
jūtama arī Talsu aizsargu pulka komandiera A. Ekmaņa 1923. gada
3. septembra pavēlē aizsargu nodaļu dalībniekiem: „Saskaņā ar jauno
attīstības periodu, kurš iestājies pēc 1. Vislatvijas aizsargu kongresa, un no kongresa izstrādāto un pieņemto satversmi, aizsargu dzīvē
iestājies jauns tiesiskais laikmets. Aizsargi, stūra akmens Latvju tautas aizsardzībai likts! Kādu Jūs izvedīsiet viņas tālāko uzbūvi, atkarājas no jums pašiem. Ceru, ka Jūs esat līdz šim pašaizliedzīgi savu
dzīvību nežēlodami, izpildījuši savus pienākumus pret dzimteni un
valsti, ar lielāku enerģiju izpildīsiet tos jaunā tiesiskā laikmetā.”92
Šādā pozitīvā gaisotnē iesākās gatavošanās 23. septembrī paredzētajiem Talsu apriņķa aizsargu pulka gada svētkiem. Jau uz 9. septemAizsargu nodaļu dalībnieku stāvoklis. Policijas Vēstnesis, Nr. 22, 1923, 1. lpp.
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bri apriņķa priekšnieks – pulka komandieris bija uzdevis veikt apmācības: I bataljonam Talsu aizsargu pulka dārzā, pulcējoties pulka
paviljonā, II bataljonam – tirgus laukumā Ezera ielā, pulcējoties
Talsu viesnīcas zālē, un III bataljonam – Kandavā uz tirgus laukuma,
pulcējoties Talsu apriņķa priekšnieka II iecirkņa palīga kancelejā.93
A. Ekmanis 15. septembrī izdeva nākamo pavēli, kurā sakarā ar Talsu
apriņķa aizsargu pulka pirmajiem pastāvēšanas svētkiem bija detalizēti aprakstīti pulka dalībnieku pienākumi un darbība svētku laikā.
I, II un III bataljonam, 10. atsevišķajai rotai, jātnieku eskadronam
un velosipēdistu rotai bija uzdots pilnīgi apbruņotiem ierasties Talsu
aizsargu pulka dārzā 23. septembrī plkst. 6.00 no rīta, bet pēc tam ne
vēlāk kā plkst. 9.30 aizsargiem bija jāierodas uz piektdienas tirgus
laukumu pie Talsu evaņģēliski luteriskās baznīcas, kur ieročus sastādītu piramīdās un ņemtu dalību pie svinīgā dievkalpojuma.94 Katram
rotas komandierim bija pavēlēts nozīmēt ieroču apsargāšanai vienu
aizsargu no katras rotas. Pēc dievkalpojuma plkst. 12.00 bija ieplānots, ka pulka adjutants L. Zariņš iznesīs no baznīcas pulka karogu ar
1. rotas diviem vadiem, svinīgi nododot to I bataljona komandierim. Tik
nopietna gatavošanās pulka svētkiem norādīja uz Talsu apriņķa aizsargu vēlmi ne tikai viesiem, bet arī Talsu iedzīvotājiem parādīt Talsu
apriņķa aizsargu pulku kā dzīvotspējīgu organizāciju. Vispār pulka
gada svētku svinēšana iesākās 22. septembra vakarā, kad Stendes
stacijā Talsu apriņķa aizsargu pulka komandieris – apriņķa priekšnieks A. Ekmanis sagaidīja no galvaspilsētas atbraukušo Latvijas aizsargu goda šefu ģenerāli Jāni Balodi (1881–1965) un sabiedrisko organizāciju pārstāvjus.95 Pēc tam goda viesi devās uz Talsiem, kur viņi
iebrauca plkst. 23.00, ieraugot šādu ainu: „Te tumša nakts pārvērtusies par gaišu dienu, jo pie Sadraudzīgās biedrības nama celti skaisti
goda vārti, pie kuriem aizsargi sagaida savu goda šefu ar godasardzi
ar lāpām, vidusskolas audzēkņu pūtēju orķestri, skautu goda sardzi.”96 Uz goda vārtiem bija lasāmi divi uzraksti: „Sveiki Talsu apriņķa aizsargu pulka svētkos” un „Tēvu zemes mīlestību mēs ar darbiem
radīsim”.97 Pēc apsveicināšanās runām ģenerāli J. Balodi un pārējos
Turpat.
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viesus lāpu gājienā aizveda uz apriņķa priekšnieka dzīvokli, kur bija
sagatavots mielasts un miteklis ciemiņiem. Nākamajā dienā, 23. septembra svētdienā, pulka svētku pasākumi turpinājās kā iepriekš bija
iecerēts. Tie sākās ar svinīgu dievkalpojumu Talsu luterāņu baznīcā,
kur skanēja dziesmas Talsu Sadraudzīgās biedrības jauktā kora un
Nacionālās operas seksteta izpildījumā.98 Dievkalpojumu vadīja Talsu
luterāņu draudzes mācītājs Oskars Ernsts Martinelli (1876–1956),
kurš tā laikā sludināja, ka „kristīga cilvēka pienākums ir mīlēt Dievu
un arī savu tuvāku, kā sevi pašu”.99 Pēc dievkalpojuma, plkst. 13.00,
uz tirgus laukuma notika parāde. Tajā piedalījušos 680 aizsargu kājnieku, jātnieku un velosipēdistu rindas apstaigāja goda šefs – ģenerālis J. Balodis, kurš tūlīt pēc parādes sāka apsveikuma runu no ozollapu un skuju vītnēm glīti dekorētā F. Nātiņa viesnīcas balkona.100 Viņš
savā runā vispirms godināja brīvības cīņās kritušos, bet pēc sekojošas
valsts himnas „ģenerālis cildināja pulka priekšzīmīgo noorganizēšanos un uzsauca laimes pulkam, viņu priekšniekam Ekmanim un rotu
komandieriem”.101 Pēc pārējo viesu apsveikuma runām tika nolasīti
telegrāfiski sveicieni no Valsts Prezidenta Jāņa Čakstes (1859–1927),
Saeimas priekšsēdētāja Frīdriha Vesmaņa (1875–1941) un citiem
valstsvīriem. Talsu apriņķa aizsargu pulka gada svētki beidzās ar
goda mielastu un svētku koncertu Talsu Sadraudzīgās biedrības zālē.

Talsu aizsargu pulka darbība noziedzības apkarošanā
Talsu aizsargu pulka pilnveides un reorganizācijas process palielināja tā lomu kārtības un miera uzturēšanā Talsu apriņķī. Pateicoties
aizsargiem, bija apkaroti un likvidēti vairāki noziegumi gan ar patstāvīgu spēku palīdzību, gan cieši sadarbojoties ar policiju. To veicināja
arī pāreja no klaušu dienesta uz brīvprātības principā balstītu iekārtu. Statistisks pārskats par aizsargu nodaļu darbību no 1. janvāra līdz
1. novembrim 1922. gadā liecina, ka Talsu apriņķa aizsargu nodaļu
749 dalībnieki piedalījušies laupītāju un zagļu gūstīšanā, kā arī stāvējuši kontroles posteņos, 129 aizsargi piedalījušies pie dažādiem
arestiem, kratīšanām un arestantu pārvadāšanas, bet 14 aizsargi bez
policijas klātbūtnes apcietinājuši un aizturējuši laupītājus, zagļus vai
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100
Talsu apriņķa aizsargu pulka gada svētki. Policijas Vēstnesis, Nr. 43, 1923, 1. lpp.
101
Talsu aizsargu pulka gada svētki. Latvis, Nr. 606, 1923, 2. lpp.
98
99

89

izbēgušus arestantus.102 Salīdzinoši bieži aizsargiem nācās piedalīties
zirgu zagļu tvarstīšanā. Piemēram, Nogales pagasta Lauru māju īpašniekam Ernestam Sniķerim vienā 1922. gada jūnija naktī no ganībām
nozaga divus gadus vecu kumeļu.103 Policijai izdevās apcietināt vainīgo, pateicoties Valdgales pagasta aktīva aizsarga Friča Pūliņa rīcībai, kurš uzrādīja policijai 26 gadus vecu zagli – Robertu Treijeri.104
Pateicībā par to, Talsu apriņķa priekšnieks A. Ekmanis minētam aizsargam kā atzinību izsniedza 300 Latvijas rubļus. Turpmākajos gados
zirgu zādzību gadījumi turpinājās, tāpēc Talsu aizsargu pulka komandieris uzdeva bataljonu un rotu komandieriem, nodaļu priekšniekiem,
kā arī visiem aizsargiem „turēt dzīvus sakarus savā starpā, piegriežot sevišķu vērību zirgu zādzībām un nekavējoši spert aktīvus soļus
zagļu gūstīšanai”.105 Neizpalika gadījumi, kad zagļi aplaupīja pat
aktīvo aizsargu īpašumus. 1924. gada 3. jūnijā par zirgu zagļa upuri
krita aizsarga Osvalda Ratermaņa Rempuļu mājas Kandavas pagastā, kad, uzlaužot aizslēgtu kūti, nezināms ļaundaris nozaga zirgu un
dzelzasu vāģus ar aizjūgu.106 Tomēr nozagto mantu īpašniekam izdevās atdabūt, pateicoties Talsu apriņķa priekšnieka II iecirkņa palīga E. Dukmaņa sekmīgi noorganizētai izmeklēšanai. Bieža parādība
bija nelikumīga ieroču turēšana, kam arī aizsargi pievērsa uzmanību, piemēram, Cēres pagasta aizsargu nodaļas aktīvais dalībnieks
Jānis Zadraks 1922. gada 12. oktobrī atklāja slepenu ieroču turētāju
un ar paša spēkiem to atbruņoja.107 Neizpalika gadījumi, kad aizsargi
piedalījās slepkavu aizturēšanā. Tā Pūres pagasta aizsargu nodaļas
aktīvais dalībnieks Roberts Šteinbergs 1923. gada 21. septembrī arestēja zādzībā un slepkavībā apvainoto Jāni Riekstiņu.108 Pēdējais bija
28 gadus vecs Pūres pagasta iedzīvotājs, kurš pie Svares stacijas ar
diviem revolvera šāvieniem galvā nogalināja uzpircēju Krišu Ābolu,
atņemot viņam 200 latus.109 Dažreiz aizsargiem nācās patrulēt, lai
novērstu gadījumus, kad ļaunprātīgā nolūkā tika bojātas telegrāfa
un telefona līnijas. Tāpēc savā pavēlē Talsu aizsargu pulka komanPagastu aizsargu nodaļu darbība noziegumu apkarošanā. Policijas Vēstnesis, Nr. 12, 1923,
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dieris uzsvēra, ka bojātās telegrāfa un telefona līnijas valstij nodara
zaudējumus, kas novēršami, ja „visi nodaļu priekšnieki un aizsargi uz
minēto stingri raudzīsies un vainīgo pieķeršanas gadījumos nekavējoši ziņos policijai dēļ saukšanas pie atbildības”.110 Ja tomēr sakaru
līnijas jau bija bojātas aiz ļaunprātības vai nolietošanās, tad aizsargi
rīkoja talkas, lai savestu tās kārtībā. Vienreiz Talsu apriņķa aizsargi pašu spēkiem ierīkoja telefona līniju gluži par velti, kas apriņķa
valdei būtu izmaksājusi ap 1000000 Latvijas rubļu.111 Pateicībā par
nodaļu dalībnieku darbu telefona tīklu ierīkošanā apriņķa valde nolēma aizsargu izrīkojumus atbrīvot no izpriecas nodokļa.
Aizsargi, kuri ieņēma atbildīgus amatus valsts un pašvaldību iestādēs, dažreiz saskārās ar piekukuļošanas mēģinājumiem. Tāpēc šai
sakarā viņiem vajadzēja būt īpaši vērīgiem un disciplinētiem ar augstu morāli. Pie augstiem ētiskiem principiem pieturējās Rojas aizsargs
K. Viduskalns, kuru 1924. gadā, pildot robežuzrauga dienestu, mēģināja piekukuļot koksnes tirgotājs Zamuels Strunskis no Rīgas.112 Kad
K. Viduskalns sāka rakstīt pārkāpuma protokolu, negodīgais uzņēmējs viņa dokumentu mapē iebīdīja 300 Latvijas rubļus, taču aizsargs
lūdzis ņemt naudu atpakaļ. Kukuļdevējs liedzās to darīt, paskaidrodams, ka Viduskalnam tā noderēs vairāk. Beigu beigās naudu un
Z. Strunski K. Viduskalns nodeva savai priekšniecībai.
Statistikas dati par aizsargu darbu noziedzības apkarošanā
1923. gadā parāda, ka visā Latvijas teritorijā bez policijas klātbūtnes
aizsargi apcietinājuši vai aizturējuši 455 personas, no kurām tikai
piecas attiecās uz Talsu apriņķi.113 Bez citu drošības iestāžu līdzdalības Talsu apriņķa aizsargi spēja atklāt 3 zādzības. Salīdzinot ar
1922. gadu, minētais rādītājs ir mazāks. Tas, iespējams, izskaidrojams
vai nu ar vispārējā noziedzības līmeņa kritumu, kas ir apšaubāmi, vai
arī ar efektīvāku policijas darbu. Talsu apriņķa aizsargi 987 gadījumos aktīvi piedalījās dažādos periodiskos kontroles posteņos, un 174
aizsargi piepalīdzēja policijai arestos, kratīšanās un arestēto pārvadāšanā bez jeb kādas atlīdzības.114 Pēc iepriekš minētiem datiem jāsecina, ka aizsargu organizācijas nozīme noziedzības apkarošanā bija
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jūtama apriņķa dzīvē, jo viņi, aiz savas patriotiskas pārliecības, pielika lielas pūles miera un kārtības nodrošināšanai atjaunotā Latvijā.

Disciplīnas jautājums Talsu aizsargu pulkā
Neskatoties uz klaušu dienesta atcelšanu, aizsargu organizācijā
neizpalika disciplināri dienesta pārkāpumi. Aizsargu sastāvs organizācijas pastāvēšanas pirmsākumos bieži mainījās. Izstāšanās gadījumi bija saistīti ar nespēju dažādu iemeslu dēļ paveikt dienestu, kā
arī daudzus dalībniekus izslēdza par pārkāpumiem. Par Talsu aizsargu pulka dalībnieku sodāmības apmēriem attiecībā pret tā sastāva
izmaiņām liecina statistiski dati par 1923. gadu, kad pārskata gada
sākumā pulkā bija 646, bet beigās 633 aizsargi, pienākot klāt 111 jauniem dalībniekiem, bet izstājoties 124.115 Papildus brīvprātīgi pametušiem dienestu 18 aizsargi bija izslēgti par nekārtīgu pienākumu
izpildīšanu, bet 9 disciplinārā kārtā sodīti ar naudas sodu vai arestu.
Iespējams, ka izstājušos aizsargu vidū bija kādi disciplināra rakstura pārkāpēji, kurus pulka komandieris, nepiemērojot kādu konkrētu
sodu, vienkārši palūdza aiziet no dienesta. Aizsargu vidū bija izplatīta
pārmērīga alkohola lietošana. Pareizi teikt, ka tieši žūpība kļuva par
aizsargu dienesta pārkāpumu galveno iemeslu. Arī daudzi Talsu aizsargu pulka dalībnieki par alkohola lietošanu un tā izraisītām sekām
tika sodīti ar izslēgšanu no aizsargu rindām. Tā no Strazdes pagasta nodaļas pulka komandieris A. Ekmanis, skaitot no 1922. gada
22. decembra, izslēdza aktīvos aizsargus Kārli Blūmentālu un
Kārli Miķelsonu kā sodītus administratīvā kārtā par žūpošanu.116 Bet
1923. gada 3. oktobrī nācās izslēgt no pulka sastāva Stendes pagasta aizsargu nodaļas dalībnieku Andreju Mertensu, jo viņš, būdams
iereibis, nekārtīgi uzvedies un lietojis šaujamo ieroci bez vajadzības.117
Šāda nepamatota ieroča lietošana varēja radīt apkārtējiem nopietnu
apdraudējumu, kaut arī dzērājs savu šaudīšanos uztvēra kā iespēju
izrādīt paša bravūrību. Tāpēc pulka komandieris savās pavēlēs aizsargiem bieži pievērsa uzmanību disciplīnas problēmām, lai saskaņā
ar Iekšlietu ministrijas priekšrakstu uzdotu visiem aizsargu nodaļu
priekšniekiem un daļu komandieriem panākt to, ka „visos gadījumos, kur aizsargi atrodas pie dienesta pienākumu izpildīšanas, tiktu
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ievērota visstingrākā disciplīna, kamdēļ minētiem priekšniekiem pie
pirmās izdevības izskaidrot padotiem aizsargiem, ka jāievēro pilnīga
paklausība rīkojumiem, stingri jāizpilda savstarpējās sasveicināšanās
noteikumi, publiskās vietās jāuzvedas ar cienību pret savām nozīmēm
un jāatturas no piedzeršanās”.118 No 1924. gada 16. augusta, kad no
Jelgavas pie Talsu apriņķa priekšnieka pienākumu izpildes atgriezās
P. Grindulis, bet A. Ekmanis pārcēlās uz Valku par apriņķa priekšnieku, disciplīnas ievērošanas jautājumam pulkā tika veltīta vēl lielāka
uzmanība.119 Jau 1924. gada 5. septembra pavēlē P. Grindulis padotiem aizsargiem aizrādīja, ka „dažu nodaļu dalībnieki neizpilda kārtīgi viņiem dotās pavēles, neierazdamies bez ievērības pelnoša iemesla
pie dienesta pildīšanas, pat nepaziņodami priekšniecībai par savas
neierašanās iemesliem”.120 Uz to viņš nodaļu priekšniekiem uzdeva
reaģēt, stingri sekojot pavēļu pienācīgai izpildei, bet to neizpildīšanas gadījumā ziņot personīgi viņam vainīgo sodīšanai. Turpat jaunieceltais pulka komandieris P. Grindulis izteica sirsnīgu pateicību
dienesta vārdā tiem aizsargiem, kuri 28. un 29. augusta dienās ieradās Talsos, lai uzturētu kārtību Dižmāras tirgus laikā un ar sapratni
veica uzliktos pienākumus ugunsgrēka vietā. Nenoskaidrotu iemeslu
dēļ tirgus dienā, 28. augustā pulksten 17.00, aizdegās malkas šķūnis
Jura Ozoliņa namā Nr. 17 uz Jaunās ielas.121 Uguns liesma pārgāja
uz dzīvojamo ēku, kura nodega līdz pamatiem, bet pāri Baptistu ielai
esošai Kārļa Rozentāla vienstāva koka dzīvojamai ēkai nodega tikai
jumts. Iespējams, pateicoties aizsargu dalībai ugunsgrēka dzēšanā,
izdevās paglābt Rozentāla mājas vienu stāvu. Tomēr ne visi aizsargi
tirgus dienās bija savu uzdevumu augstumos, jo daži atļāvās iebaudīt alkoholu un ar nepiedienīgu uzvedību darīt kaunu pārējiem. Tāpēc
pulka komandieris vienam no disciplīnas pārkāpējiem, Pastendes
pagasta aizsargu nodaļas aktīvam dalībniekam Fricim Tauragam
izteica brīdinājumu par to, ka viņš, būdams komandēts kārtības uzturēšanai Talsos ugunsgrēka vietā, bija atļāvies iebaudīt alkoholu un
nekorekti izturēties pret apkārtējiem.122 Nākamā disciplīnas pārkāpuma gadījumā Tauragam draudētu izslēgšana no pulka sastāva.
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P. Grinduļa uzmanību uz disciplīnas ievērošanu pulkā pastiprināja arī 1924. gada 16. augusta Iekšlietu ministrijas izdotais rīkojums
par Talsu apriņķa aizsargu pulka pārdēvēšanu par 1. Talsu aizsargu pulku, jo no visiem Latvijas aizsargu pulkiem Talsu pulks savu
karogu saņēma kā pirmais.123 Turpmāk pulka komandieris vienmēr
padotiem aizsargiem atgādināja par pirmā kārtas numura svarīgumu nosaukumā, uzsverot nepieciešamību uzturēt atbilstoša līmeņa
disciplīnu dienesta laikā un nepieļaut nepiedienīgas uzvedības gadījumus viņu ikdienā. P. Grinduļa strikti pievērsto uzmanību disciplīnas jautājumiem pulkā ļoti labi raksturo 1924. gada 12. septembra
pavēle. Tajā viņš pulka virsniekiem un nodaļu priekšniekiem pavēlēja
„stingri pieturēties pie militārās disciplīnas principiem, augsti turēt
savu autoritāti un attīstīt plašu pašdarbību, panākot no dienesta
ziņā sev padotiem ne tik vien pilnīgu paklausību, bet arī cienīšanas
ārējo izteiksmi, un izpildīt manas pavēles bez kādām apspriešanām
un kritizēšanām, lai mūsu grūtais darbs, kas kopējiem spēkiem veicams, paliktu saskaņots un viengabalains”.124 Tas nozīmēja, ka viņam
padotā pulka dalībniekiem obligāti bija jāsāk ievērot savstarpējās
sasveicināšanās princips pēc dienesta pakāpes, kad vienādas pakāpes aizsargu tikšanās gadījumā jāsveicina tam, kurš ir gados jaunāks.
Savukārt 1924. gada 23. septembra pavēlē pulka komandieris uzdeva
aizsargiem parādē vai cita veida svinībās sveiciena „Urā!” vietā lietot
saucienu „Lai dzīvo!”.125
Pulka pastāvēšanas pirmsākumos ir bijuši gadījumi, kad virsnieki
no komandējošā sastāva uz ilgu laiku atstāja dienesta posteņus, neziņodami pulka komandierim par savu prombūtni.126 Tāpēc turpmāk
nodaļu priekšniekiem, rotu vai bataljonu komandieriem bija pavēlēts
aizbraukšanas gadījumā prasīt atļauju. Neskatoties uz minētiem aizrādījumiem, pat 1924. gada 18. novembrī Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai veltītā parādē, kas notika ar svinīgu dievkalpojumu
zem klajas debess, nebija ieradušies daudzi aizsargi un daži nodaļu
priekšnieki. Par šo pārkāpumu P. Grindulis aizrāda šādi: „Tas no viņu
puses nepavisam nav valstiski un ir augstākā mērā nosodāma paviršība un nolaidība pret visu aizsargu lietu, jo, ja jau reizi esam paši
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uzņēmušies būt par aizsargiem, tad arī vajaga nest un pildīt visus aizsargu pienākumus.”127 Tomēr vainīgos nesodīja, bet gan uzdeva nodaļu priekšniekiem pieiet ar nopietnību kopīgai aizsargu lietai. Apriņķa
priekšnieks un pulka komandieris P. Grindulis personīgi bija novērojis, ka daži aizsargi pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus, braucot
ar velosipēdiem bez numura zīmēm. Aizsargi bija atbrīvoti tikai no
zīmognodokļa 80 santīmu apmērā, bet velosipēdu numuri bija jāiegādājas apriņķa priekšnieka kancelejā pret Ls 1,60 lielu samaksu.
Rūpējoties par kārtības un drošības uzturēšanu Talsu apriņķī,
P. Grindulis regulāri aizsargiem uzdeva veikt diennakts patruļas. Uz
to pamudināja incidents, kas notika ar viņu 1924. gada 26. novembrī,
braucot pa ceļu no Talsiem uz Mazgarleniem, starp Talsu leprozoriju
un Šķēdes mežkunga muižu. Uz lielceļa viņš ievēroja gar meža malu
ejošu vīrieti, kurš bija apmēram 30 gadu vecs. P. Grindulis šo notikumu apraksta šādi: „Kad es minētam nepazīstamajam braucu garām,
tad ievēroju pie viņa uztraukumu, izkāpu no ratiem un iedams minētam pretī, uzsaucu, lai viņš nāk pie manis, uz ko pēdējais atrāva žaketi un ķēra iekšpuses krūšu kabatā it kā pēc ieroča, bet redzēdams,
ka es jau turu šaušanai gatavībā karabīni – metās no lielceļa mežā,
tanī brīdī es uz viņu no apmēram 60 soļu liela atstatuma izšāvu.
Piesteidzoties minētā vietā, augšminētā persona bija jau meža biezumā nozudusi, bet pāris soļus no meža malas, uz zāles, es atradu tikai
viņa cepuri. Ņemot vērā pieminēto, jānāk pie slēdziena, ka minētā persona ir bijusi kāds noziedznieks, domājams zirgu zaglis, kurš ir bijis
arī Talsos.”128 Sakarā ar piedzīvoto starpgadījumu P. Grindulis aizsargu nodaļu priekšniekiem uzdeva ciešā kopdarbībā ar policiju meklēt
aizdomās turamo personu un, saistībā ar vairākām zirgu zādzībām,
nozīmēt uz ceļiem nakts patruļas, kas sastāvētu no 2 vai 3 aizsargiem,
piebilstot, ka „tagad, kad galvenie lauku darbi jau pabeigti, tādu patruļu nozīmēšana ir pilnīgi iespējama”.129 Tomēr, neskatoties uz pavēli,
nakts patruļu nozīmēšana no nodaļu priekšnieku puses netika izpildīta. Ar rūgtumu P. Grindulis konstatē, ka „apriņķī atkal notikušas
vairākas zirgu zādzības, kuras varbūt būtu novērstas, ja būtu tikušas
nozīmētas patruļas”.130 Tāpēc viņš vēlreiz atgādināja par patruļu nozīTurpat, 38. lp.
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mi, uzdodot iecirkņu priekšniekiem katra mēneša 25. datumā ziņot
par to darbību. Pulka aizsargu nodaļu priekšnieki tik un tā mēģināja kaut kādā mērā apiet komandiera pavēles par patruļu izpildi. Bija
gadījumi, kad nodaļu priekšnieki nakts patruļās nozīmēja tikai rezerves dalībniekus, kaut arī vismaz pusei no patruļu sastāva vajadzēja
būt aktīviem aizsargiem.131

Talsu aizsargu pulka apbruņojums
Pēc aizsargu organizācijas pāriešanas uz brīvprātīgu valsts dienestu, kaut kādā mērā uzlabojās tās stāvoklis apbruņojuma ziņā.
Atceļot karastāvokli valstī, aizsargu nodaļas apbruņoja ar policijas
savāktām un iedzīvotājiem nelikumīgā glabāšanā atrastām šautenēm, bet iztrūkstošās pakāpeniski kompensēja, saņemot no apsardzības ministrijas krājumiem.132 Saņemtās šautenes bija dažādu sistēmu
novecojuši paraugi, kas nereti piegādāti ar bojājumiem. Izplatītākās
bija šādās magazīnu šautenes: krievu sistēmas „Mosin–Nagant”
dažādas modifikācijas, vācu „Mauser” 1898. gada modelis un japāņu „Arisaka” 1897. un 1905. gada modeļi. Tomēr 1922. gada beigās
Latvijas aizsargi ar šaujamieročiem bija apbruņoti 40% apmērā, kas,
acīmredzami, norādīja uz to nepietiekamību. Tāpēc kļūst saprotams,
kāpēc aizsargu organizācijas tapšanas laika posmā apriņķu priekšnieki jeb pulku komandieri piegrieza lielu uzmanību ieroču uzturēšanai
un munīcijas lietderīgai izlietošanai. Piemēram, Talsu aizsargu pulka
komandieris A. Ekmanis 1923. gada 14. martā uzdeva „visiem bataljonu, rotu komandieriem un nodaļu priekšniekiem griezt vērību, lai
krievu sistēmas šauteņu patronas netiktu bez vajadzības izlietotas,
jo tādas nav iespējams vairs nekur saņemt”.133 Cik ticams ir šis pulka
komandiera apgalvojums par krievu sistēmas šauteņu patronu trūkumu, ir grūti teikt, jo šāda tipa šautenes bija izplatītākais šaujamierocis gan 1. Pasaules kara laikā, gan Latvijas Brīvības cīņu periodā.
Iespējams, 7,62 mm kalibra krievu šauteņu munīcijas nepietiekamība
saistīta ar to, ka Padomju Savienība, kā galvenais attiecīgā kalibra
patronu ražotājs, pārstāja tās pārdot kapitālistiskās pasaules pretiniekiem. Rezultātā Latvijas Bruņoto spēku noliktavās strauji mazinājās krievu sistēmas šauteņu patronu skaits. Tāpēc armija pakāpeTurpat, 46. lp.
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niski pārgāja uz Rietumeiropā izgatavoto šaujamieroču paraugiem
un to munīciju. Runājot par šauteņu nepietiekamību Talsu aizsargu pulkā, tad A. Ekmanis to trūkumu mēģināja atrisināt, uzdodot
nodaļu priekšniekiem atrastās rezerves šautenes iesūtīt pulka štābā
Talsos.134 Tas liecināja par to, ka aizsargu organizācijas dalībniekiem
pastāvēšanas pirmsākumos vienkārši nācās rēķināties un sadzīvot ar attiecīgās problēmas faktu. Atgriežoties pie iepriekš minētās
pulka komandiera pavēles, tad tajā neizpalika izskatīts jautājums
par aizsargiem izdoto šauteņu uzturēšanas kārtību un tīrīšanu, veicot to pārbaudi ik mēnesi. Vienlaicīgi no daudzām Talsu apriņķa aizsargu nodaļām apriņķa priekšnieka kancelejā Talsos ienāca pieprasījumi pēc šauteņu tīrīšanai nepieciešamiem slauķiem un eļļām. Uz
to A. Ekmanis nodaļu priekšniekiem atbildēja, ka smēreļļas ir saņemamas kancelejas telpās, bet slauķi netiks izsniegti, jo vienkārši nav
dabūjami, piebilstot, ka „šautenes tīrāmas ar auklu un uz priekšu
nekādas ierunas par šauteņu netīrīšanu netiks ievērotas, vainīgiem
par nolaidību uzliekot sodu”.135 Šauteņu uzkopšanas un uzglabāšanas
jautājumu sakārtoja 1923. gada 31. maijā Iekšlietu ministrijas izdotā instrukcija aizsargu nodaļām par ieroču tīrīšanu un uzglabāšanu.
Tajā detalizēti aprakstīja gan veselas šautenes, gan tās atsevišķu
daļu tīrīšanas kārtību un šautenes glabāšanas, nēsāšanas un pārvietošanas noteikumus. Piemēram, aukstā laikā nedrīkst uzreiz šauteni ienest no lauka siltās telpās, bet jāļauj tai iepriekš atlaisties pēc
iespējas mazākā siltumā un, kad tā tur nosvīdusi – jāizslauka stobra
kanāls un jānotīra ar sausām lupatām visas šautenes ārējās daļas,
pēc tam tās iesmērējot.136 Tomēr Talsu aizsargu pulka dalībnieku
vidū bija tādas personas, kurām likās lieka un nevajadzīga instrukcijas ievērošana. Pulka vadība uz to reaģēja bargi, izsakot aizsargam –
pārkāpējam visstingrāko brīdinājumu vai izslēdzot viņu no organizācijas dalībnieku rindām. Tā, ar 1924. gada 9. augustu no Sasmakas
pilsētas aizsargu nodaļas pulka komandieris A. Ekmanis izslēdza
nodaļas priekšnieka palīgu Kārli Bokmani par nekārtīgu apiešanos
ar šaujamieročiem.137 Pievērstā uzmanība šauteņu pareizas uzglabāTurpat, 15. lp.
Turpat, 5. lp.
136
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šanas noteikumu ievērošanai bija saistīta ne tikai ar to bojājumu un
nolietojumu novēršanu, bet arī ar drošības jautājumu. Bieži nevērīga
apiešanās ar ieroci un nepareiza tā uzglabāšana noveda pie traģiskām
sekām. Te minams gadījums, kad 1924. gada 31. oktobrī Nurmuižas
pagasta Dižsēņu muižā neuzmanīgas rīcības dēļ ar aktīvā aizsarga
Jāņa Grezmaņa šauteni tika nogalināta Anna Grezmane un viegli
ievainots Jēkabs Zutis.138 Nelaimes gadījums notika J. Grezmaņa dzīvoklī, kur par godu Jāņa Dzeņa meitas iesvētībām uz viesībām ieradās
Jānis Zapackis un Jēkabs Zutis. Incidents iesākās ar to, ka „iesvētītās brālis, 16 gadus vecais Alberts Dzenis, paņēma no sienas karājušos šauteni, kura, pēc viņa izteicieniem, draudējusi nokrist, attaisīja
aizslēgu pārliecinādamies vai nav pielādēta, bet patronu iekšā nav
redzējis, pēc tam aizslēgu aiztaisījis, šauteni gribējis nolikt agrākā
vietā, bet pie viņa pieskrējis Jānis Zapackis (18 gadus vecs), kurš arī
vēlējās šauteni aplūkot, pieķerdamies pie šautenes stobra, bet Dzenis
nedeva šauteni Zapackim aplūkot, neizlaižot to no rokām un turot
pie resgaļa”.139 Stīvēšanas rezultātā šautene izšāva un lode ievainoja
tuvumā stāvošo J. Zuti un gultā sēdošo A. Grezmani, kura pēc 5 minūtēm mira. Par šautenes neuzmanīgu glabāšanu apriņķa priekšnieks
P. Grindulis aizsargam J. Grezmanim izteica brīdinājumu. Par neuzmanīgas rīcības upuri dažreiz kļuva arī kāds aizsargs. Piemēram,
1925. gada 11. janvārī Nurmuižas pagasta Krūmiņu mājās, neuzmanīgi rīkojoties ar šauteni, 20 gadu vecumā gāja bojā aktīvais aizsargs
Kristaps Pāvilsons.140
Apriņķu aizsargu pulku vadība ne tikai pievērsa uzmanību katra
aizsarga ieroča uzglabāšanas un tīrīšanas apstāklim, bet arī mēģināja sakārtot ieroču un munīcijas uzskaiti, piespiežot aizsargus
reģistrēt personīgos šaujamieročus. Tāpēc Talsu apriņķa aizsargu
pulka komandieris 1924. gada martā uzdeva nodaļu priekšniekiem
reģistrēt un iesūtīt ziņas par aizsargiem personīgi piederošiem ieročiem.141 Nereģistrēto aizsargu personīgo ieroču, tai skaitā medību
bišu un revolveru sarakstus nodaļu priekšniekiem bija uzdots iesūtīt līdz attiecīgā gada 30. aprīlim, bet tos aizsargus, kuri līdz 1. aprīļa datumam nereģistrētu minētos ieročus, pulka komandieris saukProvinces policijas iestādes. Policijas Vēstnesis, Nr. 86, 1924, 2. lpp.
Apriņķis un apkārtne. Talsu Vēstnesis, Nr. 41, 1924, 3. lpp.
140
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tu pie atbildības par neatļautu šaujamieroču turēšanu.142 Aizsargu
nodaļu dalībniekiem nekādām sevišķām ieroču atļaujām nevajadzēja būt, jo viņiem pietika ar derīgu aizsargu dienesta apliecību. Sākot
ar 1924. gada augustu, kad par 1. Talsu aizsargu pulka komandieri
tika atkārtoti iecelts P. Grindulis, aktīvo aizsargu rīcībā esošo ieroču
un patronu kontrole pastiprinājās. To apliecina P. Grinduļa reakcija uz Engures pagasta aizsargu nodaļas priekšnieka lūgumu izslēgt
no nodaļas munīcijas krājuma izlietotās 100 krievu sistēmas šauteņu patronas un 100 japāņu sistēmas patronas.143 Pulka komandieri
neapmierināja iesniegtā akta kvalitāte, uz kā pamata notiktu izlietotās munīcijas izslēgšana, jo tajā nodaļas priekšnieks nepieminēja ne
aizsargus, kuri patronas izlietoja, ne konkrētus gadījumus un izlietošanas laiku. Tāpēc P. Grindulis aizrādīja, ka „tādi nepilnīgi akti nevar
būt par pamatu patronu izslēgšanai, kamdēļ uzdodu Engures pagasta
aizsargu nodaļas priekšniekam iesūtīt jaunu aktu”.144 Savukārt tiem
aizsargiem, kuri nebūtu spējīgi pierādīt, ka patronas izlietojuši dienesta pienākumu izpildīšanai, būtu jāatmaksā to vērtība, kas krievu
patronai bija 18 santīmus gabalā, bet japāņu – 5 santīmi. Kāds gadījums pulka vadību pamudināja uzsākt patronu skaita pārbaudi katrā
pagasta aizsargu nodaļā. Nodaļu priekšniekiem lika uzrādīt faktisko
patronu skaitu, bet iztrūkuma gadījumā sastādīt aktu pēc iepriekš
dotiem aizrādījumiem. Ja attiecīgie akti būtu iesūtīti vēlāk par katra
mēneša 5. datumu, tad tos neatzītu par derīgiem un izlietoto patronu
vērtību piedzītu no katras nodaļas aizsargiem.145 Gadījumā, ja kāds
no aizsargiem atteiktos brīvprātīgi maksāt par izlietotām patronām
ārpus dienesta pienākumu izpildes, tad viņam draudētu naudas piedzīšana „spaidu ceļā”.

LVVA, 5568. f., 1. apr., 3. l., 19. lp.
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Patronu skaits, kuras izsniegtas un kurām jābūt pārbaudes brīdī
katrā aizsargu nodaļā:146
Krievu sistēmas Japāņu sistēmas Vācu sistēmas
Aizsargu nodaļa šauteņu patronu šauteņu patronu šauteņu patronu
skaits
skaits
skaits
Pastendes
380
100
10
Spāres
145
60
Stendes
230
75
Valdgales
275
10
Strazdes
218
90
Talsu pilsētas
135
190
30
Talsu pagasta
200
120
-

Turklāt aizsargu nodaļu priekšniekiem bija uzdots visas aizsar-

gu izšautās patronu čaulītes uzlasīt un katra mēneša beigās piesūtīt
pulka komandierim, tādējādi pierādot aktā minētos patronu izlietošanas gadījumus.147
Zināmu kārtību Latvijas aizsargu organizācijas rīcībā esošā dažādu sistēmu bruņojuma sakārtošanas jautājumā viesa Administratīvā
departamenta priekšraksts. Saskaņā ar to, katrā aizsargu nodaļā varēja būt tikai vienas sistēmas šautenes. Tādēļ 1. Talsu aizsargu pulka
komandieris P. Grindulis 1924. gada 20. oktobrī rotu komandieriem
pavēlēja nekavējoties izdarīt šauteņu un patronu sadalīšanu starp
nodaļām.148 Šauteņu un to sistēmu sadalījums katrā nodaļā pirms ieroču pārdales redzams 2. pielikuma tabulā. Pēc tā spriežot, var secināt, ka
vislielākā skaitā Talsu aizsargu pulka nodaļās bija krievu sistēmas šautenes. Kļūst saprotams, kāpēc pulka komandieris pievērsa uzmanību
krievu sistēmas patronu taupīšanai. Bet vienlaicīgi redzams, cik dažādas šautenes bija aizsargu rīcībā. Tas apgrūtināja atbilstoša daudzuma
patronu sadali un piegādi pulka aizsargu nodaļām. Problēmas atrisinājumam, vadoties pēc priekšraksta nostādnēm, P. Grindulis dažādu
sistēmu šautenes pārdalīja, lai katrā nodaļā būtu viena veida sistēmas
šautenes (3. pielikums).149 Izmaiņu rezultātā, kā redzams pēc pielikumā
esošas tabulas, vietējās aizsargu nodaļas saņēma vienas sistēmas šautenes tādā skaitā, kāds bija pirms pārdales, atskaitot tikai Sasmakas
pilsētas nodaļu, kura saņēmusi par vienu šaujamieroci mazāk. Šauteņu
apmaiņa ieilga līdz 1925. gada 1. februārim, kad beidzot Talsu pulka
Turpat, sagatavojis autors.
LVVA, 5568. f., 1. apr., 3. l., 33. lp.
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štāba telpās, pēc komandiera pavēles, ieradās nodaļu priekšnieki ar
aktīviem aizsargiem, lai veiktu šauteņu apmaiņu pēc norādītās sistēmas.150 Bija gadījumi, kad kāds no aizsargiem nevarēja ierasties, tad
attiecīgās nodaļas priekšnieks ņēma līdzi viņa šauteni un samainīja to
pret citu, lai neradītu liekus šķēršļus iecerētā pasākuma realizācijai.
Paralēli dažādu sistēmu šauteņu sakārtošanas procesam nodaļās, uzlabojās situācija ar trūkstošām krievu sistēmas patronām, jo
1924. gada decembrī pulka vadībai pienāca ziņa no Iekšlietu ministrijas par 11900 patronu piešķiršanu.151 Tās atveda un sāka izsniegt
nodaļu priekšniekiem 1925. gada janvārī ar tādu aprēķinu, lai kopā
ar tobrīd esošajām katram aizsargam iznāktu 21 patrona.152 Ja kādam
no aizsargiem nepietika ar izsniegto patronu daudzumu, tad, vēlēdamies neatskaitīties par to izlietošanas mērķiem, viņam bija iespēja
tās iegādāties pret samaksu. Krievu un vācu sistēmas šauteņu patrona maksāja 50 santīmus, bet japāņu – 40 santīmus gabalā.
Saprotams, ka aprakstītā vienas sistēmas šauteņu iedalīšana aizsargu nodaļām neatrisināja pastāvošo ieroču dažādības problēmu gan
Talsu aizsargu pulka, gan visas organizācijas ietvaros. To apzinājās
arī Iekšlietu ministrs Eduards Laimiņš (1882–1982), kurš 1925. gada
17. februārī izveidoja aizsargu organizācijas nodaļu, ieceļot par tās
priekšnieku atvaļināto pulkvedi Ludvigu Bolšteinu (1888–1940).153
Tāpēc jaunieceltajam aizsargu priekšniekam bija jāatrisina vairāki ar
organizācijas militarizāciju saistīti jautājumi, tai skaitā viena veida
apbruņojuma ieviešanu. Pateicoties L. Bolšteina enerģiskai rīcībai,
saziņā ar kara ministru, sākot ar 1925. gada nogali, iesākās krievu
un cita veida šauteņu apmaiņa pret viena veida angļu Rosa–Enfīlda
sistēmas šautenēm.154 Tādējādi izdevās pakāpeniski likvidēt Latvijas
Aizsargu organizācijā esošo vieglo strēlnieku ieroču dažādību.

Aizsargu formas apģērbs un nozīmes
Latvijas Aizsargu organizācijas ietvaros, papildus vienota apbruņojuma un militāras disciplīnas noteikumu ieviešanai, pastāvēja jautājums par formas tērpiem un nozīmēm. Kā jau iepriekš minēts, aizTurpat, 47. lp.
LVVA, 5568. f., 1. apr., 3. l., 42. lp.
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Iekšlietu ministra E. Laimiņa rezolūcija. Valdības Vēstnesis, Nr. 34, 1925, 1. lpp.
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Lācis A. Ozolvīru pulki: Aizsargu organizēšanās, iekārta, darbība, cīņas un pametumi.
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10. att. Stendes pagasta aizsargu nodaļas
dalībnieki (stāv 1. no kr. Kārlis Vizbelis)
1922. gada janvārī. TNMM 29119/3

sargiem sākumā formas nebija, bet atsevišķos apriņķos viņi uz kreisās
rokas nēsāja saiti valsts karoga krāsās. Tikai 1922. gada 31. augustā Iekšlietu ministrija apstiprināja aizsargu nodaļu galvassegas un
krūšu nozīmju paraugus.155 Pārējais apģērbs bija vai nu no kara laikiem palicis mētelis, vai arī kāda lauku drēbnieka pašūtais vadmalas
frencis (10. att.). Vispār pirmā atšķirības zīme aizsargiem bija metāla
kokarde, kuru dienesta pienākumu izpildes laikā viņi nēsāja pie privātas cepures, bet vēlāk gan pie oficiāli apstiprinātām galvassegām.
1922. gadā apstiprinātā sākotnējā apriņķu aizsargu pulku krūšu nozīme visiem aizsargiem bija vienāda, mainoties tikai centra burtu salikumam atbilstoši piederībai noteiktam pulkam. 1922. gada 27. oktobra pavēlē Talsu apriņķa priekšnieks un aizsargu pulka komandieris
A. Ekmanis šādi apraksta piesūtītās krūšu nozīmes: „Vairoga zaļā
fonā TAAP burti (Talsu apriņķa aizsargu pulks), apkārt vairogam lapu
pinums ar vārpām, apakšējā daļā nacionālais karogs.”156 Papildus nozīmes īsam raksturojumam viņš nodaļu priekšniekiem pavēlēja nekavējoties sastādīt to dalībnieku sarakstus, kuri vēlētos tās iegādāties,
norādot, ka no sudraba izgatavota krūšu nozīme maksā 250 Latvijas
rubļus, bet parasta metāla iegādājama par 150 rubļiem.157
1923. gada 13. janvārī iznāca papildu noteikumi, kas noteica un
apstiprināja aizsargu formas apģērba zīmotnes un pogas.158 Uz pogām
bija redzams mazāka mēroga krūšu nozīmes atveidojums, kur pulku
 ārskats par Iekšlietu ministrijas darbību mūsu valsts 5 gadu pastāvēšanas laikā. Policijas
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nosaukuma burtu vietā bija trīs zvaigznītes. Savukārt uz zīmotnēm
bija redzama zeltīta ozollapa, kas turpmākos aizsargu organizācijas
pastāvēšanas gados kļuva par tās simbolu. Minētās apģērbu nozīmes
bija nēsājamas pie apkaklēm, un to kontūra bija paralelograma formas.
Aizsargiem, aizsargu nodaļu priekšnieku palīgiem un nodaļu priekšniekiem zīmotnes vidū atradās ozollapa ar vienu vai divām zīlēm,
kuras norādīja uz ieņemamo amatu, bet rotu, eskadronu un bataljonu
komandieru nozīmju vidus bija sarkani emaljēts, par kuru pāri stiepās
svītra ar uz tās esošām ozollapām.159 Komandieru nozīmju trīsstūrveida gali bija balti emaljēti, ar divām starojošām saulēm. Līdzīgas bija
arī aizsargu nodaļu instruktoru apģērbu nozīmes, kuras no iepriekš
pieminētām atšķīrās ar vienu vai divām četrstūrveida zvaigznēm vidū
un ap tām appītu vaļēju ozollapu vainagu.160 Attiecīgā gadā apstiprināja arī aizsargu uzplečus, kam bija gareniska sešstūra forma. Tos piestiprināja ar galos esošām divām pogām, kuras vizuāli neatšķīrās no
iepriekš aprakstītām. 1924. gada 11. jūlijā Iekšlietu ministrija ierindas
aizsargiem un viņu komandieriem turpmāk uz uzplečiem atļāva nēsāt
pulka iniciāļus, ko savā pavēlē Talsu aizsargu pulka dalībniekiem
darīja zināmu komandieris A. Ekmanis, papildinot, ka viņam padotā
pulka apzīmējums ir „T…”.161 Savukārt septembrī, pārdēvējot Talsu
aizsargu pulku par 1. Talsu aizsargu pulku, bija atļauts uz uzplečiem
nēsāt pulka iniciāli kopā ar pulka numuru „1. T”.162
1924. gada 5. maijā Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Kara ministriju apstiprināja
jaunas aizsargu formas galvassegas.163 Tās
izgatavoja no zaļi pelēkas jeb aizsargu krāsas
vilnas auduma. Neskaitot cepures vidū pret
nagu esošu aizsargu kokardi, virs tās atradās iekante, kas „kājniekiem bija ar sarkanu,
jātniekiem ar dzeltenu, riteņbraucējiem ar
zaļu un iekšlietu ministrijas aizsargu inspekcijas personālam ar baltu iekantējumu”
(11. att.).164 Savukārt, lai aizsargus atšķirtu

11. att. Aizsargu cepures
(LVVA, 5258. f., 2. apr.,1. l.,
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12. att. Aizsargu formas apģērbs
(LVVA, 5258. f., 2. apr., 1. l., 28a lp.)

pēc ieņemamā amata, aizsargu komandējošam sastāvam galvassegas
iekantes trīsstūrī atradās pieci zeltīti saules stari, aizsargu nodaļu
priekšniekam – pieci sudraboti stari, bet aizsargu nodaļu dalībniekiem iekante bija bez apzīmētiem stariem.165 Pārējā aizsargu formas
apģērba daļa bija pieskaņota armijas tērpiem krāsas un šuvuma ziņā
pēc franču parauga ar cietu apkakli (12. att.).
Vienota aizsargu formas ietērpa pieņemšana uzdeva organizācijas
dalībniekiem ievērot noteikumus un apģērbu ar nozīmēm iegādāties
par personīgiem līdzekļiem, nesaņemot par saviem tēriņiem nekādas
kompensācijas. Līdzīga rakstura aina bija vērojama arī Talsu aizsargu
pulkā. Piemēram, pulka komandieris A. Ekmanis 1924. gada 14. jūnija
pavēlē uzdeva aizsargu nodaļu priekšniekiem rūpēties, lai visi aizsargi
līdz 15. augustam būtu apgādāti ar formas uzvalkiem, formas galvassegām un nozīmēm, piebilstot, ka šim nolūkam izlietojami ne tikai personīgie līdzekļi, bet arī atlikumi no izrīkojumiem un ziedojumi.166 Tomēr
daudzi apriņķa nodaļu dalībnieki nevarēja paļauties uz iedzīvotāju
labprātīgiem ziedojumiem, jo to vienkārši bija par maz, lai visus nodrošinātu ar jauniem formas tērpiem, kaut arī 1924. gada laikā ziedojumu summa Talsu apriņķī bija Ls 1627,70, kas, salīdzinot ar Tukuma
apriņķa Ls 116,28 vai Liepājas apriņķa Ls 832,60, bija labs rādītājs.167
Aizsargam 1923. gadā, lai pasūtītu kādā Rīgas šūšanas darbnīcā aizsargu formas uzvalku, bija jārēķinās, ka tā cena būs 2500 Latvijas rubļi.168 Atbilstoši maiņas kursam starp Latvijas rubli un latu, kurā 50
Latvijas rubļu pielīdzināja 1 latam, aizsargu formas uzvalks izmaksāAizsargu formas galvas sega. Policijas Vēstnesis, Nr. 38, 1924, 1.–2. lpp.
LVVA, 5568. f., 1. apr., 3. l., 23. lp.
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tu 50 latus.169 Kļūst saprotams, kāpēc 1924. gada nogalē nodaļu priekšnieki 1. Talsu aizsargu pulka komandierim P. Grindulim ziņoja par
samērā neciešamu stāvokli ietērpa un saimnieciskā ziņā. Piemēram,
Vandzenes pagasta nodaļas priekšnieks atskaitījās par 5 jaunām formas cepurēm un 3 jostām, Strazdes nodaļas priekšnieks ziņoja par
2 formas cepurēm, 2 pāriem zīmotņu un 3 jostām, bet Sasmakas pilsētas nodaļas priekšnieks minēja par 4 zīmotņu pāriem un 4 jostām,
paskaidrojot, ka apģērbs iegādāts par personīgiem līdzekļiem.170 Labāk
ar ietērpu bija apgādāti Talsu pilsētas nodaļas aizsargi, kuriem formas
apģērbs un cepures bija gandrīz visiem, bet zīmotņu bija 31 pāris un
31 josta.171 Savukārt Talsu pagasta nodaļas priekšstāvis ziņoja tikai
par 2 galvassegām, 15 zīmotņu pāriem un 8 jostām. Uzklausot nodaļu priekšnieku ziņojumus, P. Grindulis nonāca pie slēdziena, ka „aizsargiem jārūpējas par kārtīgu formas ietērpu no saviem līdzekļiem,
negaidot to no valsts kases, kas pēdējai nav pa spēkam”.172 Pēc pulka
komandiera domām, svarīga nozīme formas ietērpa ziņā ir komandējošam sastāvam, kuram jārāda priekšzīme pārējiem aktīviem aizsargiem, bet tas uz to brīdi nebija konstatējams. Iespējams, tas izskaidrojams ar to, ka pulka bataljonu un rotu komandieriem, atbilstoši
23. septembra pavēlei, papildus paredzētiem izdevumiem par formas
tērpu, bija uzdots par personīgiem līdzekļiem iegādāties arī zobenus
un revolverus.173 P. Grindulis kā risinājumu samilzušajai problēmai
nolēma uzdot visiem aizsargiem līdz noteiktam laikam par personīgiem līdzekļiem iegādāties vismaz formas cepures, apģērba zīmotnes
un jostas. Tie aizsargi, kuri tās neiegādātos, kaut gan būtu spējīgi to
izdarīt, tiktu izslēgti no aizsargu rindām, atņemot tiesības turēt ieročus. Tomēr 1925. gada janvārī P. Grindulim nācās nodaļu priekšniekiem vēl savā pavēlē norādīt, ka viņiem jāraugās, lai visi aizsargi iegādātos formas cepures, siksnas un zīmotnes, un turpmāk, iestājoties
Talsu aizsargu pulkā, katram pilsonim jāparakstās par spēju atļauties
iegādāties uzskaitītos priekšmetus.174 Daudzi aizsargi cerēja saņemt
pabalstu formas mēteļu iegādei, taču P. Grindulis tā paša gada feb arnups V. P. Latvijas tautsaimniecība un finanšu norises (1920–1940). No: Latvijas Bankai
K
XC, Rīga, 2012, 24. lpp.
170
LVVA, 5568. f., 1. apr., 76. l., 1. lp.
171
Turpat.
172
LVVA, 5568. f., 1. apr., 76. l., 2. lp.
173
LVVA, 5568. f., 1. apr., 3. l., 30. lp.
174
Turpat, 46. lp.
169

105

ruāra pavēlē paziņoja, ka Iekšlietu ministrijai nav līdzekļu minēto
tēriņu segšanai.175 Šāda Aizsargu organizācijas vadības nostāja uzskatāma kā netaisnīga, jo aizsargiem, pildot dienesta pienākumus bez
atlīdzības, formas tērpus nācās iegādāties par personīgiem līdzekļiem.
Pavēļu neizpildes gadījumā daudziem draudēja izslēgšana no aizsargu
vidus. Tādējādi radās tendenciozi apstākļi padarīt dienestu organizācijā iespējamu salīdzinoši pārtikušai iedzīvotāju daļai.

Talsu aizsargu pulka darbība kultūras jomā
Latvijas Aizsargu organizācijas pārziņā ietilpa ne tikai sabiedriskās kārtības uzturēšana, bet arī darbs kultūras jomā. Tā kā kultūras
jēdziens izprotams un skaidrojams daudzpusīgi, tad aizsargu gadījumā
tas bija attiecināms uz nacionālas apziņas audzināšanas un nacionālā
valstiskuma idejas stiprināšanas pasākumiem. Notika dažādi sarīkojumi, koncerti, teātra izrādes, priekšlasījumi, lekcijas un kursi. To
organizēšana pakāpeniski izvērtās arī Talsu aizsargu pulkā un atsevišķās apriņķa aizsargu nodaļās. Izplatītākie un greznākie masu pasākumi, kurus rīkoja Talsu apriņķa aizsargi, bija par godu 1. maija un
18. novembra svētku dienām, kā arī pulka gada svinībām. Protams, pati
svarīgākā svētku diena, kurā aizsargi aktīvi piedalījās, bija 18. novembris – Latvijas proklamēšanas diena. Parasti 18. novembra agrā rītā
iedzīvotāji Talsu pilsētas namus greznoja ar valsts karogiem, lai pēc
apriņķa priekšnieka pieņemtās aizsargu un policistu parādes Baznīcas
laukumā un viņa apsveikuma uzrunas, svinīgā gājiena atmosfēru līdz
tirgus laukumam padarītu vēl krāšņāku (13. att.). Šādi proklamēša-

13. att. Aizsargu gājiens Talsos 1923. gada 18. novembra svētkos.
TNMM 29021
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nas dienu Talsi svinēja 1922. gadā, kad aizsargi kopā ar skolu audzēkņiem, ugunsdzēsēju un mednieku biedrībām un skautiem priekšgalā
devās gājienā pa Lielo ielu līdz otrdienas tirgus laukumam, kur viņus
apsveica skolu, sabiedrisko organizāciju un pašvaldības pārstāvji.176 Ar
plašāku vērienu 18. novembri aizsargi atzīmēja 1924. gadā. Kā vienmēr, no rīta notika svinīgs svētku dievkalpojums Talsu luterāņu un
pareizticīgo baznīcās. No turienes publika devās uz tirgus laukumu pie
ugunsdzēsēju depo, kur pirmoreiz notika dievkalpojums aizsargiem.177
Pēc svinīgā dievkalpojuma zem klajas debess aizsargus uzrunāja
apriņķa priekšnieks un viņu komandieris P. Grindulis, noslēdzot savu
runu ar laimes vēlējumiem Valsts prezidentam, Saeimai, ģenerālim
J. Balodim, visiem aizsargiem un pilsoņiem, un pieņemot tālāk sekojošo parādi.178 Parādē piedalījās aizsargi no Talsiem, Pastendes, Stendes,
Spāres, Lībagu, Nurmuižas, Strazdes, Valdgales, Vandzenes, Engures,
Upesgrīvas un Mērsraga pagasta aizsargu nodaļām. Pēc parādes notika aizsargu gājiens orķestra pavadībā pa pilsētas ielām maršrutā
Lielā–Baznīcas–Dundagas–Lielā–Rīgas–Rožu–Laidzes ielas, noslēdzoties piektdienas tirgus laukumā.179 Aizsargiem un pārējiem pilsoņiem
svētku programma turpinājās Talsu Sadraudzīgās biedrības zālē, kur
pirmajiem notika patriotisks priekšlasījums un kinematogrāfa izrāde
par brīvu. No plkst. 16.30 līdz plkst. 18.30 vakarā Talsu aizsargu pulka
pūtēju orķestris uzstājās Talsu pilsētas publikai no Sadraudzīgās biedrības nama vaļējiem logiem, nospēlējot sākumā „Dievs, svētī Latviju”.
Pēc Sadraudzīgās biedrības sarīkotās viencēliena teātra izrādes
„Rekviēms” Talsu aizsargu pulks atklāja deju vakaru, kur aktīvajiem
aizsargiem ieeja bija par brīvu.180 Mazākos apmēros, bet pienācīgi,
Valsts proklamēšanas dienu aizsargi nosvinēja arī Sasmakā, Kandavā
un Sabilē, kur apkārtējo aizsargu nodaļu biedri organizēja parādes ar
svinīgiem dievkalpojumiem un teātra priekšnesumiem skolu telpās.181
Talsu aizsargu pulka orķestris B. Sūniņa vadībā pat pirms savas
oficiālas nodibināšanas kļuva par Talsu apriņķa sabiedrībā iecienītu un respektējamu vienību. Talsu aizsargu orķestri labprāt aicināja savos sarīkojumos pārējās apriņķa organizācijas un biedrības. Tā
18. novembris Talsos. Talsu Apriņķa Vēstnesis, Nr. 18, 1922, 1. lpp. TNMM 15534/6
18. novembris Talsos. Talsu Vēstnesis, Nr. 42, 1924, 1. lpp.
178
18. novembris Talsos. Talsu Balss, Nr. 22, 1924, 3. lpp. TNMM 15537/5
179
18. novembris Talsos. Talsu Vēstnesis, Nr. 42, 1924, 1. lpp.
180
Turpat.
181
Novembra mēnesis dažādos Latvijas apvidos. Policijas Vēstnesis, Nr. 96, 1924, 3. lpp.
176
177

107

1923. gada 18. novembra svētkos B. Sūniņa orķestris izpildīja vairākus skaņdarbus līdzās Talsu Valsts vidusskolas orķestrim un korim
Aleksandra Ezeriņa (1887–1983) vadībā, sagaidot no klausītāju
puses jūsmīgus aplausus.182 Savukārt 1924. gada 6. janvārī aizsargu pūtēju orķestris piedalījās latviešu strēlniekiem veltītos piemiņas pasākumos, atceroties vissmagākās Ziemassvētku un janvāra
kaujās 1916. gada decembrī un 1917. gada janvārī Ložmetējkalnā
un Tīreļpurvā. Aizsargu orķestris savu uzstāšanos iesāka pēc svinīgā dievkalpojuma luterāņu baznīcā, spēlējot no baznīcas torņa sēru
maršu, kas apkārtnes iedzīvotāju sirdis piepildīja ar klusām skumjām par zaudētajām Latvijas dēlu dzīvībām.183 Orķestris muzicēja
arī Sadraudzīgās biedrības nama mazajā zālē goda mielasta laikā.
Aizsargu – muzikantu profesionalitāte izskaidrojama ar to, ka, orķestri komplektējot, izvēlējās galvenokārt bijušos armijas atvaļinātos
orķestrantus.
Nozīmīga svinamā diena pirmās brīvvalsts laikā bija 1. maija
svētki, kas, no vienas puses, tika atzīmēti kā 1920. gada 1. maijā
sanākušās Satversmes sapulces atceres diena, bet no kreisi noskaņotas sabiedrības daļas – kā Latvijas darba svētki. Aizsargu organizācijas biedri, būdami Latvijas patrioti, aktīvi uzņēmās rūpi par
dažādu pasākumu organizēšanu 1. maija dienā, kas viņu traktējumā
veltāma vienīgi Satversmes sapulces sasaukšanai. Arī Talsu aizsargu pulka aizsargi pakāpeniski gadu no gada pilnveidoja savu līdzdalību attiecīgās svētku dienas izrīkojumu organizēšanā. Tā 1924. gada
1. maija svētki kvalitātes ziņā krasi atšķīrās no iepriekšējā gada
sarīkojumiem, jo Talsu apriņķa priekšnieks ar aizsargu palīdzību
prata novērst konfliktsituācijas starp politiski dažādi noskaņotiem
iedzīvotājiem. Priekšpusdienā Talsu aizsargu pulks sarīkoja svinīgu
parādi „Aizsargu dailes” jeb paviljona laukumā, kur pilnā sastāvā
piedalījās I bataljons, jātnieku eskadrons un aizsargi – velosipēdisti.184 Šo parādi komandēja III bataljona komandieris F. Hermansons,
bet pieņēma pulka komandieris A. Ekmanis. Pēc parādes sekoja svinīgs gājiens pa pilsētas ielām uz Talsu evaņģēliski luterisko baznīcu (14. att.), kur notika liturģiskais dievkalpojums. Tam beidzoties,
aizsargi sapulcējās F. Nātiņa viesnīcas zālē, kur žurnāla „Aizsargs”
Muzikālā dzīve Latvijā. Mūzikas Nedēļa, Nr. 12, 1923, 12. lpp.
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14. att. Aizsargu gājiens pa Lielo ielu Talsos 1. maija svētkos
1920. gadu vidū. TNMM 25681

redaktors Gotfrīds Mīlbergs (1887–1942) noturēja priekšlasījumu par
Somijas aizsargu organizāciju.185 Sarīkojums beidzās ar pulka orķestra priekšnesumu. Svētku dienu aizsargi kārtējo reizi noslēdza ar
balli Sadraudzīgās biedrības zālē.186
Līdztekus valsts svētku rīkotos pasākumu rīkošanai, Talsu
pulka aizsargi organizēja arī citas aktivitātes kultūras darbā. Starp
tām minamas zaļumballes vasaras mēnešos. Piemēram, Valdgales
pagasta aizsargu nodaļa 1922. gada 30. jūlijā sarīkoja Pinku birzī
zaļumballi ar bufeti.187 Tā kā laiks bija lietains, tad ballīti pārcēla
uz netālu esošu šķūni, kur „bez gala un malas” iesākās dzeršana ar
aktīvu aizsargu līdzdalību. Šo masveida piedzeršanos kāds aculiecinieks pieprasīja turpmāk izbeigt, jo, ja „tas netiks darīts, publikai
būs jāatsakās no izrīkojumu apmeklēšanas”.188 Pārlieku liela alkohola lietošana sarīkojumos gan republikas, gan vietējai aizsargu vadībai sagādāja raizes, jo diskreditēja organizāciju sabiedrības acīs.
Turpmāk bija nolemts mainīt sarīkojumu raksturu, saviesīgai dzīvei
ierādot pakārtotu vietu, bet vienlaicīgi ar sapratni uztverot gados
jaunu aizsargu vēlmi cilvēciski izpriecāties.189 Tomēr vietējo aizsargu sarīkotajā zaļumballē Valdgales parkā 1923. gada 8. jūlijā atkārtojās pārmērīgas „iemešanas” radītās sekas, kad ballīte, kā ierasts,
Pirmais maijs Talsos. Talsu Vēstnesis, Nr. 18, 1924, 1. lpp.
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pārvērtās par „zilumballi”.190 Cēlākam nolūkam Jaunpagasta aizsargu nodaļa 1922. gada 13. augustā sarīkoja dejas vakaru pie Lielvirbu
dzirnavām, lai nopelnīto atlikumu ziedotu kādu nodegušo māju
atjaunošanai.191 Vispār turpmākos gados daudzi aizsargu sarīkojumi pārvērtās labdarības pasākumos, kad aizsargi savāktos naudas
līdzekļus ziedoja, piemēram, trūcīgo bērnu apdāvināšanai. Tāpat
aizsargi neaizmirsa par izglītošanās popularizēšanu lauku apvidos.
Pārsvarā jaunas zināšanas biedru un pārējo iedzīvotāju vidū viņi
centās izplatīt lekciju veidā, uzaicinot gan Latvijas Aizsardzības
biedrības, Iekšlietu ministrijas un dažādu nozaru vieslektorus, gan
vietējos lektorus, kuru vidū pārsvarā bija pulka vienību komandieri un vietējā inteliģence. Piemēram, 1922. gada 13. augustā
Jaunpagasta pagasta aizsargu nodaļa uz pašu organizēto izrīkojumu ielūdza apriņķa agronomu Kārli Dedziņu (1889–1965), lai viņš
vietējiem interesentiem nolasa lekciju par pļavu kultivēšanas un
mēslošanas tēmu.192
Vērtējot Talsu aizsargu pulka paveikto kultūras darbu pastāvēšanas pirmsākumu posmā, jāsecina, ka kultūras pasākumu organizēšana veikta iespēju robežās. Tolaik organizācijas kulturāli-sabiedriskais darbs ne ar ko sevišķu neizcēlās, jo nereti radās apstākļi no
kādu organizāciju vai ietekmīgu personu puses, kuri, nesimpatizējot aizsargu rosībai, visādi viņiem traucēja, liekot dažādus šķēršļus,
piemēram, telpu izmantošanā.193 Tomēr visbiežāk pie sarīkojumu
zemas kvalitātes un satura bija vainojamas iepriekš minētās negatīvās aizsargu ierašas, kas neveicināja apmeklētāju ieinteresētību.
Statistisks pārskats par aizsargu nodaļu darbību no 1. janvāra līdz
1. novembrim 1922. gadā liecina par 34 organizētiem izrīkojumiem
un priekšlasījumiem.194 Bet, aplūkojot Latvijas aizsargu kultūras
darbības statistisko pārskatu periodā no 1923. gada 1. janvāra līdz
1924. gada 1. novembrim, redzams, ka Talsu apriņķī aizsargi sarīkojuši 23 izrīkojumus, salīdzinot – Tukuma apriņķī notikuši 70
pasākumi.195 Minētā pārskata periodā Talsu aizsargu pulks no izrīKo domā un dara Latvijā? Zemkopis, Nr. 32, 1923, 14. lpp.
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kojumiem guvis ieņēmumus Ls 673,81 apmērā, kas, salīdzinot ar
Tukuma apriņķa Ls 6063,45, bija ļoti maz.196 Neraugoties uz salīdzinoši maziem ieņēmumiem un lieliem izdevumiem, pulks nav strādājis ar deficītu, kaut arī atlikums uz 1924. gada 1. janvāri bija tikai Ls
614. Atsevišķu aizsargu nodaļu priekšnieku ziņojumi pulka komandierim P. Grindulim 1924. gada nogalē arī liecināja par noorganizēto izrīkojumu nepietiekamo skaitu. Tā Strazdes aizsargu nodaļā
nedaudzie izrīkojumi nesuši zaudējumus, tikai pēdējais bijis ar 900
Latvijas rubļu atlikumu.197 Rezultātā palicis nenomaksāts izpriecas
nodoklis. Bēdīgāks stāvoklis kultūras darbā bija Sasmakas pilsētas
nodaļai, kas nevienu sarīkojumu nav rīkojusi, tā paliekot bez naudas
kasē. Savukārt Talsu pilsētas aizsargu nodaļa bija organizējusi vairākus izrīkojumus, sasniedzot kasē atlikumu 2300 rubļu apmērā. Pēc
šiem rādītājiem iespējams noprast, ka aizsargu sekmīga darbība kultūras jomā bija cieši saistīta ar pulku vai nodaļu materiālo stāvokli. Tāpēc, lai padarītu saimniecisko jautājumu uzskaiti sakārtotāku
un līdz ar to sekmīgāk risinātu finansiāla rakstura problēmas, pulka
komandieris uzdeva katrai nodaļai dibināt saimniecisko lietu komisiju, kuras priekšsēdētājam jābūt aizsargu nodaļas priekšniekam.198
Turklāt katrā nodaļā bija jāiekārto pulka komandiera apstiprinātas
kases un inventāra grāmatas. Vēlāk nelietderīgus naudas tēriņus
jeb tās izšķērdēšanu P. Grindulis nolēma novērst, pavēlot nodaļām
„visas lielākas ienākušas aizsargu naudas summas noguldīt bankās,
paturot tekošām vajadzībām minimumu”.199
Neskatoties uz dažādām nebūšanām kulturāli-sabiedriskā darba
īstenošanā, 1. Talsu aizsargu pulks spēja sastrādāties ar apriņķa
sabiedrisko organizāciju lielāko daļu, sniedzot vērā ņemamu ieguldījumu latviskas kultūras veidošanā un tās tradīciju saglabāšanā Talsu
apriņķī. Turpmākos gados aizsargu kultūras darbs līdzās galvenajam
pienākumam miera, drošības un kārtības uzturēšanā sadarbībā ar
valsts iestādēm kļuva par tautas nacionālo interešu vadītāju un realizētāju Latvijai vēlamā virzienā.
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LVVA, 5568. f., 1. apr., 76. l., 1. lp.
198
LVVA, 5568. f., 1. apr., 3. l., 30. lp.
199
Turpat, 31. lp.
196
197
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Secinājumi
Latvijas Aizsargu organizācija savas pastāvēšanas pirmsākumos
Talsu apriņķī pakāpeniski, bet mērķtiecīgi virzījās uz sava stāvokļa
sakārtošanu un ietekmes izaugsmi. Sākot ar 1919. gada otro pusi,
kad nodibinājās lielākā daļa no aizsargu nodaļām, aizsargi kļuva par
nopietnu faktoru kārtības uzturēšanā un aizsardzības nodrošināšanā.
Viņi apriņķa iekšējo drošību sargāja ciešā sadarbībā ar policiju, izpalīdzot policijas kārtībniekiem vietējo vai apriņķī ieklīdušo noziedznieku
notveršanā.
Pēc Talsu apriņķa aizsargu nodaļu pāriešanas uz brīvprātīgu
komplektēšanas principu iesākās aizsargu bataljona, bet vēlāk arī
Talsu aizsargu pulka, strukturēšana atbilstoši vispārpieņemto militāro vienību pazīmēm, kad aizsargus sadalīja pulkos, bataljonos, rotās
un nodaļās pēc teritoriālā principa. Apriņķis kļuva par pulka teritoriju, bet pagasts atradās noteiktas nodaļas pārziņā. Parasti trīs aizsargu nodaļas veidoja rotu, bet rotas tādā pašā skaitā – bataljonu.
Pulka veiksmīgas militarizācijas realizēšanā un policejisko uzdevumu formulēšanā liels nopelns bija diviem Talsu apriņķa priekšniekiem – P. Grindulim un A. Ekmanim, kā arī Latvijas bruņoto spēku
atvaļinātiem virsniekiem, kuri pa lielākai daļai pildīja bataljonu un rotu
komandieru amatus. Daudzi no viņiem bija apbalvoti ar Lāčplēša Kara
ordeni. P. Grindulis un A. Ekmanis, skaitoties kā pulka komandieri,
pastiprinātu vērību pievērsa aizsargu pulka dalībnieku disciplīnai, jo
no tās nosacījumu neievērošanas sabiedrībā sāka mazināties organizācijas prestižs. Viņi ar dažādu sodu palīdzību centās novērst biežos pārmērīga alkohola lietošanas gadījumus aizsargu vidū dienesta izpildes
laikā un nevērīgo apiešanos ar uzticēto ieroci. Tāpēc pulka pastāvēšanas pirmajos gados daudzi dalībnieki pameta aizsargu rindas brīvprātīgi vai piespiedu kārtā. Aizsargu – pārkāpēju aiziešana tikai stiprināja
Talsu aizsargu pulka statusu, it īpaši pēc 1924. gada 16. augusta, kad
Iekšlietu ministrija tam piešķīra pirmo kārtas numuru.
Paralēli trūkstošo šaujamieroču un formastērpu sakārtošanas
jautājumam pulks veica nacionālās kultūras popularizēšanas un stiprināšanas darbu, iesākumā ne visai veiksmīgi. Tomēr organizētie pašdarbības pasākumi sarīkojumu, koncertu un priekšlasījumu veidā, it
īpaši, atzīmējot valsts svētkus, arvien vairāk pārliecināja aizsargus
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par viņu svarīgo lomu Latvijas valsts veidošanā. Tieši to pārliecinoši
uzsvēra Latvijas Ministru prezidents Zigfrīds Meierovics (1887–1925)
savā runā Vislatvijas aizsargu kongresā: „Jūs, aizsargi, esat viens no
Latvijas stiprākiem pamatakmeņiem, un jums lai būtu viena partija –
Latvija. [..] Sacīdams paldies par jūsu līdz šim veikto darbu, izsaku
vēlēšanos, lai jūsu turpmāko darbību apgarotu valstiskums, nacionālisms un vienības gars.”200

200

Pirmais Vislatvijas aizsargu kongress. Policijas Vēstnesis, Nr. 34, 1923, 2. lpp.
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1. pielikums

Talsu apriņķa aizsargu pulka sastāvs
1923. gada 1. augustā
Pulka adjutants – atvaļināts virsleitnants Ludis Zariņš, Talsu pilsētas iedzīvotājs
I bataljons, komandieris – atvaļināts pulkvežleitnants Fricis Bērtulsons,
iedz. Nurmuižā
1. rota: komandie2. rota: komandieris –
3. rota: komandieris –
ris – atv. virsleitn.
atv. virsleitn. Fridrihs
atv. virsleitn. Teodors
Voldemārs Krieviņš,
Rēvalds, iedz. Talsos
Dambergs, iedz. Ārlavas
iedz. Mordangā
Vācos
Ārlavas nodaļa –
Strazdes nodaļa – priekšPastendes nodaļa –
priekšnieks Eduards
nieks Kārlis Grinbergs,
priekšnieks Harijs
Reinfelds, iedz. Nikužos.
iedz. Posteņos. Nodaļā 18
Fromholds-Treijs, iedz.
Nodaļā 34 dalībnieki.
dalībnieki.
Kalešu muižā. Nodaļā
Lubezeres nodaļa –
Lībagu nodaļa – priekš25 dalībnieki.
priekšnieks Heinrihs
nieks Visvaldis Lembergs,
Spāres nodaļa –
Veide. Nodaļā 20
iedz. Venceļos. Nodaļā 21
priekšnieks Hermanis
dalībnieki.
dalībnieks.
Kanbergs, iedz.
Nogales nodaļa –
Jaunpagasta nodaļa –
Mariņmuižā. Nodaļā 9
priekšnieks Hermans Siliņš, priekšnieks Kārlis
dalībnieki.
Brauns, iedz. Anuļos.
iedz. Eriņkrogā. Nodaļā 26
Stendes nodaļa –
Nodaļā 20 dalībnieki.
dalībnieki.
priekšnieks Teodors
Feldmans, iedz. Renču
ciemā. Nodaļā 17
dalībnieki.
Valdgales nodaļa –
priekšnieks Ģirts
Vītoliņš, iedz. Vēveros.
Nodaļā 21 dalībnieks.
II bataljons, komandieris – atvaļināts kapteinis Indriķis Reinbergs,
iedz. Valdgales pag. Ozolmuižā
6. rota: koman5. rota: komandieris – atv.
4. rota: komandieris – atv. leitn.
leitn. Fricis Telšovs,
dieris – atv. leitn.
Ādams Kreicbergs,
iedz. Engurē
Kārlis Indriksons,
iedz. Dzirciema
iedz. Nurmuižas Odres
Bauzamos
muižā
Upesgrīvas pag. nodaļa – Zentenes pag. nodaļa –
Nurmuižas nodaļa –
priekšnieks
priekšnieks Pēteris
priekšnieks Ernsts
Rūdolfs Krūmiņš,
Ošmucnieks, iedz. Bīļas.
Fridenbergs,
iedz. Mazrindzelē.
iedz. Jaunmuižā. Nodaļā Nodaļā 9 dalībnieki.
Nodaļā 28 dalībnieki.
Mērsraga pag. nodaļa –
41 dalībnieks.
Cēres pag. nodaļa –
priekšnieks Ādolfs
Vandzenes pag.
priekšnieks
Dreimanis, iedz. Āboliņu
nodaļa – priekšnieks
mājās. Nodaļā 13 dalībnieki. Augusts Mūrnieks,
Ansis Maķevics,
iedz. „Mūrķīros”. Nodaļā
iedz. Lāču mājās. Nodaļā Engures pag. nodaļa –
13 dalībnieki.
priekšnieks Eduards
24 dalībnieki.
Dzirciema pag.
Dzirlauks, iedz. Cielavās.
nodaļa – Kārlis Lerkis,
Nodaļā 35 dalībnieki.
iedz. Dzirciema muižā.
Nodaļā 16 dalībnieki.
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III bataljons, komandieris – atvaļināts pulkvežleitnants Fricis Hermansons
9. rota: komandieris –
7. rota: komandieris – 8. rota: komandieris –
atv. leitn. Osvalds
atv. virsleitn. Jānis
atv. virsleitn. Arnolds
Ratermans,
Freimanis, iedz. Zemītes
Jakobovskis, iedz. Kabiles
iedz. Kandavas pag.
pag. Tuļļās
pag. Zuteņu dzirnavās
Rempuļos
Vānes pag. nodaļa –
Zemītes pag. nodaļa –
Kandavas nodaļa –
priekšnieks Teodors
priekšnieks Fricis Kupše,
priekšnieks Heinrihs
Kiršteins, iedz. Dilbjos.
iedz. Skrimbās. Nodaļā 14
Briedis, iedz. Valdeķu
Nodaļā 13 dalībnieki.
dalībnieki.
muižā. Nodaļā 28
Matkules pag. nodaļa –
Zantes pag. nodaļa –
dalībnieki.
priekšnieks Ernsts Bērziņš, priekšnieks Fricis Lode,
Pūres nodaļa –
iedz. Briņķpedvālē.
iedz. Caurduros. Nodaļā 13
priekšnieks Vilis
Nodaļā 30 dalībnieki.
dalībnieki.
Hofmanis, iedz.
Kabiles pag. nodaļa –
Aizupes pag. nodaļa –
Kilušos. Nodaļā 19
priekšnieks Pēteris
priekšnieks
dalībnieki.
Mūrnieks. Nodaļā 27
Jēkabs Rozenbergs,
iedz. Pūces krogā. Nodaļā 19 dalībnieki.
Valgales nodaļa –
dalībnieki.
priekšnieks Jānis
Pochevics, iedz. Bērstiņos.
Nodaļā 16 dalībnieki.
10. atsevišķā rota: komandieris – atv. virsleitn. Jānis Veilands, iedz. Talsos,
Kalēju ielā 2
Talsu pilsētas aizsargu nodaļa – priekšnieks Rudolfs Tons, iedz. Talsos,
Baznīcas ielā 7. Nodaļā 19 dalībnieki.
Sasmakas (Valdemārpils) pilsētas aizsargu nodaļa – priekšnieks Pauls
Stolcers, iedz. Sasmakā, Lielā ielā 17. Nodaļā 12 dalībnieki.
Talsu pagasta aizsargu nodaļa – priekšnieks Jānis Lerhis, iedz. Mežklabjos.
Nodaļā 19 dalībnieki.
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2. pielikums

Šauteņu skaits 1. Talsu aizsargu pulka nodaļās
1924. gada oktobrī
Aizsargu nodaļa
Pastendes
Spāres
Stendes
Valdgales
Strazdes
Lībagu
Jaunpagasta
Ārlavas
Lubezeres
Nogales
Nurmuižas
Vandzenes
Upesgrīvas
Mērsraga
Engures
Zentenes
Cēres
Dzirciema
Kandavas pag.
Kandavas pilsēta
Pūres
Zemītes
Zantes
Aizupes
Vānes
Matkules
Kabiles
Valgales
Talsu pilsētas
Sasmakas pilsētas
Talsu pagasta

Krievu sistēmas Japāņu sistēmas Vācu sistēmas
šautenes
šautenes
šautenes
26
6
11
4
19
5
24
1
16
7
17
2
1
23
6
37
5
4
15
4
2
9
4
31
14
20
6
9
9
13
17
8
22
7
1
8
6
10
3
1
16
14
2
1
1
12
9
3
21
5
9
17
4
1
11
5
26
4
23
7
8
7
16
10
3
7
2
1
15
9
-
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3. pielikums

Šauteņu skaits 1. Talsu aizsargu pulka nodaļās
pēc sadalīšanas
Aizsargu nodaļa
Pastendes
Spāres
Stendes
Valdgales
Strazdes
Lībagu
Jaunpagasta
Ārlavas
Lubezeres
Nogales
Nurmuižas
Vandzenes
Upesgrīvas
Mērsraga
Engures
Zentenes
Cēres
Dzirciema
Kandavas pag.
Kandavas pilsēta
Pūres
Zemītes
Zantes
Aizupes
Vānes
Matkules
Kabiles
Valgales
Talsu pilsētas
Sasmakas pilsētas
Talsu pagasta

Krievu sistēmas Japāņu sistēmas Vācu sistēmas
šautenes
šautenes
šautenes
32
15
24
25
22
19
29
42
21
13
45
26
9
22
25
30
14
14
30
4
24
21
14
22
16
30
30
15
26
3
9
24
-
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АЛЬФРЕД МОСЕЙЧУКС

Происхождение организации
айзсаргов в Талсинском уезде
Резюме
Данная научно-исследовательская работа описывает
организацию айзсаргов на начальном этапе своего существования
в Талсинском уезде, которая в межвоенный период Латвийской
республики стала самым сильным военизированным
формированием. В исследовании рассматривается создание и
развитие отделений айзсаргов с 1919 по 1924 год через аспекты
социально – политической и культурной жизни в сочетании
событий латвийского масштаба. Начиная с 1919 года второй
половины, когда основывалась большая часть отделений
айзсаргов в Талсинском уезде, айзсарги стали серьезным
фактором в поддержании общественного порядка и обеспечения
защиты, выполняя функции вспомогательных сил полиции.
После преобразования айзсаргов в общественную организацию на
добровольном начале в 1921 году, под руководством начальника
Талсинского уезда Андрея Экманиса началась реорганизация
структуры местных подразделений айзсаргов в соответствии с
общепринятыми характеристиками воинских частей. А. Экманис
1 сентября 1922 года завершил реорганизацию Талсинского
уезда батальона айзсаргов по территориальному принципу,
переименовав его в Талсинский полк айзсаргов. Талсинского
уезда полк айзсаргов делился на три батальона, где в каждом
было по три роты, и 28 отделений айзсаргов. Но официальной
датой создания полка считается 23 сентября этого же года, когда
министром внутренних дел А. Квиесисом торжественно полку
было передано его знамя. Из – за того, что свое знамя Талсинские
айзсарги получили как первые в Латвии, с 16 августа 1924 года
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полк переименовали в 1-й Талсинский полк. В начальный период
существования полка, его первые командиры П. Гриндулис и
А. Экманис повышенное внимание уделяли дисциплине айзсаргов,
что бы разные проступки не дискредитировали организацию
айзсаргов в обществе. Поэтому многие айзсарги довольно часто с
службы уходили в добровольном или принудительном порядке.
Параллельно с решением проблем, с нехваткой огнестрельного
оружия и единого обмундирования, члены полка проводили
разные мероприятия по популяризации национальной культуры,
что в начале не имело должного успеха. Тем не менее, организация
разных самодеятельных мероприятий, особенно в рамках
празднования государственных праздников, убеждало айзсаргов в
их неотъемлемой роли в строительстве Латвийского государства.
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ANTRA GRŪBE

Talsu un apriņķa pilsētu
ģerboņu izveidošana
„Ģerboņus lieto ar cieņas un lepnuma sajūtu – kā savas dzimtās
vietas, sava novada, sava stūrīša īpatnu atšķirības zīmi – simbolu.
Tāpat kā nacionālajā karogā nav un nevajag apstiprinājuma, kam tas
pieder: to pazīst jau no krāsām un simbola. Ģerbonis, resp., tajā ievietotais simbols, heraldikā nereti uzskatīts kā pamudinājums, aicinājums izkopt kādu cēlu, vērtīgu īpašību.”1
Ģerboņu izcelsmi parasti saista ar viduslaikiem, tomēr jau Senās
Grieķijas pilsētvalstīs dzimtu piederīgos karu laikā varēja pazīt no
dažādiem vairogu krāsojumiem. Arī viduslaikos atšķirības zīmes lietoja līdzīgi, tādēļ ģerboņi parasti ir vairogveidīgi. Par izcelsmi liecina gan vārda izcelsme no vācu „das Erbe” (mantojums, t. i. piederība
dzimtai), gan latviešu valodā reti izmantotais vārds „vapenis” (no vācu
„die Waffe” – ierocis).

Izmantotie simboli
Latvijas pilsētu ģerboņu ieviešana lielākoties saistāma ar
Krievijas impērijā noteikto kārtību, ko pārzināja vācu izcelsmes speciālisti. Izsmeļošu vēstures apskatu var iegūt Pāvela fon Vinklera
1899. gadā sastādītajā grāmatā „Krievijas impērijas pilsētu,
guberņu, apgabalu un miestu visaptverošajā likumu krājumā no
1649. līdz 1900. gados iekļautie ģerboņi”2. Krievijas tradīciju –
vienotu formu – saglabāja Latvijas Republikā. Piemēram, Vācijā
pilsētu ģerboņu forma ir diezgan atšķirīga. 1923. gadā izveidotā
Heraldiskā komiteja vienu no pirmajiem pieņēma lēmumu par proporcijām. „Tie izgatavojami (pats ģerbonis, bez turētājiem un var o Heraldikas komitejas darba pārskata. Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LVVA),
N
3723. fonds, 1. apraksts, 17477. lieta, 15. lpp.
2
Винклерь П. П., фон. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской иммперии,
внесенные в Полное собрание законов с 1649 по 1900 год. Санкт-Петербург : издательство
книгопродавца Иванова, 1899
1
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būtējiem izgreznojumiem) 20 cm augstumā (garumā) un 17 cm platumā.”3
Latvijas neatkarības laika pilsētu heraldika balstījās agrāku
laiku tradīcijās. Tādēļ vērts ielūkoties dažos P. Vinklera uzskaitītajos piemēros, lai saprastu Talsu pilsētas un apriņķa ģerboņos lietotos
simbolus. Pamatkrāsas ir sarkanā, zilā, zaļā (cerības, prieka, pārticības simbols), purpura un melnā krāsas, kā arī miesas un dabisko toņu
krāsas. No metāliem izmanto zeltu (bagātība, taisnīgums, augstsirdība) un sudrabu, dažkārt lieto arī zvērādu (sermuļa) kā varas simbolu.4 Par ģerboņa figūrām P. Vinklers rakstīja, ka galvenais heraldikas
princips ir nelikt blakus krāsas vai metālus. Ja laukums ir metāla,
tad figūrām jābūt krāsās un otrādi.5 Atšķirībā no dažiem citiem, Talsu
pilsētas, apriņķa un novada simbolos noteikums ievērots.
Ģerboņos nodala arī t. s. neheraldiskās figūras, no kurām par
dabiskām sauc dabas veidojumus, mākslīgām – cilvēku radītās, ir vēl
arī fantastiskās. Dabiskās ir augi, baznīcas svētie, cilvēki, dzīvnieki,
planētas un zvaigznes. Talsu un apriņķa (novada) pilsētu simboli nav
īpaši unikāli: „Cilvēku atveidi ir ļoti daudzveidīgi, ir arī bieži dažādas
ķermeņa daļas, īpaši rokas.”6 Roka ar bruņām un zobenu (Keksholma –
Karēlijā), roka no mākoņa ar vāli, zobenu (Valka, Verboveca), ar zobenu un valstsābolu (Vologda), ar loku un bultu (Vjatka), ar akmeni
(Varnavina), arī roka ar krustu, atslēgu vai zobenu. Cariskajā Krievijā
vairākās pilsētas par simboliem izvēlējās vīnogulājus, vīnstīgas, lapas
vai ķekarus (zināmākās – Mogiļeva, Jalta, Taškenta un Talsu sadraudzības pilsēta Gruzijā – Telavi (gan vecajā, gan jaunajā ģerbonī).
Povencai bija ozola (vairāk līdzīgs lauru) vainags, bet Tiraspolei – zīles.
Priede simbolizēja piecas pilsētas, tai skaitā Tukumu un Jēkabpili.7
Kalni ir viens no visvairāk izmantotajiem elementiem, bet pakalni bija
piecām pilsētām, arī poļu apdzīvotajai Suvalku guberņai.

Pilsētu ģerboņu izveidošana 1920. gados
Talsi, kā arī Sabile, Valdemārpils un Kandava (tolaik Talsu
apriņķī), bija vienīgās Latvijas pilsētas, kam 1917. gada 15. aprīlī
Heraldiskās komitejas sēde 1923. gada 1. oktobrī. LVVA, 3723. f., 1. apr., 981. l., 5. lpp.
Винклерь П. П., фон. Гербы городов... C. 4–5.
5
Ibid, C. 8.
6
Ibid, C. 16–17.
7
Ibid, C. 23–24.
3
4
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Krievijas Pagaidu valdība (bez pārvaldes tiesībām vācu okupētajā Kurzemē) netieši, pieņemot likumu par vēlēšanām, deva pilnas
pilsētu tiesības.8 Līdzšinējais statuss neradīja vajadzību domāt par
ģerboni. Heraldiskās komitejas (turpmāk: HK) pārskata ziņojumā ir
konstatējums, ka daļai pilsētu cara laiku ģerboņi nav grozīti, citām
grozīti daļēji (t. sk. Talsiem), bet daļai izgatavoti pilnīgi jauni (t. sk.
Sasmakai, Sabilei, Saldum).9 Visdrīzāk, tā ir kļūda, kas radusies,
piedēvējot apriņķu centriem pilsētu statusu, tomēr nevar izslēgt varbūtību, ka sabiedrības pārstāvji agrāk varēja apspriest iespējamus
ģerboņa variantus.
Kādā HK dokumentā Talsiem un Sabilei norādīta pilsētas tiesību pastāvēšana no 1919. gada, bet Sasmakai (kopš 1926. gada
Valdemārpils) no 1916. gada, vācu okupācijas laika. Kaut arī Talsi
svin simtgadi 2017. gadā, tomēr, iespējams, juridiski precīzāk pilsētas
tiesību iegūšanu saistīt ar 1919. gada 5. decembri, kad Latvijas likumdevējs – Tautas Padome, steidzamības kārtā pieņēma recepcijas ideju:
„Krievijas likumi, kuri pastāvēja Latvijas robežās līdz 1917. gada
24. oktobrim, pagaidām uzskatāmi par spēkā esošiem.”10
Latvijas apdzīvotās vietas, kam jau agrāk bija savs piederības
apliecinājums, 1920. gadu sākumā mēģināja atjaunot vai radīt laika
garam atbilstošākus ģerboņus. No laikrakstos minētajiem senākais ir 1922. gadā, kad Jelgavas apriņķa valde izsludināja ģerboņa
zīmējuma konkursu.11 Gadu vēlāk tādu pieņēma Valmieras apriņķī, bet Daugavpils interese par jaunu simbolu atspoguļota pat satīriskajā izdevumā „Svari”. Kad Iekšlietu ministrijas pašvaldību lietu
departaments norādīja uz nepieņemamu situāciju, ka paši apstiprina
simbolus, dažas pašvaldības mēģināja panākt oficiālu legalizēšanu.
Apspriedē, kur piedalījās profesors Rihards Zariņš, Valsts Statistiskās
pārvaldes priekšnieks Marģers Skujenieks un pašvaldības departamenta direktora vietnieks Paulis Radziņš, nolēma, ka uzdevumi ir
pārāk plaši un specifiski, un jāveido speciāla institūcija.12
 урналы заседаний Временного правительства. Март–апрель 1917 года. Том 1. Москва :
Ж
РОССПЕН 2001, C. 289–315.
9
LVVA, 3723. f., 1. apr., 17477. l., 13., 21. lpp.
10
Latvijas Tautas Padome. 5. decembra sēde. Valdības Vēstnesis, Nr. 79, 1919, 6. dec.,1. lpp.;
Latvijas tiesību vēsture (1914–2000). Red. D. A. Lēbers. Rīga : Fonds „Latvijas Vēsture”, 2000,
177. lpp.
11
[Sludinājums.] Valdības Vēstnesis, 1922, Nr. 248, 3. nov., 4. lpp.; Valmieras apriņķa padome.
Latvis, Nr. 442, 1923, 1. martā, 2. lpp.; Uz zaķa. Svari, Nr. 12, 1923, 30. martā, 2. lpp.
12
Pilsētu un apriņķu ģerboņi. Latvijas Vēstnesis, Nr. 82, 1923, 18. apr., 1. lpp.
8
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1923. gada aprīļa beigās „ģerboņu lieta” nonāca Saeimā. Tā
kā daudzās pilsētās esot simboli ar cara laiku iezīmēm, jāpieņem
jauns likums.13 Jaunie ģerboņi jāveido ar latviskiem motīviem,14 tā
uzskatīja sabiedrība. Vecos bez jauna likuma nevarēja atcelt Krievijas
likumu recepcijas (saglabāšanas) dēļ. Maija beigās par likumprojektu
debatēja Saeimā, tomēr jau pirms tam Pašvaldību komisija ievēlēja
grupu iesniegumu izvērtēšanai šajā jautājumā.15 Parlamentā referēja Otto Nonācs,16 uzsverot jaunu ģerboņu izveidošanas nepieciešamību, jo tie lietojami zīmogos, tātad ne tikai simboliski, bet arī juridiski
svarīgi. Tādēļ veco ģerboņu lietošana neatbilstot jaunās valsts idejai. Deputāts uzsvēra, ka 19 pilsētām ģerboņi ir, bet 17, kas pilsētu
tiesības ieguvušas tikai Latvijas valsts laikā (tai skaitā Talsi, Sabile,
Kandava un Sasmaka), to nav. Viņš uzsvēra, ka ģerboņus vēlas lietot
arī apriņķu un miestu pašvaldības. Krievijas impērijā atsevišķiem
miestiem bija ģerboņi, bet tie bija pilsētu tiesības zaudējuši, paturot
tikai likumā ierakstīto simbolu.17
No protokoliem var secināt, ka „Likums par pašvaldības iestāžu ģerboņiem”, bija ļoti aktuāls un/vai arī salīdzinoši vienkāršs – jo
nobalsoja par tā pieņemšanu steidzamības kārtā. Domstarpības radās
par miestu tiesībām, ironizējot, ka ģerboņus tad varētu pieprasīt arī
daudzie pagasti. Latgales deputāts Francis Trasuns aicināja to nepieļaut, bet pārējie neatbalstīja, un likumu pieņēma.
HK veidoja piecas personas. „Ģerboņu jautājuma izšķiršanai nodibināma heraldiska komiteja, kura sastādās no pašvaldības departamenta direktora, valsts papīru spiestuves valdes priekšsēdētāja,
mākslas akadēmijas direktora, valsts statistiskās pārvaldes direktora un Valsts Prezidenta iecelta komitejas locekļa. Komitejas locekļi
par sēdēm sevišķu atalgojumu nesaņem.”18 Pirmo sēdi noturēja jau
19. jūnijā. Valsts prezidenta ieceltā persona bija Fridrihs Grosvalds,
Valsts papīru spiestuvi pārstāvēja R. Zariņš, Mākslas akadēmiju
– Vilhelms Purvītis, Satistisko pārvaldi – M. Skujenieks, bet pašvaldības departamentu – Juris Zankevics. Pirmajā reizē izskatīja
Saeima. Komisiju darbība. Latvijas Sargs, Nr. 88, 1923, 27. apr., 2. lpp.
Kronika. Latvijas Saule, Nr. 4, 1923, 1. maijā, 8. lpp.
15
Saeima. Komisiju darbība. Latvijas Sargs, Nr. 98, 1923, 18. maijā, 2. lpp.
16
Latvijas Republikas Saeimas II. sesijas 14. sēde 1923. gada 29. maijā. Saeimas
Stenogrammas, Nr. 1, 1923, 353.–356. lpp.
17
Винклерь П. П., фон. Гербы городов... C. 204–212.
18
Likums par pašvaldības iestāžu ģerboņiem. Valdības Vēstnesis, Nr. 116, 1923, 4. jūn., 1. lpp.
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23 no Valsts kancelejas piesūtītos ģerboņu paraugus, tomēr noraidīja.19 Protokolā nav precīzākas ziņas, bet, domājams, tie bija mākslinieka Anša Cīruļa izgatavotie, kas atrodami arhīvā: dažādu stilu, ne
gluži eleganti zīmējumi, dominējošā sarkanā krāsā. Talsiem un citām
apriņķa pilsētām tur paraugu nebija. Nolēma vispirms izvērtēt esošos
ģerboņus un tad tikai ķerties pie jaunu radīšanas.
Trešajā HK sēdē vienojās par pamatprincipu ievērošanu:
„Valmieras [..] pārstrādājams, [..] zīmējumā nedrīkst saieties krāsa ar
krāsu un metāls ar metālu.” Savukārt 1. oktobrī vienojās par standartizētu lielumu. Pēc R. Zariņa ierosinājuma noteica, ka Mākslas akadēmijas audzēkņu pagatavoti divi krāsaini un viens grafisks zīmējums
pašvaldībām maksās 30 Ls.20 Šeit gan, acīmredzami, nav idejas, bet
atveida cena.
Otrajā sēdē – 4. jūlijā – starp citiem izvērtēja arī Saldus pilsētas
jaunā ģerboņa ideju – senu koka pili, ko uzskatīja par nepieciešamu nedaudz pārveidot (to vēlāk oficiāli apstiprināja). Nav skaidrs,
kāpēc J. Zankevica vietā komisijā nākušais pašvaldības departamenta vicedirektors P. Radziņš 1924. gada 21. janvāra sēdē ieteica
Talsiem „ģerbonī ievietot pilskalnu ar senlaiku pili, silueta veidā“.21
Galīgo lēmumu atlika līdz nākamajai reizei, kad aktuālāka bija speciālista Dr. Hermaņa Bruininga uzstāšanās, skaidrojot heraldikas
likumus. Tādēļ nav zināms, vai Talsu pašvaldībai šī iecere paziņota. Presē minēta līdzīga dobelnieku ideja. „Nesaprašanās iekļuvusi
pils. pašvaldība ar savu ģerboni. Tā projekts – senlaiku pils, saules
apspīdēta, izstrādāts saskaņā ar vietējo organizāciju vēlēšanos. Pēc
tam, kad valsts prezidents izteicis projektam savu piekrišanu, šis
ģerbons iešūts arī Dobeles kājinieku pulka karogā, bet nu her. komiteja ģerb. projektu atraida un piedāvā – labības kūli, kādu Dobelē neviens nevēlas.”22 Galīgajā variantā Dobele tika pie valsts karoga krāsu
simbola ar zobena atveidu.
Kaut arī tolaik vēl nebija notikuši vērienīgie izrakumi Pilskalnā,
tomēr Talsu pilsētas valdes neizdarība bija pie vainas, kādēļ pils
attēls tika Saldum. 1923. gada 9. maijā pašvaldības departaments
sūtīja talseniekiem vēstuli, Teodors Dzintarkalns, toreizējais pilsēLVVA, 3723. f., 1. apr., 981. l., 2. lpp.
Turpat, 4., 5., 8. lpp.
21
Turpat, 9. lpp.
22
Dobele. Latvijas Vēstnesis, Nr. 275, 1923, 7. dec., 2. lpp.
19
20
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tas galva, parakstīja „zināšanai un izpildīšanai”. Nebija gan prasīts
iesūtīt savu ideju, tomēr minēja, ka HK izskatīs iesniegtos ģerboņu
projektus, kas, kopā ar likuma tekstu, bija aicinājums pašiem par to
padomāt.23 Likuma par pašvaldību iestāžu ģerboņiem 8. pantā teikts:
„Heraldiskai komitejai ir tiesības griezties pie pašvaldības iestādēm
ar priekšlikumiem ģerboņu lietās un pieprasīt šo iestāžu ieskatus par
projektējamām pārgrozībām.”24 Talsu apriņķa valde bija daudz aktīvāka nekā pilsētas vadība, jūlijā komitejai piesūtot lūgumu izstrādāt
zīmējumu. 7. jūlijā bija tiešāks mudinājums izteikt viedokli. Tam no
Talsu apriņķa augustā atsaucās kandavnieki, atzina, ka dome nepārzina heraldiskos likumus, un lūdza ģerboni izstrādāt speciālistiem,
vēlāk piekrītot piedāvātajam: „Zaļš ozola zars sudraba laukā.”25
1923. gada rudenī ģerboņu apspriešana bija uzņēmusi varenus
apgriezienus. Pilsētu un pat partiju simboliem „ieteikumus” sniedza
satīriskie izdevumi: Dobelei – maizes cepēja, Slokai – celulozes fabrika, Rīgas jūrmalai – peldētāja ar Dāvida zvaigzni, Krāslavai – plostnieks.26
Var tikai nojaust, kāpēc Talsu vēstures aizrautīgais interesents T.
Dzintarkalns aicinājumu ieteikt ģerboņa ideju neievēroja (Ventspilī
pat izveidoja īpašu komisiju jaunā simbola izveidošanai27). Iespējams,
bija pietiekami citu rūpju, jo viņu par pilsētas galvu ievēlēja 3. februārī, maijā jau aizrādīja, ka likumā aizliegts strādājošam skolotājam
šādu amatu ieņemt, kādēļ viņš 12. septembrī atteicās, bet oktobra
sākumā vietu ieņēma A. Reiznieks. Izbijušais valdes priekšsēdētājs
vēlāk neaizmirsa uzsvērt savus „nopelnus”. „1924. gadā kādā vakarā
ieeju pilsētas valdē, tur pašlaik valdes sēde. Reiznieks uz mani saka:
„Vaj jūs nevarētu dot projektu pilsētas ģerbonim?” [..] „Senlatviešu
pilskalns ar pili.” „To nevarēs, jo, kā mums ziņots, tāds kādai citai pilsētai.” „Lieku priekšā šādu projektu: no senlaiku pilskalna paceļas
roka ar vaiņagu, kas apsveiktu mūsu sasniegumus.” „Labi, šo projektu pieņemsim un nosūtīsim heraldiskai komitejai.” Tikai še ideja gro-

LVVA, 4895. f., 2. apr., 228. l., 173. lpp.
Likums par pašvaldības iestāžu ģerboņiem. Valdības Vēstnesis, Nr. 116, 1923, 4. jūn., 1. lpp.
25
LVVA, 3723. f., 1. apr., 17479. l., 89., 90. lpp.
26
Pārlabotie pilsētu ģerboņi. Lapsene, Nr. 8, 1923, 11. okt., 6. lpp.; Ģerboņa simbolika. Svari,
Nr. 22, 1925, 29. maijā, 2. lpp.
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Iekšzeme. Ventspils. Latvijas Sargs, Nr. 176, 1923, 22. aug., 2. lpp.
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zīta un padarīta vispārīgāka.”28 Stāstā sajaukts notikuma laiks, kādēļ
arī pārējo izklāstu iespējams apšaubīt.
1923. gada 29. septembrī HK Sabiles, Sasmakas un Talsu pilsētu valdēm nosūtīja atgādinājumu: „Paziņot pilsētas vēlēšanos attiecoties uz ģerboņa projektu, vaj arī ziņot, ka projekta izstrādāšana tiek
uzticēta heraldiskai komitejai.”29 16. oktobrī Sasmakas pilsētas valde

1. att. Sasmakas pilsētas valdes vēstule Heraldiskajai komitejai.
1923. (LVVA, 3723. f., 1. apr., 17479. l., 193. lpp.)

apstiprināja, ka deleģē darbu rīdziniekiem (1. att.), tomēr izrādījās,
ka dienu iepriekš galvaspilsētā bija tapis variants: dalīts vairogs:
vienā pusē sudraba laiva ar burām zilā laukā, otrā – zaļa priede zelta
laukā.30 Kaut arī nav dokumentālu pierādījumu, ka ideja nāca no
pašvaldības, tomēr prese jau decembrī ziņoja: „Sasmakā kā piemiņu
Valdemāram, kurš te dzīvojis, dome vēlas pilsētas ģerbonī laiviņu, pat
ar Valdemāra vārdu [seko HK piedāvātais variants].”31 Sabilniekiem
pat nebija laiks pārdomām, jo oktobra vidū viņiem paziņoja: „1. oktobra sēdē, ņemot vērā, ka senāk Sabiles apkārtnē auguši brīvā dabā
vīnogu stādi, pieņēma Sabiles pilsētas ģerbonim šādu projektu: zelta
laukumā vīnogu ķekars ar lapām dabīgā krāsā,”32 un lūdza to apstiprināt. Arhīvā saglabājies zīmējuma variants ar sarkanām ogām (2. att.).
22. decembrī par ģerboni sprieda Talsos. 14. kārtas skaitlis darba
 zintarkalns T. Notikumi un ainas no Talsu un apkārtnes dzīves. Talsi : A. Pelēča lasītava,
D
2006, 150., 151. lpp.
29
LVVA, 3723. f., 1. apr., 17479. l., 160., 192. lpp.
30
Turpat, 193., 194. lpp.
31
Iekšzeme. Sasmaka. Latvijas Vēstnesis, Nr. 270, 1923, 1. dec., 2. lpp.
32
LVVA, 3723. f., 1. apr., 17479. l., 161. lpp.; Iekšzeme. Sabile. Latvijas Vēstnesis, Nr. 232, 1923,
17. okt., 2. lpp.
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kārtībā apliecināja lietas mazsvarīgumu. Pieņemtais projekts – „pilskalns,
no kura izšaujas vīrieša roka tautiskā
apģērbā ar ozola vaiņagu”33 – komitejai pēc nedēļas nosūtītajā papildināts:
vainagā trīs zvaigznes un „roka ar
ozola vaiņagu karātos virs pilskalna”34
(3. att.). Kaut arī „svētā roka” ir sens
simbols (arī senākā Valkas ģerbonī),
tomēr, kā iepriekš minēts, pēc mēneša Talsiem piedāvāja „senlatviešu pili
pilskalnā”.

2. att. Sabiles pilsētas ģerboņa
variants. 1923. (LVVA, 3723. f.,
1. apr., 982. l., 6. lpp.)

1924. gada 8. aprīlī nomira komitejas vadītājs Fr. Grosvalds (viņa
vietā iecēla Ārlietu ministrijas ģenerālsekretāru Hermani Albatu), bet

sēdes nebija notikušas jau kopš janvāra. 5. maijā sasauktā sanāksmē
apstiprināja 34 pilsētu un divu miestu ģerboņus. To vidū ar komentāriem: Talsi – sudraba laukā zaļš kalns, virs kura trīs zelta zvaigznes
(agrāk lietoja guberņas ģerboni); Sabile – zelta laukā vīnogu ķekars
ar lapām dabīgā krāsā; Sasmaka – zelta un zils no kreisās puses šķērsām dalīts. Zelta laukā priede dabīgās krāsās un zilā laukā sudraba
laiva ar burām, bet Saldum – zilā laukā sudraba koka pils ar trīs torņiem (visām rakstīts – agrāk nebija ģerboņa).35

3. att. Talsu pilsētas valdes piedāvājums ģerboņa idejai. 1923.
(LVVA, 3723. f., 1. apr., 17479. l., 197. lpp.)

LVVA, 4895. f., 2. apr., 48. l., 15. lpp.
LVVA, 3723. f., 1. apr., 17479. l., 147. lpp.
35
Turpat, 14. lpp.
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21. novembra komitejas sanākšanā vēlreiz pieņēma pilsētu ģerboņus. Sasmakai jaunais apraksts bija „zēģeļu laiva ar trim enkuriem”,
kas gan, iespējams, bija protokolista kļūda, iemūžinot vēlāk apstiprinātos „trīs čiekurus”. Tāpat noteica nevis diagonālu, bet horizontālu dalījumu. Vēl pēc diviem mēnešiem nosprieda zilo lauku apakšējā daļā nomainīt ar sarkanu. Tomēr, drošības labad, nākamajā sēdē
atkal pieaicināja H. Bruiningu, kurš ieteica grozījumus. Tai skaitā arī
Talsu ģerbonim: „Sudraba laukā zelts, un roka jāizveido.”36

4. att. Talsu pilsētas ģerbonis un tā apstiprinājuma dokuments.
1925. (LVVA, 5563. f., 1.apr., 53. l.)

Pēdējās divas sēdes pilsētu ģerboņu lietās notika 1925. gada janvārī, aprīlī presē bija informācija, ka 39 komitejas iesniegtos pilsētu un
miestu ģerboņus mēneša laikā prezidentam paredzēts apstiprināt,37
tomēr tikai 31. oktobrī Jānis Čakste parakstīja lēmumu.38 „Komitejas
lēmumi stājas spēkā pēc Valsts Prezidenta apstiprināšanas,”39 tātad
nu oficiāli beidzot Talsiem bija „zelta laukā zaļš kalns, no kura pacelta roka ar zaļu vaiņagu” (4. att.). Talsu Valsts ģimnāzijas skolēnu
2016. gadā izteiktie viedokļi: vainags simbolizē mūžību; vienotu tautu
un cilvēku kopumu; bezgalību; latviešu galvas rotu; uzvaru; uzticību;
sauli; latviešu tradīcijas; iedzīvotāju kopību; deviņus pakalnus (sastāv
no 9 daļām); saliedētību un spēku; draudzību. Pakalns: Talsu pauguri;
zaļi parki; auglība; uzplaukums; stabilitāte. Uz jautājumu, kam pieder ģerbonī attēlotā roka, saņemtas atbildes: tautai; stipram latviešu
Turpat, 17., 19., 20. lpp.
Jaunākās ziņas. Latvijas Vēstnesis, Nr. 74, 1925, 1. apr., 1. lpp.
38
Valsts prezidenta lēmums. Valdības Vēstnesis, Nr. 269, 1925, 1. dec., 1. lpp.
39
Likums par pašvaldību iestāžu ģerboņiem. Valdības Vēstnesis, Nr. 116, 1923, 4. jūn., 1. lpp.
36
37

128

puisim; Dievam; tam, kas izcīnīja Talsus; Pilskalnā dzīvojušam ķēniņam; Lāčplēsim; pilsētas vadītājam; Talsu bāleliņam.

5. att. Pasta pārvedums par Talsu pilsētas ģerboņa izgatavošanu.
1924. (LVVA, 3723. f., 1. apr., 17479. l., 198. lpp.)

Par zīmējumu izgatavošanu katra pilsēta maksāja 30 latus
(5. att.). Kaut arī likumā bija noteikts, ka pēc apstiprināšanas „viena
gada laikā ir jāieved lietošanā [..] ģerboņi,”40 tomēr vairāk kā gadu
pirms prezidenta lēmuma, 1924. gada 23. septembra sēdē, Talsu pilsētas valde jau lēma par izmantošanu: „Likt izgatavot specielas pierakstīšanās nodokļa [iekasēšanas] markas rozā krāsā ar projektēto pilsētas ģerboņa zīmējumu.”41 Ģerboni patiesi drīz apstiprināja heraldiskā
komiteja, par ko domes sēdē paziņoja 29. oktobrī,42 tomēr tas tolaik vēl
nebija galīgā variantā, bet tikai ar pakalnu un trīs zvaigznēm.

6. att. Talsu, Sabiles, Valdemārpils ģerboņi veidlapās. 1938.,
1940. (LVA 1353. f., 1. apr., 8. l.)

Simbolu atveidoja uz zīmoga, veidlapām (6. att.), novietoja pašvaldības kancelejā. Piltenes pilsētas valdei Pašvaldību departaments paskaidroja, ka jāmaina pilsētas bāriņu tiesas un dzimtsaTurpat.
LVVA, 4895. f., 2. apr., 49. l., 59. lpp.
42
Pilsētas domes sēde. Talsu Balss, Nr. 18, 1924, 31. okt., 3. lpp.
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rakstu iestādes zīmogi, jo tās ir pilsētas iestādes, un nevar lietot
valsts ģerboni.43 Jau 1924. gadā Rīgas pilsētas ugunsdzēsējiem atļāva lietot pilsētas piederības zīmi pie cepures, ķiveres, jostas un uz
uzplečiem.44 1926. gada 27. septembrī arī Talsu pilsētas valde, pēc
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības lūguma, nolēma atļaut nēsāt
biedriem uz formas ģērba uzplečiem Talsu pilsētas ģerboņa nozīmi.45
1937. gadā Rīgas koktēlnieks L. Reguts pašvaldības lietu pārvaldei piedāvāja izgatavot ozolkoka ģerboņus sēžu zāļu noformēšanai.
Lētākais (vienkāršākais) piedāvājums bija Dobelei (30 Ls), dārgākais – Mazsalacai (85 Ls), Sabilei – 50, bet Talsiem – 60 lati.
Ne līdz galam skaidrs ir jautājums par pilsētu ģerboņu autoru(iem). Daži avoti liecina, tam piekrīt pētniece Sigita Šnē, ka darbojies „autoru kolektīvs”. Tos veidojuši Mākslas Akadēmijas audzēkņi
(„dažu projektu autori vēl nav pratuši atsvabināties no nelatviskiem
motīviem un svešiem rēgiem, kuri mums atgādina drūmo pagātni”46)
profesoru, vai konkrēti R. Zariņa vadībā.47 Lielākajā nedēļas žurnālā
„Atpūta” jaunpieņemtie ģerboņi bija publicēti ar parakstu „R. Zariņa
zīmēti”.48 Tomēr šo apgalvojumu neapstiprina pat atmiņu stāsts,49
kur meistars plaši aprakstījis savu daiļradi (naudaszīmju, diplomu
un citu darbu veidošanu), ne ar vārdu nepieminot ģerboņus. Viņš
rakstīja: „Krauze, mans labākais audzēknis un vienīgais gravieris
Latvijā, kuru es izaudzināju Valstspapīru spiestuvei un sūtīju uz
ārzemēm, ir visiem tiem dadzis acīs, kuri neprot tik labi zīmēt kā
Krauze un kuriem nav tik daudz pasūtījumu kā Krauzem.”50 Ģerboņu
pētnieks Aloizs Lukša rakstīja: „1925. gadā apstiprinātā Rīgas pilsētas ģerboņa oficiālo attēlu bija izstrādājis grafiķis Rihards Zariņš, bet
pārējo pilsētu (un arī apriņķu) ģerboņu attēlu apstiprinātos parau enāta, tiesu un valdības iestāžu lēmumi. Kur lietojams pilsētas ģerbonis? Iekšlietu
S
Ministrijas Vēstnesis, Nr. 8, 1926, 30. apr., 3. lpp.
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Rīgas pilsētas ugunsdzēsēju formas apģērba apraksts. Policijas Vēstnesis, Nr. 50, 1924, 1. jūl.,
2. lpp.
45
LVVA, 4895. f. 2. apr., 51. l., 83. lpp.
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Hronika. Latvijas Saule, Nr. 36, 1925, 1. janv., 392. lpp.
47
Hronika. Latvijas Saule, Nr. 14, 1924, 1. febr., 146. lpp.; Jaunie pilsētu ģerboņi. Mazais
Strādnieks, Nr. 6, 1925, 12. janv., 1. lpp.
48
Latvijas pilsētu un miestu jaunie ģerboņi. Atpūta, Nr. 59, 1925, 18. dec. 16. lpp.; Nr. 60, 1925,
24. dec. 14. lpp.
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Zariņš R. Richarda Zarriņa atmiņas. Rīga : VESTA-LK, 2015, 351. lpp.
50
Turpat, 231. lpp.
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gus – viņa apdāvinātais skolnieks grafiķis Kārlis Krauze.”51
Pilnīgi skaidrs, ka, pretēji pieņemtajam, skolotājs Kārlis Šprunks tikai
izgatavoja pilsētas pašvaldības telpas
rotājošo zīmējumu. K. Krauze (7. att.)
veidoja apriņķa ģerboņa zīmējumu,
bet „rokraksts” – vienkāršas formas un
stils – ļauj secināt, ka zīmējis arī pilsētas ģerboni. Netiešs pierādījums –
1925. gada rudenī, pēc pilsētu ģerboņu
apstiprināšanas, viņš aizbrauca pusotru gadu ilgā komandējumā uz Austrijas
vērtspapīru spiestuvi. HK pārskatā pieminēts, ka tās tehnisko pusi kārtoja

7. att. Kārlis Krauze 1932. gadā.
(Personu un vietu attēlu bāze.
http://acadlib.lu.lv/site/
kopprojekts.htm)

mākslinieks Krauze, bet tas nenozīmēja dokumentu pārzināšanu, ko
veica Rihards Gredzens. 1930. gada rudenī, kad apriņķu ģerboņu lietā
vēl tikai izskatīja iesniegumus, vērtējot Zemgales ģerboņa projektā
„nedabiski uzzīmēto alni”, M. Skujenieks ierosināja: „Stila vienādības
un darbu ērtākas kārtošanas labā būtu ģerboņu projektu zīmēšanu,
resp. izgatavošanu, nodot līdzšinējam māksliniekam Krauzem.”52
Viņš bija ļoti talantīgs. Dzimis 1904. gada 2. februārī Pleskavas
guberņas Gorku muižā, kur tēvs Jānis strādāja par pārvaldnieku.
Pēc viņa nāves 1907. gadā ģimene pārcēlās uz Latvijas teritoriju.53
Kārlis no 16 gadu vecuma strādāja par gravieri Valstspapīru spiestuvē. Septiņpadsmitgadīgs iestājās Mākslas akadēmijā, iepriekš
ieguvis vien pamatizglītību, diplomu saņēma 1932. gadā par ofortu „Zemgaļu aiziešana no Tērvetes”. 1938. gadā ievēlēts par grafikas meistardarbnīcas vecāko docentu. 54 1941. gada 14. martā
arestēts, apsūdzot sadarbībā ar studentu pretpadomju organizāciju „Tēvijas Sargs”, kam viņš bija izgatavojis zīmogu. 4. decembrī
Pievolgas kara apriņķa tribunāls Krauzem piesprieda nāvessodu,
Lukša A. Latvijas ģerboņu līnijas 1918–1940. Latvijas Vēstnesis, Nr. 305/307, 1998, 27. okt.
[skatīts 20.09.2016]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/ta/id/50285
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15. lpp.
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ko izpildīja 1942. gada 28. aprīlī.55 Prasmīgo meistaru reabilitēja
1990. gada 19. decembrī.

Padomju laika Talsu simbols 1970. gados
Pēc padomju okupācijas Latvijas nacionālajiem (tai skaitā pilsētu)
simboliem vairs nebija vietas. Ģerboņu iepriekšējās izskatīšanas un
apstiprināšanas komisijas loceklis Dubra savā pārskatā par komisijas darbu secināja: „30. gados visu pilsētu ģerboņi tika pārskatīti un
ar dažām izmaiņām no jauna likumīgi apstiprināti. Viņi pirmām kārtām atspoguļoja tā laika buržuāzisko valstiskumu. Ar padomju varas
atjaunošanu Latvijā šie ģerboņi savu nozīmi zaudēja, un tos nelietoja
kā neatbilstošus padomju dzīves īstenībai.”56
Pilsētu ģerboņu izveidošana bija LPSR varas iestāžu mēģinājums kontrolēt iedzīvotāju vēlēšanos atjaunot senos simbolus, reizē
tos izmantojot padomju propagandai. Izziņā par nepieciešamību
sakārtot ģerboņu ieviešanu rakstīts: „Pēdējo gadu laikā, īpaši gatavojoties LOSR 50 gadu svinībām, vairākām pilsētām izpildu komitejas apstiprinājušas ģerboņus: Rīgai, Ventspilij, apstiprināšanas
stadijā Jūrmalai. Šajā laikā, sakarā ar padomju varas nodibināšanas 50. gadadienu LPSR, izstrādā ģerboņu (emblēmu) projektus arī
dažām citām republikas pilsētām, tomēr, tādēļ ka republikā nav
vienota kārtība ģerboņu izstrādāšanā un apstiprināšanā, bet izpildkomiteju darbiniekiem nav vajadzīgās zināšanas heraldikas jomā,
ir nopietnas grūtības, lai atrisinātu šo jautājumu. Mākslinieciskais
līmenis nereti zems (Balvi, Krāslava), attēlotā simbolika nerāda
sociālistiskās pilsētas seju un neatspoguļo vēsturisko ceļu, ko tās
nogājušas.”57
Var secināt, ka pastiprināta interese radās 1967. gada pavasarī (Oktobra apvērsums notika 1917. gadā). 1967. gada septembrī
Jelgavā pieņēma ģerboni, kas „bija spēkā līdz 1940. gadam, radoši pārstrādājot atmesti buržuāziskās Latvijas laika atribūti un no
jauna ieviesti sekojoši elementi – vairodziņi ar LPSR karoga krāsām”58. Izskatīšanas komisijas ziņojumā norādīts, ka 1960. gadu
sākumā pastiprinājās interese par nozīmītēm un emblēmām (8. att.),
Turpat, 29., 34., 36., 41., 44. lpp.
LVA, 270. f., 1. apr., 4521. l., 50. lpp.
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LVA, 270. f., 3. apr., 3663. l., 188. lpp.
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LVA, 270. f., 1. apr., 4146. l., 22. lpp.
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8. att. PSRS izgatavotas nozīmītes,
izmantojot Talsu ģerboni. (http://www.
aucland.ru/marktApi?item=1230530; http://
favoritmarket.com/Знак_геральдика_Герб_
Тальсен-4155967.htm)

kas noveda pie Rīgas un Jūrmalas ģerboņu „pašdarināšanas”. „Tas
radīja lielu interesi republikā un mēģinājumus vairākās citās pilsētās izveidot savu ģerboni. Lai nodrošinātu nepieciešamo māksliniecisko un idejisko līmeni, veica organizatoriskus pasākumus darba
sakārtošanai.”59
No Kultūras ministrijas Ministru Padomei (turpmāk: MP) piesūtītā vēstulē skaidrots, ka Balvu pilsētas ģerbonis (tolaik visi mākslas
objekti bija jāizvērtē varas iestādēm) atzīts par sagatavotu zemā idejiskā mākslinieciskā līmenī. Dokumentos atrodamais attēls ar partizānu grupu, idejiski varētu būt varai patīkams, bet mākslinieciski
šausmīgs. Pēc divām dienām, 1968. gada 30. maijā MP nolēma, ka
nepieciešams sagatavot ieteikumus pilsētu ģerboņu apstiprināšanai.
1968. gada oktobrī, republikas varas iestādēs spriežot par „ģerboņu problēmu”, šaubījās vai tie vajadzīgi visās pilsētās, varbūt dažās
pietiktu ar emblēmu. Informāciju par ģerboņu lietošanu ieguva no
dažām citām PSRS pilsētām, jo, izrādījās, ka Vissavienības mērogā kustība bija sākusies agrāk. Atsaucoties uz Krievijas presi, tapa
pat biedējoši secinājumi. „Masveidīgi valstī tiek ieviesti ģerboņi, tas
prasīs kolosālus izdevumus. Visas blankas, afišas mainīsies. Šī lieta
novedīs pie milzu izdevumiem tautai. To vajag darīt ne masu kārtībā,
bet pakāpeniski.” Secināja, ka noteikumi tomēr jāizstrādā.60
1968. gada 18. decembrī LPSR MP pieņēma lēmumu par ģerboņu apstiprināšanas kārtību. Noteica, ka tie var būt visām republikas pakļautības pilsētām (Rīgai, Jūrmalai, Jelgavai, Rēzeknei,
59
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Daugavpilij, Liepājai un Ventspilij), kā arī 22 rajonu administratīvo
centru pilsētām (tai skaitā Talsiem). Citām pie simbola tikt paredzēja ar personalizētu MP lēmumu. Tas padarīja gandrīz neiespējamu
Sabiles un Valdemārpils ģerboņu atjaunošanu. Vienlaikus apstiprināja „Republikānisko komisiju iepriekšējai pilsētu ģerboņu projektu izskatīšanai”, kas faktiski pildīja pirmskara Heraldiskās komitejas uzdevumiem līdzīgus pienākumus. MP priekšsēdētāja vietnieks
Viktors Krūmiņš bija vadītājs, vēl tajā strādāja LKP CK partijas organizatoriskā darba vadītājs Vilks, Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāja vietnieks, vēstures institūta direktors Aleksandrs Drīzulis,
kultūras ministrs Vladimirs Kaupužs, Mākslas akadēmijas (turpmāk: MA) grafikas katedras vadītājs Arturs Apinis.61
1969. gada pirmajā pusē konkursus rīkoja arī citviet. Pie pašvaldību apstiprinātiem ģerboņiem tika Ogre, Valka un Stučka.

9. att. Talsu vidusskolā 60. gadu beigās skolēni stāsta par pilsētas
un rajona iedzīvotāju sasniegumiem. No Talsu Valsts ģimnāzijas
arhīva materiāliem

Kaut arī apliecinošu dokumentu nav, netieši pierādījumi ļauj
spriest par ģerboņa atjaunošanas ideju Talsos. 1960. gadu beigu
fotogrāfijā iemūžināts pasākums Talsu vidusskolā ar fonā attēlotu
vairogveidīgu pilsētas ģerboņa atveidu (9. att.). Ir arī cits gaumīgs
ģerboņa zīmējums (10. att.) ar zīmogu krievu valodā: „1969. gada
25. decembris, mākslas padome. Pieņemts.” Minētais apliecina, ka
tas oficiāli iesniegts Kultūras ministrijai apstiprināšanai. Saglabāts
senais elements – pakalns ar virs tā paceltu vainagu rokā, tikai tā
krāsu saskaņas dēļ izveidota zelta krāsā, tāpat kā zvaigzne centrā.
Vēl attēloti viļņi, kas līdzīgi LPSR karogā domātai jūrai, un raksturo61

Turpat, 177. lpp.
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ja Talsu ezerus, fona zilā krāsa saskaņota ar ūdeni. Zīmējuma glabātājs, bijušais
Talsu pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs Andris Grūbe skaidroja, ka autors
bija toreizējais pilsētas mākslinieks
Aleksandrs Voļatovskis (11. att.).
To, ka Latvijas PSR gatavojās grandiozām Padomju varas Latvijā 50 gadu
(domāta P. Stučkas LSPR 1919. gadā)
svinībām un Vissavienības V. I. Ļeņina
100 gadu jubilejai (1970. gadā), meklējot
jaunus simbolus, apliecināja aktivitātes

10. att. Aleksandra Voļatovska
zīmēts Talsu ģerbonis,
apstiprināts 1969. decembrī.
No Antras Grūbes privātā arhīva

Latvijas PSR MA. 1969. gada jūnija beigās pielietojamās grafikas
katedras vadītājs A. Apinis pasniedzējiem deva norādījumu palīdzēt
IV un V kursu studentiem veidot metus pilsētu un rajonu ģerboņiem, „kas tiek ierosināts no LPSR Ministru Padomes”. Vēlāk darbā
iesaistīja arī III kursa studentus. Decembrī notika darbu skate, kur
atzina, ka darbu visnopietnāk veikuši studenti „Purviņa, Ozoliņš un
Makstenieks”, kuri vislabāk izpratuši heraldikas principus. Tā kā
talsenieks Fricis Makstnieks togad mācījās MA pedagoģijas nodaļā,
iespējams, ka viņš bija līdzdarbojies Talsu ģerboņa padomju varianta
izveidošanā.62
Diplomdarbu skati 30. decembrī vērtējot, atzina jauno mākslinieku apzinīgo darbu. Ar veikumu akadēmijas
padomē lepojās profesors Pēteris Upītis:
„Pēc Ministru Padomes lūguma studenti 1. semestra laikā izgatavoja 90 ģerboņu metus, no kuriem 22 apstiprināja.”
Rektors Leo Svemps to atzina par sabiedriski nozīmīgu uzdevumu ar idejiski politiski audzinošu nozīmi. Neskatoties uz
to, ka ģerboņu izstrādāšana bija mācību
uzdevums, apstiprināto simbolu autoriem
bija ieplānota atlīdzība.63
62
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11. att. Aleksandrs Voļatovskis.
No Andra Grūbes privātā arhīva
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Pirms kara par katra ģerboņa izgatavošanu pašvaldība maksāja 30 latus, tagad LPSR MP priekšsēdētāja vietnieks V. Krūmiņš
parakstīja rīkojumu: „Par Mākslas akadēmijā sagatavotu projektu
jāpārskaita 200 rubļi,” rekomendējot naudu izmantot grafikas nodaļas studentu prēmēšanai. Pie atlīdzības tika arī katedras vadītājs:
„Atzīmēt lielu ieguldījumu radošu darbu un aktīvu līdzdalību projektu izstrādē Apinim A. A. Personīgi izmaksāt Apinim 25% no maksas
par studentu darbu vadīšanu.” Faktiski tas bija 1100 rubļu – tam laikam ļoti pieklājīga summa.64 A. Apiņa nopelni nav noliedzami, pieredzi viņš bija guvis vēl pie pirmskara heraldikas veidotājiem. Vien
6 dienas vecāks par Kārli Krauzi, arī bija mācījies MA pie R. Zariņa,
strādājis Valstspapīru spiestuvē, bet pēc kara guva jaunās varas atzinību, izveidojot LPSR ģerboni un kļūstot par MA katedras vadītāju.
Izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtībā plānoja iesaistīt māksliniekus, vēsturniekus, partijas un padomju darbiniekus, deputātus.
Simboliem bija jāatspoguļo „sociālistiskās pilsētas vēsturiskā attīstība, t. i., tās pagātne un tagadne”65. Pieļāva dažu vēsturisko detaļu
saglabāšanu. No komisijas ziņojuma: „Valka atrodas uz robežas, tādēļ
elementi ir abu republiku karogi, draudzīgi sadotas rokas. Tukumam
sudrabotā fonā 3 zaļas egles [senais ģerbonis], sarkana neļķe simbolizē pilsētas revolucionāros [1905. g.] nopelnus.”66 A. Grūbe: „Ar tukumniekiem mums bija laba sadarbība, bieži tikāmies. Ģerboņu izstrādāšana notika pēc lielajām vētrām (1967., 1969. gados), tādēļ jokojām,
ka viņu ģerbonī vajag attēlot trīs celmus un guculi ar cirvi rokās.”67
1969. gada septembra beigās apstiprināja noteikumus par standartizēto formu – vairogveidīgu ar malu lielumu 10 x 12 cm. „Ģerbonī
jābūt attēlotām raksturīgām pilsētas vai rajona pazīmēm: lauksaimniecībai, rūpniecībai, vēsturiskai pagātnei un šodienai.”68 Talsu ģerbonis tam atbilda: viļņus drīzāk varēja uztvert par jūras simbolu, tomēr
apraksts (skat. tālāk) apstiprināja, ka tas radīts un domāts kā pilsētas, nevis rajona administratīvā centra simbols. Sākumā LPSR karoga
krāsas zīmējumā ieteica izmantot, bet galīgajā variantā: „Zīmējumu
izpilda ne vairāk kā 5 krāsās ar obligātu LPSR valsts karoga krāsu
LVA, 270. f., 1. apr., 4521. l., 23., 32., 39. lpp.
Turpat, 52. lpp.
66
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iekļaušanu.”69 Dīvaina bija prasība ģerboni attēlot saskaņotās krāsās, ja pašā karogā nebija gaumīguma. Pieļāva ierakstīt dibināšanas
gadu, bet tikai līdz 1900. gadam vai arī padomju varas laikā dibinātām pilsētām.70
Atšķirībā no pirmskara HK, Ģerboņu izskatīšanas komisijas
sēdēs nenotika kompetenta apspriešana. Par kuriozu uzskatāma
agrāko simbolu kritika: „Vecajā Talsu ģerbonī – roka ar vainagu uz
pelēka fona,”71 kas nebija patiesi. Šķiet, vairāk vērtēja „padomiskumu”, tomēr paļaujoties, ka paraugus veidojuši MA studenti pieredzējušu speciālistu vadībā. Komisija strādāja nepilnu gadu – no
1970. gada janvāra līdz septembrim. 28. janvārī bija saņemtas 15
skices no pilsētām, 75 no MA. Par prasībām atbilstošiem uzskatīja
12 vietējos un 22 MA darbus. 30. janvāra sēdē nosauca piecas pilsētas, kuru ģerboņi jāpapildina, bet Talsiem un Ventspilij norādīja
nepieciešamību koriģēt. Iespējams, tas galvenokārt saistīts ar krāsu
izvēli, jo galarezultātā ģerboņa zīmējums bija gandrīz identisks
A. Voļatovska vēl decembrī apstiprinātajam. Klātpieliktajā sarakstā
gan norādīts, ka Talsu pilsēta nav pati nevienu variantu iesniegusi,
bet no MA bija 2 projekti (vairākas pilsētas piedāvāja pat 5–6 variantus).72
1970. gada aprīlī par ģerboņu izmantošanu sāka interesēties
dažādi uzņēmumi. Liepājas sērkociņu fabrikas „Baltija” pārstāvis
lūdza paziņot apstiprinātos simbolus, acīmredzot, lai tos izvietotu uz
etiķetēm. Tomēr saņēma atbildi, ka lielākoties tie vēl nav apstiprināti, nav izstrādāti lietošanas noteikumi, tādēļ pagaidām jāatturas „no
iespiešanas uz sērkociņu kastītēm”. Noteikumi galu galā pieļāva vien
savas pilsētas ģerboņa izmantošanu uz „dažiem produkcijas veidiem”.
Tādēļ sērkociņi ar Talsu ģerboni tolaik tā arī neparādījās.73
MP vietējo padomju nodaļa 29. maijā sāka izstrādāt rekomendācijas ģerboņu praktiskai pielietošanai. Birokrātiska bija dažādu resoru
aptaujāšana par iespējamiem priekšlikumiem. Idejas nebija nevienai no ministrijām, ne arī Latvijas patērētāju biedrību savienībai.74
Nolēma arī izdot ģerboņu zīmējumus un aprakstus tipogrāfiskā veidā.
LVA, 270. f., 1. apr., 4146. l., 20. lpp.
LVA, 270. f., 3. apr., 3663. l., 182. lpp.; 1. apr., 4146. l., 20.–21. lpp.
71
Turpat, 192. lpp.
72
LVA, 270. f., 1. apr., 4521. l., 1., 2. lpp.
73
Turpat, 34., 47. lpp.
74
Turpat, 36., 63., 68., 70., 72., 73., 75., 81., 91., 92. lpp.
69
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Izdevniecībā „Liesma” plānoja iespiest suvenīralbumu 5000 eksemplāros,75 tomēr tādi nav atrodami bibliotēkās.
15. maijā pieņēma 23 zīmējumus, tai skaitā arī Talsiem. Sekoja
norādes galīgai apstiprināšanai, ko Republikas pakļautības pilsētās
veica vietējās izpildkomitejas, bet rajonu administratīvajiem centriem – rajonu darbaļaužu deputātu padomes. 76 Sesijā 1970. gada
3. jūnijā tas bija tikai trešais dienas kārtības punkts. 10 minūtes
ieplānoja priekšsēdētāja Valda Roģa ziņojumam, bet, šķiet, tas notika
vēl ātrāk. „Talsu pilsētas ģerbonī ietvertas Latvijas PSR Valsts karoga
krāsas. Ģerboņa apakšējā ovālajā daļā zilā krāsa ar balto viļņu malu
simbolizē Talsu ezerus. Zaļajā krāsā parādīts viens no deviņiem Talsu
pakalniem, kas atspoguļojas Talsu ezeros. Uz sarkanā fona, Talsu
revolucionāro tradīciju atspulga, jaunekļa roka, kā briestošā spēka
pierādījums, tur ozollapu vaiņagu ar zelta zvaigzni, kas apliecina, ka
Talsu pakalnos dzīvo darbīgi un viesmīlīgi ļaudis, aktīvi komunisma
cēlāji.” Deputāti par apstiprināšanu nolēma vienbalsīgi.77
20. jūlijā bija gatavas izmantošanas rekomendācijas. „Ģerbonis ir
pilsētas simbols un simbolizē mūsu padomju valstiskumu. [..] Ar izpildu komiteju atļauju [..] atveidu rekomendē izmantot: kā bareljefu pie
ieejas izpildkomitejas ēkā; uz robežas, iebraucot pilsētā; goda rakstos,
diplomos; uz nozīmītēm, ar obligātu pilsētas nosaukuma norādi; uz
vimpeļiem, emblēmām; uz ielūgumiem; uzskatāmās aģitācijas goda
dēļu noformējumā, reklāmu stabos u. c.” Ievērojot formālu prasību, gandrīz visas vietējās padomes, ieskaitot
Talsus, paziņoja, ka piezīmju nav. Nebūtiskus
labojumus bija ieteikuši tikai ventspilnieki.
Rezultātā ģerboni nedrīkstēja lietot deputātu nozīmītēs, pasta atklātnēs, uz konvertiem,
kalendāriem, mākslinieciskiem izstrādājumiem. Īpaši norādīja nepieļaujamību izmantot dienesta dokumentos un laikrakstu logo.78
12. att. Metāla plāksnīte
līmēšanai uz dokumentu
mapēm. No Andra Grūbes
privātā arhīva

Tāda zīme pēc būtības kvalificējama par simbolu, zīmolu. Mūsdienu likumdošanā definēta

Turpat, 36., 38., 40., 42. lpp.
Turpat, 31.–32. lpp.
77
Ventspils zonālais valsts arhīvs, 133. f., 1. apr., 426. l., 14. lpp.
78
LVA, 270. f., 1. apr., 4521. l., 47., 66., 88.–89. lpp.
75
76
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ģerboņa reprezentatīvā nozīme,79
kas pilsētu ģerboņiem bija liegts
padomju laikā.
A. Grūbe: „Kuldīgā pasūtījām,
lai metāla plāksnītēs iegravē ģerboņus (12. att.), ko pēc tam līmējām uz mapju vāciņiem.”80 Šāds 13. att. Padomju laika suvenīri. Ģerbonis

uz republikas komunālo uzņēmumu

vienkrāsains atveids daudz neat- kombināta salidojuma semināra referātu
šķīrās no daudziem tuvā pirmā

brošūras vāciņa, 1977. No Antras Grūbes
privātā arhīva

pilsētas ģerboņa. No tā laika nozīmītēm, kā arī bukletiem (13. att.) un
Talsu Galvenās bibliotēkas novadpētniecības krājuma pārzinātājas
Silvijas Skromules saglabātajām grāmatzīmēm, var secināt, ka Talsu
pilsētas ģerboņa atveidu interpretēja dažādi. Zvaigzne vainaga vidū
nav nevienā suvenīrvariantā, nozīmītēs tā atrodas sānu daļā, bet citos
gadījumos tās nav vispār.
Noteikumi par ģerboņu lietošanu tos padarīja gandrīz praktiski nelietojamus. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas interese par
pirmskara laika nacionālā patriotisma simboliem pieauga. 1988. gadā
nodibināja Heraldikas komisiju, kas līdz 1993. gadam atjaunoja visus
20. gs. sākumā tapušos pilsētu ģerboņus.81 1994. gadā Saeima nolēma: „Noteikt pilsētas, novada vai pagasta simboliku, saskaņojot to ar
Latvijas valsts heraldikas komisiju,” kas deva vēl plašākas iespējas
lokālpatriotisma veicināšanai. Ģerboņu likumā noteikta apstiprināšanas kārtība un tiesiskā aizsardzība.82
2010. gada administratīvās reformas rezultātā diemžēl Talsu pilsētas ģerbonis atkal kļuvis tikai par simbolu, pilnībā zaudējot savu
juridisko statusu.

Ģerboņu likums. 2005. gada 30. decembrī, 1. pants.
Intervija ar Andri Grūbi 2016. gada 3. martā.
81
Saeimā atklās pilsētu, pagastu un novadu ģerboņu izstādi [skatīts 26.09.2016]. Pieejams:
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24791-saeima-atklas-pilsetu-pagastu-unnovadu-gerbonu-izstadi
82
Par pašvaldībām. 1994. gada 9. jūnijā, 21. pants, 7. p.; Ģerboņu likums. 2005. gada
30. decembrī
79
80
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ANTRA GRŪBE

Bildung des Wappens der Kreisstadt
Talsi und der anderen Städte
Zusammenfassung
Viele Städte Lettlands hatten ihre eigenen Wappen schon im
zaristischen Russland im 19. Jahrhundert. Talsi, wie andere Städte
des Kreises: Sabile und Valdemārpils, haben Stadtrechte 1917 bekommen. Auf diesem Grund hatten sie gesetzliche Rechte, das Wappen zu
benützen.
In der Forschung sind die Prinzipien der Heraldik kurz erklärt.
Es gibt Information über die Arbeit des Heraldikkomitees, hinsichtlich des Stadtwappens des Kreises Talsi. Es wird auch die symbolische
Bedeutung des Wappens erklärt. Es ist auch erforscht worden, wer die
Autoren der Idee und der Zeichnung waren. In dieser Forschung ist
auch die Art und Weise erklärt, wie man das Wappen benützen soll.
Nach der Bildung der Sowjetmacht waren 1940 Stadtsymbole
verboten. Das standardtisierte rotblaue Wappen, wie die Fahne
der Sowjetlettlands, wurden am Ende der 60-er von der Regierung
Sowjetlettlands akzeptiert, weil die neuen Symbole sehr wichtig für
das Feiern der Sowjetfeste waren. Sie bekamen doch kein gesetzliches Recht, und es war unmöglich, sie in den Dokumenten zu verwenden. Als 1991 die Unabhängigkeit Lettlands erneuert wurde, wurden
auch die Wappen der Vorkriegszeit erneut hergestellt. Heute sind die
Stadtwappen widergerufen worden, weil nach der administrativen
Reformeine neue Einheit – das Gebiet Talsi gebildet wurde.
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Zanda Konošonoka

Brīvības cīnītājiem veltīta pieminekļa
izveidošana Talsos
Reti kura piemiņas vieta Latvijā iemantojusi tik raibu priekšvēsturi kā Kārļa Zemdegas iecerētais un Viļņa Titāna akmenī īstenotais
piemineklis „Koklētājs”, kas nu rotā Talsu Ķēniņkalna pakāji pie
Fabrikas ielas. 1996. gadā noslēdzās brīvības cīnītājiem veltītā pieminekļa 73 gadus ilgais tapšanas stāsts, ko veidojuši dažādi laikmeti,
vairākas paaudzes.

Iecere. 1923
Jebkuras nācijas pastāvēšanai svarīgas ar vēsturi saistītas atmiņas. Kara varoņu pieminekļi līdzās karogiem, himnām, parādēm traktējami kā nācijas atribūts un veido mūsu vēsturisko atmiņu.1
Iecere veltīt pieminekli Talsu apriņķī dzimušiem un Latvijas atbrīvošanas cīņās (1918–1920) kritušiem varoņiem radusies 1923. gadā.
Kā savās atmiņās min skolotājs, novadpētnieks, sabiedriskais darbinieks Teodors Dzintarkalns2 (1874–1937), viņš ierosinājis Brīvības
pieminekļa celšanu Talsos, atstājot pilsētas galvas amatu 1923. gada
septembrī.3
Vēl nesenās 1918.–1920. gadu Brīvības cīņas nebija iegūlušas
dziļi atmiņu plauktos. Tā bija šīs paaudzes cilvēku dzīve – notikumi,
kas veidoja biogrāfijas un Latvijas valsti.
Daļa brīves cīnītāju savas kareivja gaitas sākuši jau 1. pasaules
kara sākumgados, nereti jau tad paužot nacionālu nostāju. Kaut arī
latviešu strēlnieku bataljoni ietilpa Krievijas armijas sastāvā, atsevišķu latviešu vienību izveidošana vairoja nacionālo pašapziņu.4
Smits E. D. Nacionālā identitāte. Rīga : Izdevniecība AGB, 1997, 85. lpp.
Līdz 1921. g. – Zaudmans.
3
Dzintarkalns T. Notikumi un ainas no Talsu un apkārtnes dzīves. Talsi : A. Pelēča lasītava,
2006, 146.–147. lpp. TNMM 28014
4
Zemītis G. Latviešu etniskās simbolikas pamati. No: Latvieši un Latvija. I sēj. Rīga : Latvijas
Zinātņu akadēmija, 2013, 297. lpp.
1
2
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Talsu apriņķa zēns Ādolfs Ķenkars5, būdams 8. Valmieras latviešu
strēlnieku bataljona II rotas kareivis, līdz ar lielāko daļu savu cīņu
biedru 1916. gadā parakstījis dokumentu, ko tolaik traktēja kā smagu
disciplinārpārkāpumu un cenšanos atsvabināties no krievu virskundzības. Rotas kareivji vēstulē Latviešu strēlnieku bataljonu organizācijas komitejai izteica neapmierinātību par krievu tautības komandiera iecelšanu rotai. Vēstulē strēlnieki atzīst, ka devušies uz latviešu
bataljoniem, lai „līdz ar mūsu priekšniekiem latviešiem aizstāvētu
savu tēviju pret ienaidniekiem”.6
Talsu apriņķa vīri savas dzīvības valsts brīvībai ziedojuši, piedaloties 1919., 1920. gadu cīņās tepat Talsu apkārtnē, Rīgā, Spilvē,
Alūksnes novadā, Daugavpilī un citviet. Kā desmitgadi vēlāk atzīst
laikraksts „Talsu Balss”, „pagājušo gadu simteņu svešās varas atliekas un dzimstošais latvju brīvības gars tad sastapās kaujas laukos,
lai izcīnītu cīņu, kas visu iepriekšējo laiku bija palikusi nepabeigta”7.
Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā Talsu apriņķī visvairāk daudzināts
ticis šo cīņu dalībnieks – Kara skolas kadets un Rīgas aizstāvis –
Gustavs Beļinka (1898–1919), pieminēts jau „Talsu novada muzeja
rakstu” 1. sējumā.8
Šīs cīņas nesaudzēja ne vienkāršu strādnieku puisi, ne slavenākas
dzimtas atvasi. Mūsu daudzinātākais folklorists Krišjānis Barons –
bijušais Dundagas pagasta Kubeles skolas audzēknis – Latvijas
atbrīvošanās cīņās zaudēja gan savu mazdēlu Kārli, gan māsas
Līzes Adamovičas mazdēlu Kārli Freienbergu (1897–1919)9, kura
bērnība ar māti Paulīni, tēvu – Dundagas pagasta rakstvedi
Ansi Adamoviču – un māsām aizritējusi Dundagas pagastā. Kārlis
zaudē dzīvību 1919. gada 3. novembrī kaujā par Rīgu pie Bolderājas,
12. novembrī svinīgi apbedīts Brāļu kapos Meža kapsētā un pievienojas tiem „kritušiem varoņiem, kuru kapu noklāj vaiņagiem, vītnēm un
vēlīniem ziediem kā dziļas pateicības apliecinājumu par viņu vēsturisko lielo darbu Latvijas brīvības un neatkarības cīņā”.10
Ādolfs Ķenkars, Jēkaba dēls, kritis kā Rīgas pulka kareivis 1919. gadā 20 gadu vecumā.
Ķempelis G. Valmieras bataljona otrās rotas protesta raksts. Latviešu Strēlnieks, Nr. 13, 1934,
1. janv., 21. lpp.
7
Lāčplēšu svētkos. Talsu Balss, Nr. 43, 1937, 5. nov., 1. lpp.
8
Konošonoka Z. Tautiskie centieni un Talsu apriņķis. 19. gadsimts–1940. gads. No: Talsu
novada muzeja raksti. I [sēj]. Talsi, 2013, 88.–89. lpp.
9
Fotogrāfija: Kārlis Freienbergs ap 1917. gadu. TNMM 13355; Bēru lapiņa
Kārlim Freienbergam. Rīga, 1919. g. novembris. LKM 7-12605
10
Kritušo tautas varoņu bēres. Baltijas Vēstnesis, Nr. 143, 1919, 13. nov., 3. lpp.
5
6
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Savas dzīvības tēvzemes brīvībai ziedoja vēl pavisam jauni zēni.
Teodors Vesmanis11 no Valdegales pagasta12 piedzīvoja tikai 16 dzīves gadus. Viņš kā nesen dibinātās Talsu atsevišķās rotas kareivis
zaudēja dzīvību cīņā pret bermontiešiem 1919. gada 1. novembrī pie
Cīruļu stacijas13. Kā bieži vien, arī šajā kaujā atkāpties lika munīcijas
trūkums14. Tomēr ne jau labi apmācīta un ekipēta armija visbeidzot
nodrošināja uzvaru pār svešo varu karapulkiem. Kā atzīst Latvijas
atbrīvošanas cīņu organizētājs ģenerālis Pēteris Radziņš (1880–1930),
„visdedzīgākā tēvijas mīlestība un gatavība uzupurēties dzimtenes
labā; šis patriotisms atsvēra apmācības trūkumu, apģērba trūkumu
un pat ieroču trūkumu”.15
Karavīru nodrošinājumā ar pārtiku 1920. gadā palīdz arī Armijas
saimniecības pārvaldes (ASP) Talsu noliktava ar kantori Baznīcas
ielā 2 un ledus pagrabu Hiršberga namā Ūdens ielā. Produktu savākšanā un sadalē (sviests, tauki, gaļa, putraimi, zirņi, rudzu un miežu
milti) iesaistīti 27 cilvēki, vairāki iepriekš cīnījušies Talsu atsevišķās
rotas sastāvā. Kareivju rīcībā ir “4 braucami zirgi, 6 angļu flintes”,
trūkst pat zābaku – noliktavas priekšnieka palīgs kareivis A. Ķimens
dienējis Latvijas armijā no 1919. gada, bet zābakus vēl nav saņēmis.16
Jau neilgi pēc kauju izskaņas ziņas par kritušajiem, no gūtajiem ievainojumiem mirušajiem un bez vēsts pazudušajiem
1918.–1920. gadu cīņu dalībniekiem tika apkopotas izdevumā
„Pieminat viņus!”17. Pēc Latvijas armijas virspavēlnieka ģenerāļa
Jāņa Baloža ierosinājuma grāmatu varoņu piemiņai uzņēmās vei-

 iņa un iepriekš minētā G. Beļinkas vārds arī 1937. gada 6. novembrī iesvētītajā Talsu ev.V
lut. baznīcas plāksnē „Latvijas atbrīvošanas un pasaules karā un bez vēsts pazudušie Talsu
ev.-lut. draudzes dēli”.
12
Pašlaik Laidzes pagasts.
13
Valdgales pagastā.
14
Fabriciuss A. Atbrīvošanas cīņas Talsu novadā. No: Talsu novads: Enciklopēdisks rakstu
krājums. Rīga : Talsu un Tukuma studentu biedrības izdevums, 1935.–1937., 671. lpp.
TNMM 4148
15
Radziņš Pēteris. Latvijas atbrīvošanas karš. Rīga : A. Gulbja apg., 1921.–1923., 38. lpp.; arī
elektroniskais izdevums, 19. lpp. [skatīts 06.06.2014.]. Pieejams: http://issuu.com/avastgo/
docs/latvijas_atbrivosanas_kars__lat_/6
16
Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LVVA), 3619. fonds, 1. apraksts, 5. lieta,
1.–6. lapa; 6. l., 1.–3, 11., 112., 127. lp.; 8. l.
17
Pieminat viņus! 1918–1920. Sast. G. Mīlbergs (Skuju Frīdis). Rīga : Armijas Virspavēlniecības
Štāba Inspekcijas daļas izdevums, 1921. 165 lpp. ZP 4353 [Kopija]
11
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dot Gotfrīds Mīlbergs (1887–1942)18. Apjomīgo darbu veikt grāmatas
sastādītājam palīdzējis mērķis „vismaz jau kaut ko darīt, liekot pamatu mūsu neaizmirstamo varoņu piemiņai”19. Godinot Talsu apriņķa
brīves cīnītājus, arī 1923. gada „Otrais Talsu Almanahs” publicē ziņas
no izdevuma.20 Sastādītāju Gotfrīdu Mīlbergu gan kavējis precīzu
ziņu trūkums, arī Talsu apriņķa cīnītāju uzskaitījums ir nepilnīgs.
Bet tas bija juku laiks. Kā raksturo Mīlbergs, „kad latvju patriotu
pulciņš uzsāka dzimtenes atsvabināšanu, mums vēl nebija ne valsts
aparāta, ne teritorijas, nedz regulāras armijas”. Trūka ieroču, pārtikas, apģērbu, apavu un arī karavīru sarakstu, „bieži gadījās, ka kareivis vakarā iestājās nodaļā, bet otrā rītā – jau cīņās krita”21. Tomēr šis
izdevums – „mūsu neaizmirstamo varoņu piemiņas dokuments”22 –,
atzīstot, ka „Bermonta laikmets stāv izcilus starp visiem citiem cīņu
laikmetiem Latvijā kā kauju niknuma, tā arī latvju karavīru varonības un izturības ziņā”23, apliecina cieņu un pateicību ziedotajām līdzbiedru dzīvībām.

Celsim Pilskalnā. 1924–1936
Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušajiem veltītas piemiņas vietas
palīdz 1920. gadu jaunās Latvijas cēlājiem neaizmirst dārgo cenu –
daudzās zaudētās dzīvības –, ar ko samaksāts par brīvo valsti. Šajā
laikā „nācijas atmiņu pildīja kara norises, zaudētie cilvēki, iespaidi
par jaunajām varām un zaudēto savējo pieminēšana”.24 Dzīvi palikušie
brīvības cīnītāji kā atzinību 1922.–1923. gadā saņēma apbalvojumu –
Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi25. Bet kā pieminēt kritušos?
Kopš 1923. gada top pieminekļi brāļu kapos, cīņu vietās, apdzīvotu
vietu centros, pie baznīcām. Līdz 1924. gada jūlijam Latvijā tapuši jau
 seidonīms – Skuju Frīdis, rakstnieks, sabiedrisks darbinieks, toreizējais Latvijas Armijas
p
ierēdnis, Talsos iznākošā laikraksta „Kurzemes Balss” atbildīgais redaktors 1926.–
1928. gadā, vēlākais Latvijas iekšlietu ministrs, 1941. g. 14. jūnijā izsūtīts, 1942. g. izpildīts
nāves sods nošaujot.
19
Mīlbergs G. Ievads. No: Pieminat viņus! 1918–1920. Sast. G. Mīlbergs (Skuju Frīdis). Rīga :
Armijas Virspavēlniecības Štāba Inspekcijas daļas izdevums, 1921, 5. lpp.
20
Otrais Talsu Almanahs : Raksti par Talsu apriņķa saimniecisko un garīgo dzīvi ar kalendāru
1924. gadam. Sast. FRM [Fricis Mežmalietis]. Talsi : Jēkabs Glūda un biedri, 1923, 9.–11. lpp.
TNMM 6173
21
Mīlbergs G. Ievads. No: Pieminat viņus! … 5. lpp.
22
Turpat.
23
Turpat, 7. lpp.
24
Zelče V. Zīmes. Mēs. Pieminēšana. Piektais gads. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007,
17. lpp.
25
Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīme. TNMM 27000
18
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13 Brīvības cīņām veltīti pieminekļi.26 To uzdevums – atgādināt: „Šie
mūžībā aizgājušie varoņi nav miruši, bet dzīvos tautas atmiņā mūžīgi.”27
Talsos pieminekļa izveides iecere gan neīstenojās tik raiti, kā
cerēts. Jaunā valsts pārdzīvo saimnieciskas grūtības. Sākotnējo jūsmu
un pateicības jūtas piezemē nu jau brīvās Latvijas pilsoņu ikdienas
dzīves ritējums.

1. att. Talsu pilskalns 1927. gada jūnijā. K. Lasenberga foto.
TNMM 18721/1

Konkrēti priekšdarbi pieminekļa izveidošanai uzsākti 1924. gadā.
Pie Talsu pilsētas valdes tiek organizēta Pieminekļa celšanas komiteja, kuras sastāvā ir dažādu vietējo organizāciju un biedrību pārstāvji. Komiteja par pieminekļa atrašanās vietu izraudzījusies
Talsu pilskalnu (tolaik visbiežāk sauktu par Klosterkalnu, 1. att.),
bet vietējā sabiedrība tiek aicināta paust savu viedokli laikrakstā
„Talsu Vēstnesis”.28 Tad nu talsinieki oponē, ka Pilskalns atrodoties
pilsētas nomalē un pa ielu ejot, pieminekli nevarēšot redzēt. Līdz ar
to sākumā gan pieminekli apskatīšot, bet turpmāk „nekādu atjaunotu iekšēju saviļņojumu piemineklis nemodinās”.29 Tomēr 25. oktobra
sēdē Pieminekļa komitejas locekļu vairākums nospriež, ka piemineklis ceļams Pilskalnā agrākās pils veidolā. Tā būvēšanai izmantotu
betonu, ar ko varētu imitēt koku. Iekšienē novietotu kritušo varoņu
fotogrāfijas ar viņu dzīves un varoņdarbu aprakstiem, kara piederumus. Lai to īstenotu, komiteja ar laikraksta palīdzību lūdz sūtīt ziņas
Latvijas Brīvības cīņas 1918–1920 : enciklopēdija. Rīga : Preses nams, 1999, 233. lpp.
Kritušo tautas varoņu bēres. Baltijas Vēstnesis, Nr. 143, 1919, 13. nov., 3. lpp.
28
Pieminat viņus. Talsu Vēstnesis, Nr. 3, 1924, 18. janv., 1. lpp.
29
Kalnietis. A. Loterijas un pieminekļi. Talsu Vēstnesis, Nr. 6, 1924, 8. febr., 1. lpp.
26
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un fotogrāfijas, kā arī palīdzēt kara piederumu vākšanā.30 Blakus pilij
ir nodoms iestādīt dažus ozolus, ko Talsu jaunatne varētu apkopt.
Šādi veidots, kalns varētu kļūt par talsinieku pulcēšanās vietu svētkos un svarīgos notikumos, gluži kā sendienās.
Kopš gada sākuma kā galvenais risināmais jautājums tiek izvirzīts līdzekļu vākšana pieminekļa celšanai. Aprēķināts, ka tam būtu
nepieciešams viens miljons rubļu. Ar laikraksta „Talsu Vēstnesis”
palīdzību apriņķa biedrības un pašvaldības iestādes tiek lūgtas to
budžetos atvēlēt noteiktu summu pieminekļa celšanas vajadzībām un
palīdzēt vākt līdzekļus ziedojumos.31 Pāris nedēļas vēlāk laikrakstā
gan izteikts nosodījums šādam aicinājumam: „Jāizvairās no jebkādām
summām pašvaldības budžetos, jo tie visi ir tautas graši, kas lemti
citiem nolūkiem. Pieminekļa celšanai līdzekļus vācot konsekventi līdz
galam jāizved ētiskais princips.”32
Summas savākšanai pieminekļa celšanas komiteja
organizē loteriju. 1. maijā
„Talsu Vēstnesis” ievieto aicinājumu iegādāties
biļetes 20 santīmu vērtībā.
Aicinājuma tekstu papildina izteiksmīgs mākslinieka
zīmējums33 – redzējums par
iespējamo pieminekļa veidu,
2. att. Aicinājums ziedot Latvijas atbrīvošanās
cīņās kritušo Talsu apriņķa varoņu pieminekļa
fondam (Talsu Vēstnesis, Nr. 17, 1924, 1. lpp.).

papildināts ar sērojošiem
tautumeitas un tautudēla

tēliem ozollapu vinjetē (2. att.). Loterijas biļetes var iegādāties Talsos,
Sabilē, Kandavā, Sasmakā, pagastu valdēs, skolās, grāmatu tirgotavās, „Talsu Vēstneša” redakcijā un citviet. Biļešu izloze sākotnēji
paredzēta 22. jūnijā, bet tiek atlikta uz rudeni un visbeidzot notiek
tikai 1925. gada 25. janvārī. Talsinieki jau uztraucas: „Ja arī turpmāk darbi ies līdzšinējā gaitā, tad mēs vēl ilgi neredzēsim pieminekli
Komitejas loceklis. Pieminekļa lieta kritušiem kareivjiem. Talsu Vēstnesis, Nr. 45, 1924,
5. dec., 1. lpp.
31
Pieminat viņus. Talsu Vēstnesis, Nr. 3, 1924, 18. janv., 1. lpp.
32
Kalnietis A. Loterijas un pieminekļi. Talsu Vēstnesis, Nr. 6, 1924, 8. febr., 1. lpp.
33
Iespējams, zīmējuma autors ir mākslinieks, skolotājs Kārlis Šprunks (1892–1942) – darbā
viņa iniciāļi.
30
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saviem varoņiem.”34 Komiteja gan skaidro, ka loterijas organizācijas
darbi aizkavējušies, jo šī bijusi vislielākā, kāda jelkad rīkota Talsos.35
Pieminekļa komiteja saņem kritiku par gauso darbību, pieminekļa idejas nepopularizēšanu tautā, neskaidrību par savāktajiem līdzekļiem, nepietiekoši apspriesto pieminekļa veidu un vietu.36 Lai veiksmīgāk varētu organizēt pieminekļa izveides darbu, komiteja nolemj
pārorganizēties. 1927. gada pavasarī laikraksts „Kurzemes Balss”
vēsta, ka martā uz Klosterkalna savesti materiāli pieminekļa celtniecībai, tiek rakti pamati un pieminekļa svinīga atklāšana notikšot
22. jūnijā,37 bet turpmāka rīcība neseko. Iespējams, darbu kavējis arī
Pieminekļu valdes lēmums par pilskalna iekļaušanu valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā, par ko ziņo Latvijas valdības oficiālais
laikraksts „Valdības Vēstnesis” 1925. gada nogalē.38
1927.–1928. gadā līdzekļus pieminekļa būvei cenšas vairot
Latviešu veco strēlnieku biedrības un Centrālās latviešu jaunatnes
savienības Talsu nodaļa39, organizējot dažādus sarīkojumus. Pati pieminekļa komiteja neveic nekādu darbību un Centrālās latviešu jaunatnes savienības Talsu nodaļa lūdz pilsētas valdei gādāt, lai Latvijas
valsts 10 gadu pastāvēšanas svētkos 1928. gada 18. novembrī liktu
vismaz pamatakmeni piemineklim. Iedzīvotāji vērtē, ka „bij pēdējais
laiks sākt no jauna kustināt gandrīz jau aizmirsto nodomu, pie kura
savā laikā Talsu sabiedrība ķērās ar lielu sajūsmu”40. Notiek kārtējā Pieminekļa celšanas komitejas pārreorganizācija. Tā tiek gaidīta
ar cerībām, bet, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, – vienlaikus
ar šaubām, ka tā būs „tikai kārtīga izrunāšanās, bet darbus nevarēs
saskatīt”41. Talsu pilsētas domes sēdēs gan tiek izskatīti Talsu brīvības pieminekļa komitejas noteikumi, bet tās praktiska darbība tā arī
Pieminekļa celšanas darbi. Talsu Vēstnesis, Nr. 21, 1924, 30. maijs, 1. lpp.
Komitejas loceklis. Pieminekļa lieta kritušiem kareivjiem. Talsu Vēstnesis, Nr. 45, 1924,
5. dec., 1. lpp.
36
Pieminekļa lieta Talsos. Talsu Vēstnesis, Nr. 3, 1925, 23. janv., 1. lpp.
37
Taču reiz! Kurzemes Balss. Nr. 13, 1927, 1. apr., 3. lpp.
38
[Ziņojums]. Valdības Vēstnesis. Nr. 267, 28. nov., 1925, 1. lpp. (Pilskalns ar nosaukumu
„Klosterkalns” tiek iekļauts valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā 1925. gada
26. novembrī ar kārtas numuru 98.)
39
Fotogrāfija: Latvijas jaunatnes savienības Talsu organizācijas valde 1920. g. TNMM 6503
Darbojusies kopš 1920. gada ar dažādiem nosaukumiem: Latvijas jaunatnes savienības Talsu
organizācija (1920. g. 28. apr.–1925. g. 30. sept.), Centrālā latviešu jaunatnes savienības
Talsu nodaļa (1925. g. 30. sept.–1929. g. 14. janv.), Talsu latviešu jaunatnes savienība (no
1929. g. 14. janv.).
40
Pieminekļa celšana Pilskalnā. Kurzemes Balss, Nr. 23, 1928, 8. jūn., 3. lpp.
41
Vietējā dzīve. Talsu Vēstnesis, Nr. 47, 1928, 30. nov., 5. lpp.
34
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neatsākas. Kā atzīst laikraksts „Kurzemes Balss”, šī kārtējā „komitejas organizēšanās bija arī viņas pēdējais darbs. Pēc tam viņa nekādas
dzīvības zīmes nav rādījuse”42.
Vēl 1928. gadā pilsētā klīst baumas par negodīgu 1924.–1925. gadā
organizētās loterijas norisi. Talsiniekiem interesē, kur palikušas neizlozētās un neizņemtās mantas. Pilsētas galva Aleksandrs Reiznieks
kā kompetentākā persona tiek aicināts sniegt presei paskaidrojumus.43 1928. gada latvietim, atskatoties uz 10 gadu neseno pagātni,
nākas atzīt, ka brīvo valsti latvieši izcīnīja „pateicoties savai vienotai gribai, savai sajūsmai, savai ticībai Latvijas nākotnei. Bet tagad
šī mūsu ticība, tautas vienība, zaudēta. Mēs esam saskaldīti kādās
30 partijās, kuras velk katra uz savu pusi, esam zaudējuši sajūsmu,
ar dzimtenes mīlu piesātināto senču garu, bet nogrimuši pašlabuma
meklēšanā, korupcijā, esam saskaldīti un līdz ar to – bezspēcīgi. Ja
tagad mums būtu jādara tas darbs, kā 10 gadus atpakaļ, tad jāšaubās,
vai mēs to veiktu.”44 Dzīvi palikušie karavīri atbrīvošanas cīņu desmitgadē saņem piemiņas medaļas45. Tomēr atmiņas par brīves cīņām
un kritušajiem to izcīnītājiem kļuvušas jau blāvākas, „uz dzīves lielceļa dārd smagais ikdienas rats” un nākas atzīt: „Cik niecīgi maz gan
mēs, dzīvajie, esam devuši savā laikmetā vietas viņu garam, viņu
nopelniem, godam un piemiņai.”46
Kopš 1929. gada nogales vietējā pieminekļa pabalējušo ideju
aizēno galvaspilsētas Brīvības pieminekļa organizācijas darbi. Arī
apriņķa iedzīvotāji tiek aicināti iesaistīties tā radīšanā. Lai vāktu
ziedojumus pieminekļa celšanai Rīgā, apriņķī tiek dibinātas Brīvības
pieminekļa komitejas. Apriņķa valde, biedrības, organizācijas un vietējie iedzīvotāji kļūst aktīvi ziedotāji.47
Pieminekļa tapšanu Talsos neveicina arī kreisi orientētā pilsētas vadība. Kā vērtē Teodors Dzintarkalns, viņa pēcnācēja pilsētas galvas amatā – Aleksandra Reiznieka – „drīza pārvēršanās par
„sarkano” vairs neļāva šādu darbu vadīt un to sekmēt”. 1931. gadā
T. Dzintarkalns atceras, ka savākts ap 2000 latu, tie noguldīti Talsu
-rs. Ko dara Brīvības pieminekļa komiteja? Kurzemes Balss, Nr. 8, 1930, 21. febr., 3., 4. lpp.
Štists. Pieminekļa lietā. Kurzemes Balss, Nr. 36, 1928, 7. sept., 3. lpp.
44
1918–1928. Kurzemes Balss. Nr. 46, 1928, 16. nov., 1. lpp.
45
Latvijas Republikas atbrīvošanas cīņu 10 gadu jubilejas piemiņas medaļa. 1928. g.
TNMM 27001
46
Kritušo varoņu piemiņas atcerei. Kurzemes Balss, Nr. 823, 1930, 13. jūn., 2. lpp.
47
LVVA, 3794. f., 1. apr., 446. l., 122.b, 125., 126. lp.; 447. l., 219. lp.
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pilsētas krāj-aizdevu kasē, kas vēlāk likvidēta un ziņu par naudu
vairs neesot.48
1930. gados, Kārļa Ulmaņa vadības laikā, dzimtenes mīlestības
un patriotisma tēmai piegriezta sevišķa vērība, „no jauna aktualizējās Brīvības cīņu, valstiskās patstāvības iegūšanas atainojums visdažādākajās interpretācijās”49. Ar jaunu sparu tiek godināti brīvās
Latvijas izcīnītāji. Apriņķa vecākais Reinholds Kuikulītis pagastu
valdēm liek noskaidrot kritušo karavīru kapus to teritorijās un nodrošināt apkopšanu. Tāpat kā citviet Latvijā, Talsu apriņķa baznīcās
atklāj 1. pasaules kara un Brīvības cīņās kritušajiem veltītas piemiņas plāksnes. 1. Talsu aizsargu pulka štāba rota gādājusi par Talsu
evaņģēliski luteriskās draudzes varoņiem veltītas marmora plāksnes
izvietošanu dievnamā. To atklājot 1937. gada 6. novembra vakara svinībās, arhibīskaps Teodors Grīnbergs atgādina, „lai šie zeltītie burti
plāksnē mūs mācītu un skubinātu būt līdz nāvei uzticīgiem savai
zemei, būt varoņiem ne vien kara laukā, bet arī ikdienas dzīvē pienākumus pildot”50. Pateicību brīvās Latvijas izcīnītājiem pauž arvien
jauni viņiem veltīti pieminekļi.
Par pieminekļa izveidi Talsos atsāk spriest 1934. gadā. Talsu
apriņķa vecākā sekretārs

un rosīgs sabiedriskais darbinieks

Ansis Plācis 6. jūlija laikrakstā „Talsu Balss” atgādina, ka „tas ir
vienīgais cēlais žests, ko mēs, kas baudām jaunās valsts labumus,
varam darīt priekš tiem mūsu pilsoņiem, kas savas dzīvības ziedojuši mūsu Latvijas tapšanai”51. Pilsētas valde tiek aicināta rīkoties un
„Talsu Balss” – nepiemirst paust pieminekļa ideju līdz pat tās īstenošanai.
Līdztekus karavīru kapu apzināšanai un kopšanai par 1. pasaules karā un Brīvības cīņās kritušajiem veltītu pieminekļu uzstādīšanu Latvijā rūpējas Brāļu kapu komiteja un tās nodaļas. Pieminekļa
celšanas jautājuma risināšanai 11. jūlijā paredzēts nodaļu dibināt arī
Talsos. Lai varētu ierasties dažādu organizāciju pārstāvji, dibināšanas
sapulci atliek uz 26. jūliju. Par to informē arī laikraksts „Talsu Balss”,
 zintarkalns T. Notikumi un ainas no Talsu un apkārtnes dzīves. Talsi : A. Pelēča lasītava,
D
2006, 147. lpp. TNMM 28014
49
Gerharde-Upeniece G. Māksla un Latvijas valsts. 1918–1940. Rīga : Neputns, 2016, 254. lpp.
ZA 3118
50
Tik tie, kas sevi ziedot prot, var tēvuzemi vaiņagot. Talsu Balss, Nr. 44, 1937, 12. nov., 1. lpp.
51
Plācis A. Kad Talsi sāks atcerēties savus kritušos? Talsu Balss, Nr. 26, 1934, 6. jūl., 8. lpp.
TNMM 15537/7
48
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atgādinot, ka „šī cēlā lieta uz visu sirsnīgāko jāatbalsta, jo mūždien
cieņā un godā mums jāpatur Latvijas izcīņā kritušie varoņi”52. Sapulci
atklājot pilsētas galvam Aleksandram Reizniekam, tiek ievēlēta komitejas valde, kurai uzdots organizēt pieminekļa izveidi. Brāļu kapu
komitejas Talsu nodaļas valdē tiek ievēlēts Reinholds Kuikulītis,
Pēteris Avens, Fricis Hermansons, Aleksandrs Reiznieks,
Ansis Dreimanis, Aleksandrs Ezeriņš, Leo Dunkels, Teodors Insbergs,
Jānis Veilands. Valdes loceklis, vēlāk – tās priekšnieks, pedagogs un
sabiedriskais darbinieks Ansis Dreimanis (1882–1968, 3. att.) savās
atmiņās īsi raksturo pieminekļa tapšanu 1930. gados: „Ulmaņa varas
laikos vajadzēja visās malās
pacelties pieminekļiem par
atzinību brīvības cīņām.
Tāds pacēlās Rīgā – brīvības
piemineklis un vēl šur tur.
Arī Talsos tādam bija jāpaceļas. Lai to realizētu, bija
jānoorganizē vietējā Brāļu
kapu komiteja, kam vaja-

3. att. Pase Ansim Dreimanim, izdota
1927. gadā. TNMM 26833

dzēja vākt līdzekļus.”53

Laikraksta „Talsu Balss” komanda aktīvi seko jautājuma risi-

nāšanai, ziņo, ka piemineklim savāktā nauda esot ap 4000 latu, jau
rudenī Talsu pilskalnā paredzēta pamatakmens ielikšana un pieminekļa atklāšana – jau 1935. gada Talsu novada dziesmu svētku laikā.
Sabiedrība tiek aicināta atbalstīt ieceri materiāli un idejiski, „lai brīvības cīņās kritušo piemineklis iznāktu tiešām impozants, kur talsinieku paaudžu paaudzes varētu smelties tēvijas mīlestībā un varoņgarā”54.
1934. gada 19. oktobra laikrakstā „Talsu Balss” Brāļu kapu
komitejas Talsu nodaļas valde izsludina sacensību pieminekļa projektam Talsu pilskalnā ar nosacījumu, ka tas celts no vietējā materiāla (granīta vai šūnakmeņa), pieskaņojams apkārtnei un darba
vērtība nedrīkst pārsniegt 8000 latus. Trīs labākajiem projektiem
paredzētas godalgas 200, 100 un 75 latu apmērā. Informāciju par
Talsu informācija. Talsu Balss, Nr. 27, 1934, 13. jūl., 3. lpp.
Dreimanis A. Mana dzīve. [Vācija] : Agrīta Dreimane, 1980, 92. lpp. TNMM 26585
54
Šoruden Talsu senču pilskalnā liks pamatakmeni brīvības cīņās kritušo karavīru
piemineklim. Talsu Balss, Nr. 30, 1934, 3. aug., 1. lpp.
52
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izsludināto pieminekļa projektu konkursu sniedz arī republikāniskā
prese.55
Līdz noteiktajam termiņam – 1935. gada 1. janvārim – iesniegti
desmit projekti. Tā kā vairākiem trūkst nepieciešamās dokumentācijas, konkurss tiek atkārtoti izsludināts 8. februārī un pagarināts līdz
15. aprīlim.
Galīgais pieminekļa projekts tiek pieņemts Brāļu kapu komitejas Talsu nodaļas
valdes sēdē 1935. gada 29. aprīlī. Kā mākslinieciskais eksperts pieaicināts Talsu Valsts
ģimnāzijas zīmēšanas skolotājs, vēl students –
Kārlis Freimanis (1909–1987, 4. att. )56. Viņa
vērtējumā lielākā daļa projektu izstrādāti
pavirši, nav ņemta vērā apkārtne, kādu siluetu piemineklis veidos uz paaugstinājuma –
Pilskalna –, neskaidras pieminekļa idejas. Tiek
izvēlēts tēlnieka Kārļa Baumaņa (Zemdega57,
1894–1963) projekts. Atzinību un atpazīsta-

4. att. Kārlis Freimanis
1935. gada 17. martā.
V. Upīša foto.
TNMM 29811

mību mākslinieks jau bija ieguvis 1930. gadā,
kad izcīnīja trešo godalgu Rīgas Brīvības pieminekļa projektu konkursā 58 . 1932. gadā
Kārļa Baumaņa (Zemdegas) izstrādāts projekts tika izvēlēts Raiņa kapavietas pieminekļa
izveidei (5. att.). 1930. gadu vidū tēlnieks strādā ražīgi. Savā dienasgrāmatā – necilā skolēnu
rūtiņu burtnīcā ar zilu vāciņu – viņš atzīmējis: “Man tagad darba daudz, var sacīt, gaida
rindā. [..] Man patīk darbs. Darbs šalc ap mani
kā mežs. Tagad reti varu paklausīt meža šal-

5. att. Kārlis Baumanis
(Zemdega) ar dēlu Klāvu
pie topošā Raiņa kapavietas
pieminekļa ansambļa. 1934.
RTMM 719520/1

[Sludinājums]. Talsu Balss, Nr. 41, 1934, 19. okt., 4. lpp.; Piemineklis brīvības cīņās
kritušiem talseniekiem. Rīts, Nr. 55, 1934, 3. lpp.
56
Dekorators, grāmatu ilustrators. Valsts Talsu vidusskolas 1926. gada absolvents (Latvijas
Valsts arhīvs (turpmāk – LVA), 485. fonds., 1. apraksts, 236. lieta, 4. lapa). 1935. gadā beidzis
Latvijas Mākslas akadēmiju, iegūstot atestātu par akadēmijas kursa beigšanu dekoratīvās
glezniecības nozarē (LVA, 485. f., 1. apr., 236. l., 2. lp.).
57
Ar iekšlietu ministra lēmumu no 1935. gada 4. novembra K. Baumanim atļauts lietot uzvārdu
Zemdega (Paziņojums. Valdības Vēstnesis. Nr. 51, 1936, 2. marts, 10. lpp.) Beidzis LMA
1927. gadā, pedagogs, profesors, viens no ievērojamākajiem monumentālās un memoriālās
tēlniecības autoriem.
58
Pēc šī meta 1933. gadā veidots piemineklis Pirmā pasaules karā un Latvijas Brīvības cīņās
kritušo Raunas draudzes locekļu piemiņai.
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koņu, tikai tad, kad izbraucu pie savu pieminekļu pamatiem, tad gadās
skaista daba. Citādi es klausītos tik, ko mani darbi un tēli šalc man
ausīs. Vīra gadi, neviens vairs mūs nežēlos, kā bija bērna laikos.”59
Izvietošanai Talsu pilskalnā K. Baumanis (Zemdega) piedāvāja
projektu „Brāļiem”, kurā uz 6 m arhitektoniska fona attēlota 3 metrus augsta senlatvju karavīra galva ar varonīgu sejas izteiksmi un
otrā pusē – ievainota karavīra tēls. Kārļa Freimaņa vērtējumā „te
senču varoņgars loģiski izslienas no pilskalna terases un viņa stingrais, cīņās rūdītais skats diennakti sargās un sniegs spēku Talsiem
un apkārtnei”60.
Godalgoti tiek arī abi pārējie tēlnieka iesniegtie projekti. Viens no
tiem – „Liesma” – gan atzīts par pārāk modernu un svešu latviskam
garam. Otrs – „Varoņteiksma” – ar koklētāja figūru nav izvēlēts izbūvei pilskalnā, jo Kārļa Freimaņa vērtējumā tam nepieciešams līdzenāks laukums ar koku apstādījumiem aizmugurē. Toties 1996. gadā
koklētāja tēls īstenots piemineklī Talsu Ķēniņkalnā.
Kā liecina kāda no tēlnieka skicēm, iespējams, viena no iecerēm
bijusi izvietot uz Pilskalna lielu tautumeitas galvu ar nopietnu, apcerīgu sejas izteiksmi.61
Memoriālās skulptūras meistars Kārlis Zemdega veidojis vairākus Pirmā pasaules kara un Brīvības cīņu upuriem veltītus pieminekļus.62 Mākslas zinātniece Ingrīda Burāne atzīst, ka literatūrā mums ir
Rainis tā vertikāle, uz ko tiekties, bet mākslā – Zemdega, viņš uzminējis un materializējis tautas dvēseli. Viņa veidotajām harmoniskajām
figūrām piemīt savdabīga emocionalitāte un apgarotība. Turklāt tēlnieks Gļebs Panteļejevs vērtē, ka Zemdegas darbiem piemītošais „tautiskais romantisms nav salkans, Zemdega nekad nav bijis banāls”.63
Pats tēlnieks Talsos ierodas 1935. gada 11. maijā un kārtējā
Brāļu kapu komitejas Talsu nodaļas valdes sēdē pārrunā pieminekļa „Brāļiem” izveidi. To paredzēts celt no Latvijas granīta sešu metru
augstumā. Sēdē spriež, ka ar transporta izdevumiem pieminekļa izbūLVA, 2389. f., 1. apr., 46. l., 25., 26. lp.
Freimanis K. Piemineklis Talsu karā kritušiem varoņiem. Talsu Balss, Nr. 21, 1935,
29. maijs, 3. lpp.
61
LVA, 2389. f., 1. apr., 12. l., 23. lp.
62
Raunā (1933), Džūkstē (1935), Rūjienā (1937), Tukumā (1940), Dobelē (1940)
63
100 g kultūras. Nacionālie dārgumi. Tēlniekam Kārlim Zemdegam 120 [skatīts 10.01.2015.].
Pieejams: https://tv.lsm.lv/lv/raksts/20.05.2014-telniekam-karlim-zemdegam-120.-100gkulturas.-nacionalie-dargumi.id29626/
59
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ve izmaksātu ap 12000 latu. Lai nesadārdzinātu transporta izdevumu
izmaksas, akmeni pieminekļa karavīra galvai 3 metru diametrā plāno
atrast turpat apriņķī. Apriņķa vecākais Reinholds Kuikulītis uzdod
pagastu valdēm līdz 15. jūnijam ziņot par tāda akmens esamību.
1935. gadā turpinās līdzekļu vākšana. 14. janvāra komitejas
sēdē konstatē, ka savākts ap 4500 latu un vēl vajadzētu ap 6000, „lai
piemineklis mūsu kritušiem varoņiem iznāktu grandiozs, kurš paaudžu paaudzēm jo spilgti stāstītu par nesenajo varoņlaikmetu un viņa
cīnītājiem”64. Atbalstīt pieminekļa izveidi tiek aicinātas apriņķa kredītiestādes, pašvaldības un biedrības. Februārī komiteja atver Talsu
apriņķa apvienotajā kredītbiedrībā tekošo rēķinu Nr. 125, kur pirmie ziedotāji ir „Jaunāko Ziņu” izdevējs Antons Benjamiņš, Latviešu
veco strēlnieku biedrības Talsu nodaļa un Talsu apriņķa apvienotā
kredītbiedrība. Turpmāk ziedotāju rindas papildina arī Talsu žīdu
kredītsabiedrība, Nogales pagasta pašvaldība, Talsu ģimnāzijas
absolventu biedrība. Daļu peļņas pieminekļa celšanai atvēl dažādu
sarīkojumu organizētāji. Līdzekļu vairošanai tiek rīkota naudas loterija, kur par 1 latu iegādāta biļete piedalās dažādu naudas summu
izlozē. Diemžēl loterija ar izlozi 14. jūlijā Talsu Sadraudzīgās biedrības namā negūst cerēto atsaucību. Brāļu kapu komitejas Talsu
nodaļas valde nolemj vienoties ar tēlnieku par pieminekļa kalšanu
8000 latu apjomā.
Pieminekļa pamatu Pilskalnā plāno iemūrēt 1935. gada 16. jūnijā Talsu novada 4. dziesmu dienas laikā. Lai uzņemtu valdības pārstāvjus Novada dziesmu dienā un Brīvības cīņās kritušo pieminekļa
pamatakmens likšanas svinībās, Talsu pilsētas valde plāno iztērēt
100 latus. Tie paredzēti Talsu pilsētas 1935. gada budžeta reprezentācijas izdevumos.65
Pieminekļa vietas izvēli mākslinieks Kārlis Freimanis vērtē atzinīgi, norādot, ka „senatnīgais še apvienosies ar brīvības cīņu varonīgo garu”66. Negatīvi vērtējams esot tas, ka pilskalna valsts aizsargājamā pieminekļa statuss neļauj tā formu kā īpaši pārveidot
pieminekļa izbūvei. Apkārtni plāno iekārtot gadskārtējās Meža die acensība Talsu kritušo varoņu pieminekļa projektam pagarināta līdz 15. aprīlim. Talsu
S
Balss, Nr. 3, 1935, 18. janv., 1. lpp.
65
Dokuments: Talsu pilsētas budžets 1935. gadam. TNMM 742
66
Sacensība Talsu kritušo varoņu pieminekļa projektam pagarināta līdz 15. aprīlim. Talsu
Balss, Nr. 3, 1935, 18. janv.,1. lpp.
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nās. Pamatakmens atklāšanu atliek uz 1936. gada vasaru. Laikrakstā
„Talsu Balss” 1936. gada pavasarī gan risinās spraiga diskusija par
pieminekļa vietu. Pilskalna izvēle pieminekļa būvei tiek kritizēta,
jo „pilskalns pats ir piemineklis, liels un varens, svēts un neaizskarams piemineklis”.67 Izskan viedoklis „varenās Latvijas cēlājiem par
godu un piemiņu”68 drīzāk pilskalnā celt latvju pili. Kritizējot šo aicinājumu, polemikā iesaistās students Kārlis Draviņš (1901–1991)69.
Viņaprāt, vēl nav pietiekoši izzinātas ne senču koka piļu konstrukcijas, ne iekštelpas. Līdz ar to šāda būve būtu vien vēstures objekta
parodija, turklāt „pilskalna izrakņāšana un pārveidošana tiešām būtu
grēks, ko mums nekad nepiedotu nākošās paaudzes”70. Cits diskusijas
dalībnieks piekrīt, ka „sapņošana par pili atmetama”, tas būtu arī par
dārgu. Turklāt pils atveidošana, nepārzinot tās būvi, „būtu senatnes
svētuma banalizēšana” un neesot vajadzības vakardienu padarīt par
šodienu.71 Turklāt Kārlis Draviņš tālredzīgi spriež, ka reiz var pienākt diena, kad pilskalnu raks arheologu lāpstas, un kur tad raks –
vai zem pils?72
Šī diena pienāk visai drīz – jau 1936. gada maijā diskusiju pārtrauc pēc Pieminekļu valdes iniciatīvas uzsāktā pilskalna arheoloģiskā izpēte. Tā kā Pilskalns iekļauts valsts aizsargājamo pieminekļu
sarakstā, pirms piemiņas vietas iekārtošanas nolemts veikt pārbaudes izrakumus. Tie sniedz pārsteidzošus atklājumus, liecinot par reiz
tur valdījušās kultūras diženumu. Talsu pilskalna atklājumi sajūsmina Latviju un ārvalstu viesus. Arheoloģiskā izpēte turpinās, kas liek
Brāļu kapu komitejas Talsu nodaļas valdei piemineklim izvēlēties citu
vietu. Tā tiek izraudzīta tagadējā 1905. gada revolūcijas cīnītājiem
veltītā pieminekļa vietā. Talsu pilsētas galva Aleksandrs Reiznieks
sola, ka „Brīvības ielā, iepretim pilsētas dārzam, „Leču kalnā” pacelsies stalts piemineklis brīvības cīņās kritušajiem Talsu pilsoņiem.
Pamatus piemineklim liks 1937. gada pavasarī un to veidos pēc tēlnieka Zemdegas meta”73.
K.V. Kur ceļams Talsu piemineklis? Talsu Balss, Nr. 15, 1936, 17. apr., 1. lpp.
Kariņš. Atjaunosim senču celtni Talsu pilskalnā. Talsu Balss, Nr. 13, 1936, 27. marts, 2. lpp.
69
Valodnieks, literatūrvēsturnieks, folklorists, novadpētnieks.
70
Draviņš Kārlis. Vai senču celtne? Talsu Balss, Nr. 14, 1936, 3. apr., 1., 2. lpp.
71
Upesjozups I. Ne pili, bet pieminekli! Talsu Balss, Nr. 16, 1936, 24. apr., 1. lpp.
72
Draviņš Kārlis. Vai senču celtne? Talsu Balss, Nr. 14, 1936, 3. apr., 1., 2. lpp.
73
Reiznieks A. Talsi – Kursas sirds. Brīvā Zeme, Nr. 270, 1936, 27. nov., 11. lpp.
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Netapušais kara dziesmu koklētājs Leču kalnā
Turpmākos pāris gadus pieminekļa jautājuma risināšana ir
pieklususi, vairs netiek plaši atspoguļota vietējā presē. „Talsu Balss”
vien ziņo par citviet Latvijā atklātajiem pieminekļiem kritušiem
varoņiem. Pieminekļa ieceri zināmā mērā aizēno1936. gadā uzsāktā
Uzvaras laukuma izbūve Rīgā. Lai talsinieki „ar pilnu apziņu un tiesībām drīkstētu saukties par Latvijas un latvju tautas lielākā, gaišākā laikmeta diženā pieminekļa – Uzvaras laukuma – celšanas darba
līdzgaitniekiem”, apriņķī tiek organizētas īpašas komisijas, ziedojumu vākšana, loterija ar uzsaukumu: „Darīsim mūžīgu savu laikmetu!”74 Republikas laikraksts „Brīvā Zeme” gan informē par talsinieku ieceri 1937. gada vasarā Leču kalnā likt pamatakmeni,75 bet tas
neīstenojas. Par brīves cīnītājiem veltītā pieminekļa lietas aizmiršanu vietējā presē atgādina apriņķa valdes un preses darbinieks Fricis
Mežmalietis (Pētersons), aicinot guldīt pieminekļa pamatakmeni
1938. gada 22. novembrī – datumā, kad esot svinama Talsu pilsētas
galīgā atbrīvošanās no svešām varām.76
Brāļu kapu komitejas Talsu nodaļa beidzot ziņo laikrakstā
„Talsu Balss”77, ka Brīvības cīņās kritušo pieminekļa celšanai Leču
kalnā savākts ap 10000 latu un izstrādāts šai vietai piemērots mets:
kara dziesmu koklētāja tēls. Pieminekļa pamatu likšana iecerēta
Uzvaras svētkos78 1938. gada 14. augustā. 1938. gada pavasarī, kad pēc
vairāku gadu pārtraukuma notiek Brāļu kapu komitejas Talsu nodaļas biedru kopsapulce, tomēr tiek lemts pamatakmeni likt 21. augustā, Talsu rajona lauksamniecības izstādes laikā. Ar kopsapulces
norisi apriņķa iedzīvotājus iepazīstina laikraksts „Talsu Balss”.79
Tomēr pilsētas valde vēl risina jautājumu par pieminekļa vietai iecerētā gruntsgabala īpašuma jautājumiem, un 21. augustā iecerētā
LVVA, 3794. f., 1. apr., 4200., 4204. l.
Talsos šovasar liks pamatakmeni kritušo varoņu piemineklim. Brīvā Zeme, Nr. 45, 1937,
25. febr., 9. lpp.
76
atceroties 1919. gada 22. novembri, kad Talsi atbrīvoti no svešajām varām, kā pēdējiem –
bermontiešiem. (Fr. M. [Fricis Mežmalietis]. 22. novembris kā Talsu atbrīvošanas diena.
Talsu Balss, Nr. 47, 1937, 3. dec., 3. lpp.)
77
Turpināsim pildīt savu pienākumu! Talsu Balss, Nr. 51, 1937, 31. dec., 3. lpp.
78
Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena – 11. augusts (pieminot Miera līguma noslēgšanu
starp Latviju un Krievijas PFSR 1920. gada 11. augustā). Ja datums iekrīt darbdienā, svin
nākošajā svētdienā pēc 11. augusta.
79
Pamatus Talsu kritušo varoņu piemineklim guldīs 21. augustā. Talsu Balss, Nr. 16, 1938,
22. apr., 3. lpp.
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75
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pamatakmens likšana neīstenojas. Brāļu kapu komitejas Talsu nodaļas 3. augusta sēdē lemj pieminekļa pamatakmens likšanas svinības
pārcelt uz 18. novembri.80 Šo ieceri Talsu valsts ģimnāzijas direktors
un Brāļu kapu komitejas Talsu nodaļas priekšnieks Ansis Dreimanis
izsaka Talsu pilsētas iestāžu, sabiedrisko organizāciju un amatpersonu apspriedē, kas 1938. gada 13. septembrī sasaukta 18. novembra svinību programmas izstrādāšanai. Svētku organizēšanai ievēl Rīcības
komiteju 8 cilvēku sastāvā: pilsētas galva P. Haselbaums, policijas
priekšnieks K. Grēbers, aizsargu pulka komandieris V. Liepiņš, arodbiedrības priekšnieks T. Insbergs, kora diriģents A. Ezeriņš, skautu
vienības priekšnieks V. Kaijgars, ģimnāzijas direktors A. Dreimanis,
Sadraudzīgās biedrības priekšnieks R. Kuikulītis. Rīcības komiteja
turpmāk izstrādā jau konkrētāku 18. novembra svinību programmu,
kas paredz arī pieminekļa pamatakmens likšanu.81
Lai sagatavotu vietu pieminekļa pamatiem, Brāļu kapu komitejas Talsu nodaļa septembrī lūdz Talsu apriņķa lauku pašvaldību
vecākajam R. Kuikulītim organizēt 30 kubikmetru akmeņu pievešanu no tuvākajiem apkārtnes pagastiem. Laidzes, Pastendes, Stendes,
Nurmuižas, Ārlavas un Lībagu pagasti apņemas piegādāt akmeņus.
Strazdes un Vandzenes pagastu valdes sēdēs tiek nolemts „atpirkties” no akmeņu vešanas, tā vietā ziedojot Brāļu kapu komitejas Talsu
nodaļai attiecīgi Ls 18 un Ls 30.82
Tā kā mainīta pieminekļa būves vieta, iepriekš – 1935. gadā – celšanai Talsu pilskalnā izvēlētais piemineklis ar virsaiša galvu neiekļaujas jaunajā ainavā. Izvietošanai Leču kalnā tēlnieks Kārlis Zemdega
izmanto jau 1935. gada konkursam piedāvāto pieteikumu ar koklētāja
figūru („Varoņteiksma”). 1938. gada ieraksti dienasgrāmatā liecina
par pārdomu pilnu skatījumu uz dzīvi, kas, iespējams, palīdzējis arī
tēlnieka darbos izpausties tikai viņam raksturīgajai emocionalitātei:
„Gan man ir darba daudz, ir šis tas dzīvē sasniegts, bet jaunība sen
garām un vientulība ar katru dienu apņem. Kaut sieva ir un bērni un
darbi…”83 Kārļa Zemdegas dzīvesbiedre Ina Zemdega atceras, ka šajā
laikā tēlniekam bijis ārkārtīgi daudz pasūtījumu, ieceres pārspriestas ar sievu, arī pieminekļa izveide Talsos. Jaunekļa tēls piemineklim
Varoņu pieminekļa pamatakmeņa likšanas svinības. Talsu Balss, Nr. 30, 1938, 5. aug., 2. lpp.
LVVA, 4895. f., 2. apr., 264. l., 26.–28., 33., 47. lp.
82
LVA, 3794. f., 2. apr., 24. l., 26.–40. lp.
83
LVA, 2389. f., 1. apr., 46. l., 26. lp.
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veidots kā simbols bez konkrēta modeļa,
izmantots pa līnijai, formai no daudziem
(6. att.).84 Latvijas Valsts arhīva glabāta
K. Zemdegas piezīmju lapiņa liecina, ka
pats tēlnieks nosaucis topošo pieminekli
par „Koklētāju”.85
1938. gadā Kārlis Zemdega izstrādā
„Pieminekļa projektu kritušiem Talsos”86,
kur 3,20 m augsts koklētāja tēls atveidots pretskatā un sānskatā uz 2 m augsta
četrpakāpju postamenta. Piemiņas vieta
Leču kalnā Brīvības un Šķūņu (tagad –
1905. gada) ielas stūrī piedāvāta divos
variantos (atšķiras attālums no ielām
un uzejas veids). Izstrādātos pieminekļu

6. att. 1938. gadā izveidotais
ģipša modelis K. Zemdegas
piemineklim „Koklētājs” tēlnieka
darbnīcā Rīgā. J. Lerha foto.
A. Cimermaņa privātais arhīvs

projektus apspriež un apstiprina Brāļu kapu komitejas valde Rīgā.
Kārļa Zemdegas izstrādātais „Pieminekļa projekts kritušiem Talsos”
Brāļu kapu komitejas valdei sākotnēji šķiet nepieņemams, jo koklētāja figūra esot kaila. Tā kā Būvniecības departaments tomēr pieminekļa pieteikumu apstiprinājis, tā ideja tiek pieņemta.87 1938. gada
29. novembrī Ministru kabineta sēdē apstiprina pieminekļa projektu
kritušiem varoņiem ar noteikumu, ka piemiņas vieta izbūvējama pēc
2. varianta – ar divām simetriskām lokveida uzejām no Brīvība ielas.88
Pieminekļa organizācijas darbus Brāļu kapu komitejas Talsu
nodaļa veic sekojošā sastāvā: priekšnieks Ansis Dreimanis, sekretārs Aleksandrs Ezeriņš, kasieris Krišs Grēbers; locekļi –
Reinholds Kuikulītis, Fricis Lapševskis, kapteinis Vilis Liepiņš,
Pēteris Haselbaums, atvaļināts pulkvedis-leitnants Pēteris Avens,
Talsu namsaimnieku biedrības priekšnieks Leo Dunkels, Talsu
patērētāju biedrības priekšnieks, atvaļināts pulkvedis-leitnants
Fricis Hermansons; revīzijas komisijas locekļi – vecākais ceļu tehniķis
 ārkluvalka I. Mamma ticēja. Vienmēr [intervija ar tēlnieka Viļņa Titāna meitu
K
Māru Zemdegu un sievu Inu Zemdegu]. Talsu Vēstis. Nedēļas Pielikums. Nr. 135, 1996,
16. nov., [5.] lpp. ZP 5828
85
LVA, 2389. f., 1. apr., 23. l., 87. lp.
86
VeZVA, 958. f., 8. apr., 205. l., 47. lp.
87
Karā kritušo brīvības cīnītāju pieminekļa pamata likšana Talsos. Talsu Balss, Nr. 37, 1938,
23. sept., 1. lpp.
88
LVVA, 1307. f., 1. apr., 312. l., 249. lp.
84
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Antons Anckins, skolas priekšnieks Jānis Zvirbulis, novada vecākais
agronoms Kārlis Kreicmanis.89
Valsts 20 gadu pastāvēšanas svētki, kuru laikā tiek atklāti pieminekļa pamati, izvēršas krāšņi. Jaunais laikraksts „Talsu Vārds”
kopš pirmā numura aktīvi seko pieminekļa tapšanai un ziņo par
plānotajām svinībām kā „dziļa prieka un liela lepnuma apdvestiem
svētkiem”90 divu dienu garumā. Talsi tērpušies karogu un spuldžu
rotā. Pirmo reizi pilsēta rotāta ar dižkarogiem, kas vertikāli nostiprināti namu augstumā. Ēku dekorēšanai Talsu pilsētas valde Armijas
Ekonomiskajā veikalā Rīgā iegādājusies 300 metrus karoga drānas.91
1938. gada 18. novembrī beidzot tiek likts pamatakmens ilgi lolotajam
piemineklim. No rīta talsiniekus modina baznīcu zvani un orķestru
spēlētie korāļi. Pēc Talsu pilsētas valdes svinīgās sēdes Sadraudzīgās
biedrības namā un svētku dievkalpojuma evaņģēliski luteriskajā
baznīcā uz pieminekļa pamatu vietu Brīvības ielā plūst iespaidīgs
karogiem un orķestriem rotāts aizsargu, organizāciju un talsinieku
gājiens. Svinīgo pieminekļa pamatakmens guldīšanas aktu vada kara
ministra un Armijas komandiera pārstāvis pulkvedis Jānis Rapa.
Pēc mācītāja Jāņa Saulīša svētrunas un mācītāja Oskara Martinelli
pieminekļa vietas iesvētīšanas pulkvedis Rapa savā uzrunā izsaka
cerību, ka piemineklis kā „simbols būs aicinātājs un vienotājs, runās
par lielo tēvzemes un tautas mīlestību, kuru ar savām dzīvībām pirkuši labākie Latvijas dēli – atbrīvotāji”92. Pēc Brāļu kapu komitejas
Talsu nodaļas priekšnieka Anša Dreimaņa uzrunas un komitejas sekretāra Aleksandra Ezeriņa nolasītā pieminekļa celšanas akta pulkvedis Rapa gulda pieminekļa pamatnē kārbu ar aktu par pieminekļa tapšanu, laikrakstu un naudas paraugiem. 1965. gadā ierīkojot
vietu 1905. gada revolūcijas cīnītājiem veltītam piemineklim, kārba
tika izrakta un 1972. gadā nonākusi Talsu novada muzeja krājumā
(7. att.)93. Zvērinātā mērnieka Voldemāra Kalniņa kaligrāfiskā rakstā
Dokuments: Akts, guldīts pieminekļa pamatos Leču kalnā 1938. gada 18. novembrī.
TNMM 2145
90
Krāšņi un mirdzoši svinēs valsts 20 gadu pastāvēšanas svētkus Talsu novadā. Talsu Vārds,
Nr. 1, 1938, 10. nov., 1. lpp. TNMM 17667
91
LVVA, 4895. f., 2. apr., 264. l., 52., 78., 83. lp.
92
3000 talsinieku pieminekļa kalnā. Talsu Vārds, Nr. 3, 1938, 24. nov., 3. lpp.
93
Cilindrveida metāla kārba ar tajā ievietotu stikla kapsulu, aktu un laikrakstiem
(„Talsu Vārds”, Nr. 2, 17. nov., 1938, ar LTK pielikumu Nr. 24; „Brīvā Zeme”, Nr. 262,
17. nov., 1938; „Tēvijas Sargs”, Nr. 46, 18. nov., 1938.), guldīta pieminekļa pamatnē
Leču kalnā 1938. gada 18. novembrī. TNMM 2145
89
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7. att. Brīvības cīņās kritušo pieminekļa pamatos guldītie
priekšmeti Leču kalnā 1938. gada 18. novembrī. TNMM 2145.
Sanda Priedes foto

izpildītais akta teksts guldīts pieminekļa pamatos, „lai mūžu mūžos
paliktu piemiņai un neparedzamā nākotnē vēstītu par brīvo Latviju
un Talsu pilsētu ar viņas apkārtni”94. Pa akmenim pamatnē iemūrē arī Brāļu kapu komitejas Talsu nodaļas valdes locekļi, iestāžu un
organizāciju pārstāvji. Pēc skolotāja, diriģenta, Brāļu kapu komitejas
Talsu nodaļas sekretāra Aleksandra Ezeriņa ierosmes95 pirmo reizi
pakalna pakājē uz Brīvības ielas notiek svētku parāde ar aizsargu,
skautu, mazpulku un citu organizāciju piedalīšanos, jātnieku, riteņbraucēju un automobilistu
demonstrējumiem. Talsu pilsētas valdes protokolā izteikts svinību kopsavilkums: „Svētki
noritēja lielā sajūsmā un saskaņotībā, un dalību svinībās ņēma visi pilsētas iedzīvotāji, un
Talsos tik liels svētku dalībnieku skaits bija
pirmo reizi.”96
Pusgadsimtu vēlāk – 1996. un 2001. gadā –
Talsu novada muzeja krājumu papildinājuši
divi žetoni97, veltīti pieminekļa pamatakmens
atklāšanas notikumam 1938. gadā (8. att.).
Tūkstotis žetonu tika izdalīti apriņķa pagastu
valdēm pārdošanai (Ls 0,50 gabalā) un nauda

8. att. Žetons ar uzrakstu
„1938. Talsu varoņu
piemiņai”, veltīts
pieminekļa pamatakmens
atklāšanai 1938. gada
18. novembrī.
TNMM 26401.
Sanda Priedes foto

Dokuments: Akts, guldīts pieminekļa pamatos Leču kalnā 1938. gada 18. novembrī.
TNMM 2145
95
LVVA, 4895. f., 2. apr., 264. l., 27. lp.
96
Turpat, 113. lp.
97
TNMM 24462; TNMM 26401
94
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ieskaitīta pieminekļa būves fondā. 98 Pēc
šo žetonu parauga, vien ar citu uzrakstu,
2006. gadā izgatavotas nozīmītes, atzīmējot
„Koklētāja” atklāšanas desmitgadi99 (9. att.).
Savās atmiņās Brāļu kapu komitejas Talsu nodaļas valdes priekšnieks
Ansis Dreimanis atceras pieminekļa pamatu sagatavošanas laiku: „Mākslinieks
Kārlis Zemdega Rīgā jau mālā un ģipsā bija
izveidojis attiecīgu figūru, kurai vajadzēja pacelties stāvā uzkalniņā pretī pilsētas
dārzam. Uzkalniņa otrā pusē bija 1905. g.
nošauto revolucionāru kapi. (..) Uzkalniņā
palika iemūrēti pieminekļa pamati ar attie9. att. Nozīme ar uzrakstu
„1996. Talsi. Latvijas
saulei”, veltīta pieminekļa
„Koklētājs” 10 gadu jubilejai
2006. gadā; matrice nozīmes
izgatavošanai. TNMM 27981,
28874. Sanda Priedes foto

cīgiem dokumentiem. Šo dokumentu iemūrēšana un it kā pamatu likšana bija saistīta
ar attiecīgām svētku runām un citām izdarībām.”100
Pēc svinīgās pamatakmens likšanas

talsinieki cer, ka „jau nākošā gadā Pieminekļa kalnā pacelsies akmenī cirsts tēls, liecinādams par Talsu brīvības cīnītāju varoņgaru un
tēvzemes mīlestību”101. Talsu apriņķa lauku pašvaldību vecākais
R. Kuikulītis vēstulē pagastu valdēm min, ka Latvijas atbrīvošanas
karā kritušo varoņu pieminekli paredzēts celt 1939. gadā, kad varētu būt savākti līdzekļi.102 Arī republikas laikraksti „Brīvā Zeme” un
„Rīts” publicē pieminekļa ģipša modeļa fotogrāfiju un īsas ziņas par
pieminekļa projektu.103 Rakstniece Ilze Kalnāre atgādina: „Kādreiz
talsinieki savas brīvības piemiņai gribējuši pilskalnā uzcelt atjaunotu
Lamekina pili, kuras vārtu stabu galos valsts svētku vakaros degtu
svētā uguns, bet – lai arī cik skaisti tas nebūtu – šādas pils celšana
un uzturēšana izmaksātu daudz vairāk, kā tas piemineklis, kas pēc
LVVA, 3794. f., 2. apr., 24. l., 43., 45. lp.
Pieminekļa desmitgades svinību sarīkojumā Talsu novada muzejā 2006. gada 16. novembrī
nozīmītes saņem „Koklētāja” tapšanā visvairāk darījušās privātpersonas un organizācijas (No
Talsu TV arhīviem [videoieraksts DVD]. ZA 3064).
100
Dreimanis A. Mana dzīve. [Vācija] : Agrīta Dreimane, 1980, 92. lpp. TNMM 26585
101
Koklētāja tēls Atbrīvošanas piemineklī. Talsu Vārds, Nr. 2, 1938, 17. nov., 7. lpp.
102
LVVA, 3794. f., 2. apr., 24. l., 45. lp.
103
Piemineklis Talsos kritušiem varoņiem. Brīvā Zeme, Nr. 272, 1938, 30. nov., 9. lpp.; Kritušo
karavīru piemineklis Talsos. Rīts, Nr. 331, 1938, 30. nov., 1. lpp.
98
99
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Zemdega meta pacelsies aiz pilsētas dārza jaunā Talsu daļā.”104
1939. gadā turpinās ziedojumu vākšana. Līdzekļus cēlajai pieminekļa lietai atvēl apriņķa iestādes, pagastu valdes un privātpersonas.
3000 latus lielu pabalstu Brāļu kapu komitejas Talsu nodaļai pieminekļa celšanai piešķir arī Kultūras fonds, kas dibināts (1920) „garīgās
kultūras veicināšanai” un 1930. gados finansiāli atbalstījis brīvības
cīņu pieminekļu izveidi dažādos Latvijas novados.105
Norit akmens meklēšana „Koklētāja” kalšanai. Komiteja lūdz
iedzīvotājus sūtīt ziņas par lieliem akmeņiem Talsu apriņķī, to īpašniekiem solot arī samaksu. Kā vienu no pirmajiem tēlnieks apskatījis
akmeni Vandzenes Sīlenu-Kalēju laukā, bet plaisu dēļ tas atzīts par
nederīgu. Pavasarī Zemdega un Brāļu kapu komitejas Talsu nodaļas
locekļi aplūko pārējos pieteiktos akmeņus. Par piemērotiem piemineklim tiek atzīti Kandavas pagasta Dreimaņu māju un Dundagas
pagasta Pilsupju māju robežās atrastie akmeņi. Izraudzīts īpašuma „Pilsupes” ap 70 tonnu smagais dižakmens, kas gaidījis savu
pārtapšanu piemineklī Dundagas–Ģipkas ceļa malā. Pats sirmais
akmens ir sūro tautas likteņgaitu liecinieks, jo pieredzējis īpašnieka
Ernesta Millera saimniekošanu vēl Pirmajā brīvvalstī, viņa izsūtīšanu 1949. gadā,106 vēlākos bezsaimnieka kolektivizācijas laikus un
atkal modušos interesi par viņu Atmodas gados, kad Lielais107 tapa
par „Koklētāju”.
Kopš 1938. gada rudens, kad apriņķa sabiedrība beidzot īsti
notic pieminekļa tapšanas faktam, topošo skulptūru visbiežāk dēvē
par Atbrīvošanas pieminekli. 1939. gada maijā tā izveidei savākti
17 tūkstoši latu. Komiteja cer savākt vēl 3000 latus. 1940. gada sākumā ar tipogrāfiski iespiestu aicinājumu un laikraksta „Talsu Vārds”
palīdzību Brāļu kapu komitejas Talsu nodaļa lūdz apriņķa iestādes
un organizācijas ziedot trūkstošos līdzekļus un iemaksāt tos nodaKalnāre Ilze. Pilsēta uz deviņiem pakalniem. Brīvā Zeme, Nr. 230, 1939, 10. okt., 9. lpp.;
Pārpublicēts: Talsu Vārds, Nr. 50, 1939, 26. okt., 3. lpp.
105
Likums par kultūras fondu. Valdības Vēstnesis, Nr. 254, 1921, 9. nov., 1. lpp.; Kultūras fonda
domes lēmumi. Brīvā Zeme, Nr. 104, 1939, 9. maijā, 2. lpp.; LVVA, 1632. f., 3. apr., 20. l.
106
Ernests Millers (dz. 1875) izsūtīts 1949. gada 25. martā uz Omskas apgabala Moskaļenku
rajonu, miris 1949. gada 16. aprīlī (Nekropole: personu, notikumu un kapu kultūrvēsturiska
enciklopēdija. [Skatīts 03.11.2014.]. Pieejams: http://nekropole.info/lv/ErnestsMillers-00.00.1875).
107
Kā atceras E. Millera mazdēls Modris Melderis, ģimenē akmens saukts par Lielo (Talsu
Koklētāju izkala no dundadznieka zemē atrasta akmens [skatīts 03.11.2014.]. Pieejams:
http://www.diena.lv/sabiedriba/novados/talsu-kokletaju-izkala-no-dundadznieka-zemeatrasta-akmens-637150).
104
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ļas kasierim – Tukuma-Talsu apriņķa policijas II iecirkņa priekšniekam
Krišam Grēberam.108
Jūnijā tēlnieks Kārlis Zemdega
ar palīgiem uzsāk „Pilsupju” mežā
gulošā akmens kalšanu (10. att.). Lai
nogādātu akmeni Talsos, pāri upītēm
plāno uztaisīt trīs tiltus.109 Laikraksts
„Brīvā Zeme” jau vēsta Latvijas iedzīvotājiem, ka Talsu piemineklis būs viens
no lielākajiem tēlnieka darbiem. 110
Pieminekli cer atklāt 1941. gada vasarā. Šo laiku atceras Brāļu kapu komi10. att. Pieminekļa kalšana
Dundagas pagasta “Pilsupju”
mežā. 1940. (LVA, 2389. f., 1. apr.,
55. l., 11. lp.)

tejas Talsu nodaļas valdes priekšnieks
Ansis Dreimanis: „Arī akmeni attiecīgo
sameklējām un Zemdegas strādnieki to

jau sāka apstrādāt, bet ienākušie boļševiki darbu noliedza.”111
Lai arī 1938. gadā atklājot pieminekļa pamatni, ikviens bija
pārliecināts, ka „nekādi šķēršļi vairs nevar aizkavēt pieminekļa celšanu”112, turpmākie notikumi neļāva tam īstenoties. Pēc gadsimta
ceturkšņa – 1965. gada 10. decembrī – Leču kalnā atkal tika guldīts
pamatakmens, bet nu jau veltīts citu vēsturisko notikumu atcerei –
1905. gada revolūcijas cīnītāju piemiņai.

Dziesmotā revolūcija atmodina „Koklētāju”
1960.–1970. gadu attīstīta sociālisma būvniecības laikā tautas brīvības ideja bija aizliegts temats. Un gluži kā Saulcerīte ledus zārkā113
pamirusi arī „Koklētāja” iecere, līdz to atmodināja Dziesmotās revolūcijas laiks114.
 VVA, 3794. f., 2. apr., 24. l., 49. lp.; Uzsākta brīvības cīnītāju pieminekļa veidošana.
L
Talsu Vārds, Nr. 59, 1940, 4. janv., 3. lpp.
109
No Talsu TV arhīviem [videoieraksts DVD] : 1996. gada 16. novembra sarīkojumā Talsu
novada muzejā tēlnieks Kārlis Baumanis (1916–2011) atceras, kā runājis ar K. Zemdegu par
akmens pārvešanu. ZA 3063
110
Talsu pieminekli kals Dundagas mežā. Brīvā Zeme, Nr. 127, 1940, 8. jūn., 20. lpp.
111
Dreimanis A. Mana dzīve. [Vācija] : Agrīta Dreimane, 1980, 92. lpp. TNMM 26585
112
Krāšņi un mirdzoši svinēs valsts 20 gadu pastāvēšanas svētkus Talsu novadā. Talsu Vārds,
Nr. 1, 1938, 10. nov., 1. lpp. TNMM 17667
113
Tēls Raiņa lugā „Zelta zirgs”.
114
T. s. Trešā atmoda, 1988.–1991. g., kas noveda pie Latvijas neatkarības atjaunošanas.
108
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Padomju varas gados Latvijas valsts brīvības ideju apliecinošie
pieminekļi tika mērķtiecīgi nojaukti. 1980. gadu beigās, aktivizējoties sabiedriskajai domai, iepriekšējās desmitgadēs daudzviet Latvijā
izpostītie pieminekļi atdzima. Turpināt pieminekļa „Koklētājs” tapšanas ceļu 1987. gada 4. jūlijā lemj Talsu rajona novadnieku dienas
dalībnieki115. Tradīciju pulcināt atzītus ar Talsu rajonu saistītus
māksliniekus, rakstniekus, citus kultūras cilvēkus īpašā Novadnieku
dienā jūlija pirmajā sestdienā aizsāka kādreizējā Talsu rajona kultūras nodaļas vadītāja Dzintra Eglīte, kurai īpaša loma rajona kultūras dzīves rosināšanā un „Koklētāja” turpmākajā tapšanas ceļā.
Veltījumu pirmajai Novadnieku dienai – dziesmu „Atceries!” 116 –
komponējis Miervaldis Celmiņš (1931–2012), kurš turpmāk piedalās
līdzekļu vākšanā117 un pieminekļa izveides organizatoriskajos darbos (11. att.). Kopš 1987. gada Novadnieku dienu organizēšanā118 un
„Koklētāja” īstenošanā aktīvi piedalījusies Talsu Novadpētniecības un
mākslas muzeja direktore (1968–1994) Anna Rasa ar kolektīvu.

11. att. Ielūgums Talsu rajona novadnieku dienai 1987. gada
4. jūlijā. TNMM 18153/1
Dzintra Eglīte (priekšplānā), skolotāja, režisore Erna Veisberga
(1912–1997), komponists Miervaldis Celmiņš 1980. gados.
V. Frēliha foto. ZP 9817/7

Novadnieku dienas programmā pēc dalībnieku reģistrācijas un
tikšanās ar rajona vadību iekļauta arī ekskursija pa pilsētu. Latvijas
Lauksaimniecības tehnikas muzejā „Kalēji”119 novadniekus neatstāj
Foto negatīvi: Talsu rajona novadnieku diena 1987. gada 4. jūlijā. Neg. TNMM 10451/1–52
Dziesma „Atceries! Veltījums Talsu I novadnieku dienai 1987. g. 4. jūlijā. A. Auziņa dzeja.
M. Celmiņa melodija”. TNMM 26497
117
PSRS Krājbankas Rīgas nodaļas 1988. gada 2. jūnija kvīts par Miervalda Celmiņa
iemaksātajiem 250 rubļiem Latvijas Kultūras fondam K. Zemdegas skulptūrai „Koklētājs”
Talsos. TNMM 26497/3
118
Talsu novadpētniecības un mākslas muzeja ražošanas sapulces protokols Nr. 4 1987. gada
25. jūnijā. TNM arhīvs, 1. apraksts, 10. lieta, 4. lp.
119
Tagad – Latvijas Lauksaimniecības muzejs, Talsos, Celtnieku ielā 12.
115
116
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vienaldzīgus tur novietotais Kārļa Zemdegas darinātais „Koklētāja”
ģipša modelis (1938). Tas pēc tēlnieka meitas aktrises Māras Zemdegas
iniciatīvas, ar Talsu pilsētas izpildkomitejas palīdzību (priekšsēdētājs
Andris Rasa) uz Talsiem atgādāts jau 1982. gadā un novietots apvienības Lauktehnika izstāžu paviljonā. Kā atceras Novadnieku dienas
dalībnieks, dzejnieks un vēlāk arī darbu organizācijas komisijas dalībnieks pieminekļa „Koklētājs” izveidei Armands Melnalksnis: „Turpat
„Kalēju” milzīgajā telpā novadniekiem radās kopīga ideja – ierosinājums, ka šim piemineklim jāpārtop granītā un uz visiem laikiem jārotā Talsi.”120
1980. gadu beigas ir pretrunu pilns laiks. Talsu rajons ir uzvarējis 1987. gada sociālistiskajās sacensībās un saņēmis ceļojošo karogu,
rajona izpildkomitejas darbinieki dala balvā piešķirtās prēmijas121 un
plāno turpmākās sociālistiskā darba uzvaras, un te – saujiņa kultūras darbinieku grib augšāmcelt „Koklētāju”! Formāli gan Talsu rajona kultūras iestāžu darba plāni, 1987. gadā sagaidot Lielā Oktobra
sociālistiskās revolūcijas 70. gadadienu, paredz „galveno vērību veltīt pasākumiem, kas propagandētu militāri-patriotisko audzināšanu,
padomju varas izaugsmi un sasniegumus”122, bet jūtams jau Trešās
atmodas tuvums. 1988. gadā strauji mainās sabiedrības attīstības
virziens republikā, darbu uzsāk Latvijas Tautas fronte, kur līdz gada
beigām jau apvienojusies rajona iedzīvotāju aktīvākā daļa123. Talsu
rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētājs
Lauris Kārkliņš konstatē, ka „paplašinās demokrātija un atklātums,
aktivizējas sabiedrība, aug tās ieinteresētība par sabiedriski politiskiem jautājumiem”124. Atmodas vēji pašķir ceļu vēl nesen neiedomājamajai pieminekļa idejai, kaut arī veikali ir pustukši – ir cukura,
mazgāšanas līdzekļu deficīts, trūkst pat bērnu zeķubikšu125, un cilvēki
lūdz deputātiem “atstāt rajona iedzīvotājiem tik daudz pārtikas, lai
 elnalksnis A. Talsu „Koklētāja” ilgais ceļš. Talsu Vēstis, Nr. 130, 2012, 9. nov., 9. lpp.
M
ZP 10002/b
121
Protokolu grāmata: Talsu rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas operatīvo
jautājumu komisijas sēžu protokoli, 1988.–1989. g. Operatīvo jautājumu komisijas 1988.
gada 21. jūlija sēdes protokols Nr. 8. TNMM 24556
122
VeZVA, 37. f., 1. apr., 510. l., 3. lp.
123
Latvijas PSR Talsu rajona Tautas deputātu padomes protokols 18. sasaukuma 7. sesijai
1988. gada 15. decembrī, 4. lp. Kopija, mašīnrakstā. ZP 10718
124
Turpat, 3. lp.
125
Turpat, 21., 22. lp. (aprēķināts, ka no rajonam iedalītā daudzuma katram bērnam iznāk vien
6 zeķubikses gadā).
120
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ēst varētu katru dienu”126. Tēlnieka K. Zemdegas meita atzīst: „Tas,
ka tēva „Koklētājam” tagad jāatdzimst, ir jauns apliecinājums viņa
dzīves jēgai un darba nemirstībai, mūsu tautas nemirstībai. Ja vairāk
par dienišķās maizes kumosu mums rūp gara mantas, tad esam dzīvotspējīgi, jo kamēr dzīvs gars, kultūra, dzīva ir pati tauta!”127 – turēšanās pie šīs atziņas 1980.–1990. gados palīdzēja izcīnīt pieminekļa
idejas turpināšanos. Novadnieku dienas aizsācēja Dzintra Eglīte
kļūst par pieminekļa uzstādīšanas darbu vadītāju. Turpmāko
Novadnieku dienu dalībnieki aktīvi seko pieminekļa ieceres tālākai
virzībai, kas sākotnēji sokas visai raiti. Arvien lielāka summa pilda
pieminekļa izveides kontu, kas 1988. gadā noorganizēts ar rakstnieka Imanta Ziedoņa vadītā Latvijas kultūras fonda (LKF) palīdzību.
Skulptūras konta līdzekļu papildināšanai pirmo reizi Talsu rajonā
tiek organizēta mākslas darbu izsole.128 LKF darbiniece Aija Cālīte
laikrakstā „Padomju Jaunatne” vēsta, ka līdz 1988. gada 1. septembrim K. Zemdegas skulptūras „Koklētājs” tapšanai saziedoti jau
15397,11 rubļi129. Ziedo uzņēmumi, organizācijas un privātpersonas.
Pieminekļa tapšanai tiek atvēlēti dažādu sarīkojumu, koncertu ieņēmumi. Arī pasākumu laikā notiek līdzekļu vākšana „Koklētājam”.130
Ziedotājiem piemiņai tiek izsniegtas ziedojumu zīmes (12. att.). Kopš
1988. gada ziedojumu vākšanas organizēšanā piedalās un pieminekļa
tapšanai aktīvi seko laikraksts „Talsu Vēstis”.

12. att. PSRS Krājbankas Talsu nodaļas 1988. gada 30. marta kvīts par
Zinaīdas Vadziņas iemaksātajiem rubļiem Latvijas Kultūras fondam
K. Zemdegas skulptūrai „Koklētājs” Talsos. ZP 9111
Ziedojuma zīme K. Zemdegas piemineklim „Koklētājs”. Māksliniece
Ritma Lagzdiņa. 1988. ZP 10717
Turpat, 21. lp.
Zemdega M. Tēvs turpinās mūsos. Padomju Karogs. Nr. 47, 1988, 19. apr., 3. lpp. ZP 5821
128
Rasa A. Ziedosim pieminekļa kontā! Padomju Karogs. Nr. 47, 1988, 19. apr., 3. lpp. ZP 5821
129
Cālīte A. Uz jaunām pārvērtībām cerot. Padomju Jaunatne, Nr. 171, 1988, 7. sept., 4. lpp.
130
Foto negatīvi: Ziedojumu vākšana K. Zemdegas pieminekļa „Koklētājs” piemineklim
pasākuma laikā Talsu Sauleskalnā 1988. gadā. Valda Frēliha foto. Neg. TNMM 10623/1–2
126
127
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13. att. Akmens pieminekļa kalšanai vēl Dundagas mežā.1989.
V. Frēliha foto. Neg. TNMM 11410/6

1989. gada 23. novembrī no Dundagas meža uz Talsu rajona
Starpkolhozu celtniecības organizācijas teritoriju tiek atgādāts paša
Zemdegas izraudzītais un ar palīgiem aptēstais akmens (13. att.).
Milzīgā bluķa sagatavošanā, izcelšanā un izvešanā no meža iesaistītas dažādas organizācijas. Kā atceras Armands Melnalksnis, akmens
izvešanā no pārpurvotās vietas palīdzību sniegusi arī Padomju
Armija. Ar tās palīdzību pāri slīkšņai izbūvēts pagaidu ceļš, akmens
izcelts ar diviem ceļamkrāniem un uz smagā vilcēja platformas nogādāts Talsos. Būtisku atbalstu organizatoriskajos darbos sniedzis
Talsu rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētājs
Lauris Kārkliņš.131

Būt vai nebūt piemineklim?
Ziedojumu summa aug, 1991. gada nogalē sasniedzot gandrīz
50 tūkstošus rubļu, bet nevedas pieminekļa kalšanas darbi – no
Rīgas pieaicinātais akmeņkalis Libērijs Peļņa aizņemts citos darbos.
Akmens līdz ar „Koklētāja” ģipša modeli guļ paju sabiedrības „Talsu
starpsaimniecību celtniecības organizācijas” (SCO) teritorijas nojumē. 1993. gadā inflācijas rezultātā „Koklētāja” fondā izrādījās vien
195,24 lati. Pēc SIA „Latvijas tēlnieks” finanšu tāmes aprēķina pieminekļa kalšana izmaksātu vismaz 22 000 latu132, bet vēlākos aprēķinos
summa pieaug līdz 60 000 latiem. Pārvešanu un nepiemērotās uzgla elnalksnis A. Talsu „Koklētāja” ilgais ceļš. Talsu Vēstis, Nr. 130, 2012, 9. nov., 9. lpp.
M
ZP 10002/b
132
Brūvere M. 1993. gada 17. novembrī “Talsu Vēstis” var turpināt. Talsu Vēstis, Nr. 134, 1993,
17. nov., 2. lpp. ZP 5825
131

166

bāšanas dēļ vaļējā SCO nojumē „Koklētāja” ģipša modelis tiek bojāts.
1994. gadā „Kalēju” muzeja darbinieki tam rod patvērumu savā izstāžu paviljonā, novietodami pie pašas ieejas, kur tas atrodas arī pašlaik.
Muzeja apmeklētāju ziedotā nauda cītīgi tiek ieskaitīta „Koklētāja”
fondā.133
Noplakusi Atmodas laika
jūsma. Ticība pieminekļa ieceres
īstenošanai un ziedotprieks saglabājies vien retajā. Viens no ieceres
atbalstītājiem – talsinieks, rosīgs
sabiedriskais darbinieks, bijušais
leģionārs Leo Tomans (1926–1997,
14. att.) nenogurstoši atgādināja
par pieminekļa nepieciešamību un

14. att. Leo Tomans – šoreiz kā
tiesnesis makšķernieku sacensībās.
1990. gadi. V. Frēliha foto. ZP 5564/1

visus par rakstiem presē nopelnītos honorārus lūdza ieskaitīt pieminekļa kontā. Būdams Talsu Kultūras nama dežurants, viņš uzraudzīja, kā pildās turpat līdzās novietotā kastīte ar uzrakstu „Ziedojums
„Koklētājam””.
1994. gada Novadnieku dienā tomēr izskan apņemšanās turpināt
„Koklētāja” ceļu, kaut gan tolaik vietā bija jautājums: „Mēs celsim pieminekli, ja mums pat nav desa, ko likt uz maizes?”134 Dzintra Eglīte
organizē pieminekļa izveides jautājuma izskatīšanu Talsu rajona padomes sēdē 1994. gada 20. jūlijā. Armands Melnalksnis, kuru
Dzintra Eglīte arī uzaicinājusi piedalīties, aicina deputātus piemirst
trūcīgo dzīvi un atbalstīt pieminekļa ieceri, kas kādreiz būs „reāls,
acīm tverams un baudāms ieguldījums kultūrā, vēsturē, pilsētvides krāšņumā, tūrisma objektā”135. Deputāti nolēma izveidot pieminekļa izveides darbu organizācijas komisiju, kuras sastāvā – rajona
padomes izpilddirektors Juris Kokins, pilsētas domes izpilddirektors
Gunārs Līdums, rajona galvenais arhitekts Aivars Lācis, rajona kultūras nodaļas vadītāja Dzintra Eglīte, Lauksaimniecības tehnikas
muzeja „Kalēji” direktors Imants Smildziņš, pilsētas domes deputāts,
Sporta nama direktors Rihards Kalniņš, Talsu Tautas nama admi eticībai ir pamats, „Koklētājam” – vēl nekā. Talsu Vēstis. Nedēļas Pielikums, Nr. 60, 1994,
N
21. maijā, [5. lpp.]. ZP 5826
134
Mieriņa D. Jābūt jēgpilnai kultūrpolitikai [intervija ar Dzintru Eglīti]! Talsu Vēstis. Nr. 106,
2015, 21. sept., 5. lpp.
135
Melnalksnis A. Talsu „Koklētāja” ilgais ceļš. Talsu Vēstis, Nr. 131, 2012, 12. nov., 9. lpp.
ZP 10002/b
133
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nistrators Leo Tomans, bijušais apvienības „Lauktehnika” pārvaldnieks Voldemārs Ozoliņš, komponists Miervaldis Celmiņš, dzejnieks
Armands Melnalksnis.136
Komisija līdz ar uzaicināto tēlnieku Ojāru Breģi tiekas 20. oktobrī „Kalēju” muzejā. Visi vienisprātis, ka pieminekļa akmens pārvietojams pie ieejas muzejā, kur, ja māksliniekam darbam nepieciešamais
tiks sagādāts, pavasarī varētu sākt kalšanu.137
1994. gada 25. novembrī akmens pieminekļa kalšanai no Talsu
SCO teritorijas tiek pārvests uz „Kalēju” muzeju, bet turpinās tēlnieka meklējumi.

Akmens pārtop „Koklētājā”
Pieminekļa izveides darbi atsākas ar jaunu sparu, kad 1995. gada
30. martā Talsu rajona padome ar tēlnieku Vilni Titānu138 (1944–
2006) slēdz līgumu par K. Zemdegas skulptūras „Koklētājs” izkalšanu
akmenī. Līgums paredz par 20 000 latiem izkalt skulptūru pēc piestādītā ģipša meta.139 Vēlāk noslēgtajā papildlīgumā140 tēlnieks apņemas
veikt pieminekļa pamatu apstrādi, izkalt uzrakstus pamatakmenī un
izgatavot piemiņas medaļas.
22. maijā Dzintras Eglītes ieteiktais tēlnieks Vilnis Titāns uzsāk
akmens pārvēršanu par „Koklētāju”. Mākslinieka kolēģi to vērtē kā
lielu izaicinājumu tēlnieka profesionalitātei, drosmīgu uzdrīkstēšanos, jo realizējama cita mākslinieka – Kārļa Zemdegas – iecere ar
tikai viņam raksturīgu tēlniecības valodu. Vilnis Titāns pieņēma
šo izaicinājumu un, „aizmirstot par savām ambīcijām, fiziskajām
sāpēm un laika trūkumu, mērķa vadīts, iegrima bezierunu darba
procesā”141
Ar rajona padomes izpilddirektora Jura Kokina palīdzību iegādāts kalšanas darbiem nepieciešamais aprīkojums, un viņa vadībā
pie „Kalēju” muzeja ieejas izveidota nojume, kur notiek pieminekVeZVA, 958. f., 8. apr., 4. l., 2. lp.
Kārkluvalka I. Sāk atkal skanēt, pavisam klusi. Talsu Vēstis, Nr. 125, 1994, 22. okt., 1. lpp.
ZP 5826
138
Dzimis – Vilnis Āzis. Uzvārdu mainījis 1967. gadā, pieņemot sievas Vizbulītes Titānes
patēva Antona Titāna uzvārdu (Titāne V. [Atmiņas par V. Titānu.]. No: Vilnis Titāns. Sast.
Treija A. [Rīga] : Galerija Daugava, [2011], 132. lpp. TNMM 29261).
139
VeZVA, 958. f., 8. apr., 205. l., 11. lp.
140
Turpat, 12. lp.
141
Dobičins I., tēlnieks. [Par V. Titāna tēlniecības darbiem.]. No: Vilnis Titāns. Sast. Treija A.
[Rīga] : Galerija Daugava, [2011], 124. lpp. TNMM 29261
136
137
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15. att. Tēlnieks Vilnis Titāns, kaļot „Koklētāju” pie „Kalēju”
muzeja izveidotajā nojumē 1995. gada rudenī.
D. Kārkluvalka foto. TNMM 29042

ļa kalšana (15. att.). Ar trimdas latviešu atbalstu sagādāti dimanta
griezējdiski, slīpmašīnas un instrumenti pulēšanai, ko līdz tam tēlniekiem Latvijā nebija iespēju izmantot.142 Vilnis Titāns neatlaidīgi
pārvērš granīta bluķi par „Koklētāju”, strādājot pa 12 stundām diennaktī.143 Lai pilnīgāk varētu sevi veltīt darbam, tēlnieks atstāj savu
dzīvesvietu Carnikavā un divus gadus dzīvo Talsos. Kā atzīst mākslinieka dzīvesbiedre Vizbulīte Titāne, „viņa dzīvē primārais un galvenais bija darbs. Viņš strādāja bez brīvdienām, bez atvaļinājumiem,
kā nojauzdams, ka dzīves pavediens pārtrūks vēl pašā radošo spēku
pilnbriedā”144. Latvijas Televīzijas veidotajā intervijā 1996. gada aprīlī tēlnieks stāsta, ka ar akmeni jāsarod, jāsadzīvo un jāuzticas viens
otram, viņš strādājot apdomīgi – septiņas reizes nomērot, vienu –
nogriežot.145 Tēlnieku atbalsta ģimene, pieminekļa izveides darbos
palīdz dēls mākslinieks Jānis Titāns.
Pieminekļa un tā pamatnes kalšanu finansē Talsu rajona padome. 1995. gadā atsākas arī ziedojumu vākšana. Viens no tās iniciatoriem – Talsu sporta nama direktors, Talsu pilsētas domes deputāts
Rihards Kalniņš (1928–2008) atceras, ka „pirmos latus ziedoja represētie un „Daugavas Vanagi””146. Savukārt Talsu Tautas namā pirmie
Turpat.
Latvijas Televīzijas raidījums par Talsiem [videoieraksts DVD]. 1996. ZA 2708
144
Tautas grāmatu plaukts. Vilnis Titāns [skatīts 03.03.2016.]. Pieejams: http://www.
tautasgramatuplaukts.lv/gramata/3598
145
Latvijas Televīzijas raidījums par Talsiem [videoieraksts DVD]. 1996. ZA 2708
146
Kalniņš R. Nolemtība. [Talsi], 2002, [206.] lpp. TNMM 26552
142
143
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ziedotāji bijuši skolēni, kas atvēlējuši piemineklim vecāku doto naudiņu.147 Visām rajona pašvaldībām un lielākajiem uzņēmumiem tiek
izsūtītas rajona padomes priekšsēdētāja Gaida Bieranda parakstītas
vēstules ar ieskatu pieminekļa tapšanas vēsturē un lūgumu atbalstīt
finansiāli pieminekli, kas „Talsu pakalnā būs mīļa un svēta vieta
visiem rajona iedzīvotājiem”.148
1996. gada februārī izsludina konkursu pieminekļa pamatnes uzrakstam. Lakoniskus un saturā ietilpīgus priekšlikumus līdz
1. maijam lūdz sūtīt laikraksta „Talsu Vēstis” redakcijai vai rajona
Kultūras nodaļai.149 Viļņa Titāna daiļradē nozīmīgs saules motīvs,
arī „Koklētājs” iecerēts Saules zīmē150, tāpēc tēlnieka ģimene piedāvā rakstīt „vienkārši un lakoniski – Latvijas saulei – Brīvības cīnītāju piemiņai”151, kas īstenots piemineklī. Arī pamata akmenī iekaltas
etnogrāfiskas saules zīmes.

Piemineklis top Talsu Ķēniņkalnā
Visai grūts uzdevums izrādījās vietas izvēle piemineklim.
1988. gadā par atbilstošu izraudzīts Sauleskalns152, bet darbu organizācijas komisija vēl apsver dažādus variantus. Rihards Kalniņš atceras, ka ieteicis Festivāla laukumu pie Fabrikas ielas153 – tagadējo pieminekļa vietu Ķēniņkalna pakājē –, bet tur blakus atradusies vasaras
bufete „Līdaciņa”. Bufetes nodegšana kādā naktī atrisinājusi vietas
izvēles jautājumu.154
1995. gada februārī komisija līdz ar tēlnieku Vilni Titānu apmeklē izraudzīto vietu, ar „Kalēju” muzejā izgatavota maketa palīdzību
pārbauda iespējami veiksmīgāko pieminekļa novietojumu un pārrunā apkārtnes iekārtojuma iespējas. 1995. gada 23. februārī vietas
Tomans L. Vai tikai parāds? Talsu Vēstis, Nr. 50/51,1996, 30. apr., 2. lpp. ZP 5828
VeZVA, 958. f., 8. apr., 205. l., 4. lp.
149
Kārkluvalka I. „Koklētāja” radošā grupa lemj. Talsu Vēstis, Nr. 13, 1996, 1. febr., 1. lpp.
ZP 5828
150
1996. gadā uzstādot simboliskas saules zīmes Talsu rajona robežvietās: Kolkasragā (Zilā
saule) un Strazdē (Zaļā saule).
151
Titāne V. Lai latvju saule nenoriet. Talsu Vēstis. Nedēļas pielikums. Nr. 52, 1996, 4. maijā,
4. lpp. ZP 5828
152
Akts. Kopija no 1996. gada 20. jūlijā K. Zemdegas pieminekļa „Koklētājs” pamatnē guldītā
akta. TNM, skat. TNMM 2145; Malēja V. Ir jāuzceļ trīs tilti. Padomju Karogs, Nr. 47, 1988,
19. apr., 3. lpp. ZP 5821; Rasa A. Ziedosim pieminekļa kontā! Padomju Karogs. Nr. 47, 1988,
19. apr., 3. lpp. ZP 5821
153
Festivāla laukums brīvdabas pasākumiem izbūvēts 1957. gadā (Reinfelds P. Talsu rajona
Komunālo uzņēmumu kombināts: 1945–1977. 1980. TNMM 11540).
154
Kalniņš R. Nolemtība. [Talsi], 2002, 205. lpp. TNMM 26552
147
148
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izvēle gūst atbalstu Talsu pilsētas domes sēdē, kur nolemj skulptūru uzstādīt Festivāla laukumā un slēgt līgumu ar galveno arhitektu
Aivaru Lāci par ierīcības projekta izstrādi.155 Pēc Talsu pilsētas domes
1995. gada 27. februāra pasūtījuma Talsu rajona galvenais arhitekts
Aivars Lācis līdz 1996. gada decembrim izstrādā pieminekļa uzstādīšanas vietas labiekārtojuma projektu, kurā paredz arī vasaras bufetes
„Līdaciņa” nojaukšanu, trīs lielo terases koku novākšanu, zemes pārvietošanas darbus, jauna malkas šķūņa uzcelšanu Fabrikas ielas 21
iedzīvotājiem, kā arī mājas pagalma labiekārtošanu.156
Noris piegružotās teritorijas labiekārtošana, kuras sakopšanai jāiegulda
daudz darba. 1995. gada 1. jūlijā – septītajā Novadnieku dienā – čakli talko novadnieki, piemiņai saņemdami no topošā
pieminekļa akmens atskaldītās šķembas
(16. att.). Celtniecības un montāžas darbi
sākti 1995. gada augustā. Darbu izpildē
piedalās Imanta Altenberga vadītais celtniecības uzņēmums „Talce”, kā pārziņā ir
pieminekļa pamati, zemes darbi, laukumi,
kāpnes. SIA „Spriegums” veic elektromontāžas darbus. Talsu pilsētas dome atbild

16. att. Tēlnieks Vilnis Titāns,

autogrāfu uz pieminekļa
par parka celiņu izveidi, apzaļumošanu.157 rakstot
akmens šķembas 1995. gada

Daiļdārzniece Inta Metuzāle pieminek-

ļa vietas izveidi atceras ar saviļņojumu

1. jūlija Novadnieku dienas
dalībniekiem. D. Kārkluvalka
foto. TNMM 29045

kā lielu piedzīvojumu, patriotisma pilnu darbu, ko pavadījis pacilāts
noskaņojums.158 Darbs pieminekļa apkārtnes labiekārtošanā ilga līdz
1997. gadam, kad tika sakārtots pēdējais zāliens.159 Pēc Talsu rajona
padomes rīkojuma izveidota valsts pieņemšanas komisija 1997. gada
20. jūnijā atzīst pieminekļa izveides darbus par pabeigtiem.160 Kopumā
9600 m2 lielā kompleksa ierīkošana izmaksājusi 80 360 latus.161
VeZVA, 961. f., 3. apr., 12. l., 112. lp.
VeZVA, 958. f., 8. apr., 205. l., 26., 29., 30. lp.
157
Turpat, 49. lp.
158
Piemineklis “Koklētājs” Ķēniņkalna pakājē mīt jau piecpadsmito rudeni [skatīts 14.04.2016.].
Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=Q3Kq7Yz8Uz4
159
Metuzāle I. Talsu dendroloģiskais parks. Talsi : A. Pelēča lasītava, 2015, 135. lpp.
TNMM 30300
160
VeZVA, 958. f., 8. apr., 205. l., 48.–50. lp.
161
Turpat.
155
156
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1996. gada aprīlī ar maketu tiek pārbaudīta pieminekļa iekļaušanās ainavā un
noteikts nepieciešamais pamatnes augstums
(17. att.). 162 Saskaņā ar projekta autora
A. Lāča rasējumiem SIA „Talce” veic pamatu
betonēšanu un konusa izbūvi ap pamatiem.
Turklāt uzņēmums sponsorē 500 latus no
kopumā 1641 latu lielajām pieminekļa pamatu izbūves izmaksām.163
17. att. 1996. gada aprīlī
ar maketu tiek pārbaudīta
pieminekļa iekļaušanās
ainavā. V. Frēliha foto.
Neg. TNMM 16551/2

Pieminekļa pamatakmens svinīgi tiek
atklāts 1996. gada 20. jūlijā – Talsu pilsētas svētkos, kuri veltīti 765. gadadienai
kopš Talsu vārds pirmo reizi minēts rakstos.

Granīta pamatne 1995. gada 20. novembrī pasūtīta Sanktpēterburgā
uzņēmumā „Bозрождение” („Atdzimšana”), ar piegādi tā izmaksājusi 26 576,95 ASV dolārus.164 Pieminekļa pamatnes austrumu pusē
Vilnis Titāns iekalis vēlējumu – „Latvijas saulei” –, rietumu plaknē – „Brīvības cīnītāju piemiņai” – un informāciju par piemiņas vietas
izveidi – „Arhitekts Aivars Lācis/ Granītā izkalis Vilnis Titāns/1996.”
Pēc Talsu novada muzeja speciālistu ierosinājuma pieminekļa pamatnē tiek ievietots vēstījums nākošajām paaudzēm – akts par pieminekļa tapšanu, ko grafiski izpildījusi māksliniece Ritma Lagzdiņa.
Talsu novada muzejs glabā
akta kopiju. Imanta Smildziņa
veidoto kapsulu ar aktu ievietot postamentā bija paredzēts
Arnoldam
18. att. Pieminekļa „Koklētājs”
pamatakmens atklāšana 1996. gada
20. jūlijā. Rihards Kalniņš pieminekļa
pamatnē ievieto kapsulu ar Aktu par tā
tapšanu. A. Reinholda foto. ZP 5911/1

V i l e r t a m , 165 b e t

sakarā ar viņa slimību to uzticēja
Rihardam Kalniņam (18. att.).
1996.

gada

7.

oktob-

rī Viļņa Titāna atveidotais Koklētāja tēls, novietots uz smagā
auto platformas un līgani sekodams policijas automašīnai, no
 ilnis Titāns, Talsiem piederīgs [videoieraksts DVD]: Tēlnieka Viļņa Titāna piemiņai.
V
Talsi : Talsu televīzija, 2006. ZP 7816
163
VeZVA, 958. f., 8. apr., 205. l., 13. lp.
164
Turpat, 5., 6. lp.
165
Turpat, 19. lp.
162
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Lauksaimniecības tehnikas muzeja „Kalēji” teritorijas tiek pārvests
uz piemineklim izraudzīto vietu Ķēniņkalna nogāzē.166

Beidzot Talsiem savs Brīvības piemineklis!
Pieminekļa svinīga atklāšana notiek 1996. gada 16. novembrī. Lai arī iepriekš tā plānota 18. novembrī – Latvijas Republikas
proklamēšanas dienā –, datums tiek pārcelts, lai varētu piedalīties
Latvijas Valsts prezidents Guntis Ulmanis. Arī zinātniece Vaira
Vīķe‑Freiberga – nākošā Latvijas Valsts prezidente (1999–2007) –
saņēmusi ielūgumu piedalīties, bet, tā kā nav Latvijā, apsveikuma
vēstulē aicina pie pieminekļa arvien pateicībā atcerēties tos, „kas visu
atdeva par Latvijas zemi, par latviešu tautu, par savu bērnu un viņu
pēcnācēju nākotni”167.
Uz pieminekļa atklāšanas dienas pasākumiem aicina afišas168 un ielūgumi (19. att.).
Sarīkojumus ievada ekumēnisks dievkalpojums Talsu evaņģēliski luteriskajā baznīcā169
un sešu izstāžu atklāšana Talsu novada muzeja jaunajās telpās170. Viens no piemiņas vietas izveides iniciatoriem – Rihards Kalniņš –
„Koklētāja” atklāšanas brīdim veltījis
dzejoli.171
Pieminekļa atklāšana Ķēniņkalna pakājē Annas Jansones režijā
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izvēršas svinīga

un aizkustinoša. Novembra vakars jau satumsis, kad, dziesmu un dzejas pavadītas, izskan

19. att. Ielūgums
K. Zemdegas pieminekļa
„Koklētājs” atklāšanas
pasākumiem 1996. gada
16. novembrī (vāka
foto – D. Kārkluvalks).
ZP 10677/a

 iemineklis „Koklētājs” Ķēniņkalna pakājē mīt jau piecpadsmito rudeni [skatīts 14.04.2016.].
P
Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=Q3Kq7Yz8Uz4
167
Vīķe-Freiberga V., Freibergs I. Apsveikums. Talsu Vēstis, Nr. 135, 1996, 16. nov., 1. lpp.
ZP 5828
168
Afiša Kārļa Zemdegas pieminekļa „Koklētājs” atklāšanas pasākumiem Talsos 1996. gada
16. novembrī. ZA 1615
169
Programma Latvijas Valsts svētku un K. Zemdegas pieminekļa „Koklētājs” atklāšanai
veltītam dievkalpojumam 1996. gada 16. novembrī Talsu ev. lut. baznīcā, piederējusi Leo
Tomanam. ZP 10679
170
Starp tām arī pieminekļa autora – Kārļa Zemdegas – piemiņas izstāde, pieminekļa izkalēja –
Viļņa Titāna tēlniecības izstāde „Saules ceļā” un viņa palīga, dēla Jāņa Titāna gleznu izstāde
„Starp sauli un cilvēkiem” (Afišas. ZA1616, ZA 1618, ZA 1617).
171
Kartīte ar Riharda Kalniņa dzejoli „Koklētājs” atvērumā un autora autogrāfu Leo Tomanam.
Uz vāka A. Reinholda foto – K. Zemdegas piemineklis „Koklētājs”. Tipogrāfiski iespiesta.
ZP 10680 Publicēts: Kalniņš R. Nolemtība. [Talsi], 2002, [206.] lpp. TNMM 26552
172
VeZVA, 958. f., 8. apr., 205. l., 21. lp.
166
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Talsu rajona padomes priekšsēdētāja Gaida Bieranda un Latvijas Valsts
prezidenta Gunta Ulmaņa uzrunas.173
Prezidents atgādina, ka „ilgs un grūts ir
bijis mūsu ceļš, līdz tapa šī valsts, daudzas dzīvības ir izdzisušas, lai varētu
20. att. Sākas pieminekļa
atklāšanas sarīkojums. 1996. gada
16. novembris. V. Frēliha foto.
Neg. TNMM 11199/3

iemirdzēties arī šovakar Latvijas zvaigznes. [..] „Koklētājs” ir gājis kopā ar
mums pa nebrīves ceļu, izdzīvojis smagos

okupācijas gadus un audzis reizē ar mūsu brīvību”.174 Starmeši un svecī-

šu gaismas izgaismo zem balta audekla slēpto akmens tēlu175 (20. att.).
Kā goda asistenti prezidentam pārklāja noņemšanā pēc Riharda Kalniņa
ierosmes176 pieaicināti „Tēvzemes Daugavas Vanagu” Talsu nodaļas biedri, Latviešu leģiona virsleitnanti Teodors Kalnājs (dzimis Bergmanis,
1915–2007) un Leonīds Reinbergs (1923–2009). Teodors Kalnājs atceras,
ka abi stāvējuši piemineklim katrā pusē
goda sardzē, pēc uzrunas sarokojušies ar
prezidentu, kurš aicinājis noņemt pārklāju. Mitrais audekls vīriem nav klausījis,
tāpēc prezidents pats noņēmis pārklāju.177 Pēc kopīgi dziedātās Latvijas Valsts
himnas (21. att.) pieminekli iesvēta Latvijas
Evaņģēliski luteriskās baznīcas Kandavas
iecirkņa prāvests, Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Māris Ludviks.
Talsu novada domes priekšsēdētāja
21. att. Gaidis Bierands (pa kreisi)
un Guntis Ulmanis, dziedot
Latvijas Valsts himnu pieminekļa
atklāšanas brīdī 1996. gada
16. novembrī.
V. Frēliha foto.
Neg. TNMM 11200/2

Visvalža Radeļa un Kārļa Zemdegas meitas – Māras Zemdegas – uzrunās izskan
pateicība visiem, kuri jebkādā veidā atbalstījuši “Koklētāja” piedzimšanu. Tēlnieks
Vilnis Titāns izsaka vēlējumu, lai šis būtu

Foto negatīvi. Neg. TNMM 11203
K. Zemdagas pieminekļa “Koklētājs” atklāšana 1996. gada 16. novembrī [videoieraksts
DVD]. ZA 2708
175
Mākslas foto – Astrīda Meirāne „K. Zemdegas pieminekļa „Koklētājs” atklāšana Talsos 1996.
gada 16. novembrī”. TNMM 26313 (Publicēts: Nākošā pietura Kurzeme…[Izstādes katalogs.]
Talsi : Talsu novada muzejs, 2000, [42. lpp.]. ZA 1904/1–2
176
Kalniņš R. Nolemtība. [Talsi], 2002, 294., 295. lpp. TNMM 26552
177
Karavīra ceļš: Virsleitnants Teodors Kalnājs. Sast. G. Ceravs, J. Vasiļevskis. Talsi : APL,
2015, 117. lpp. TNMM 30333
173
174
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sākums arī cilvēku dzīves garīgai sakopšanai visā Talsu novadā.178
Pēc svinīgās atklāšanas visi aicināti uz svētku koncertu un balli
Talsu Sporta namā. Tur pieminekļa tapšanas veicinātāji saņem tēlnieka Viļņa Titāna gatavotās piemiņas medaļas179 (22. att.). Talsu
rajona padomes priekšsēdētājs Gaidis Bierands pieminekļa atjaunošanas darbu veicējus pēc svētku koncerta ielūdz uz vakariņām Talsu
rajona padomes kafejnīcā Kareivju ielā 7.180

22. att. Galda medaļa „Kārlim Zemdegam. 1894–1963”. 1996.
Autors Vilnis Titāns. TNMM 29040. Sanda Priedes foto

1996. gada 16. novembrī „atdzimst viens no brīnišķīgākajiem
Zemdegas darbiem – „Koklētājs””181. 73 gadu ilgais pieminekļa tapšanas stāsts beidzot guvis redzamu izpausmi – brīvības cīnītāju piemiņa iemūžināta K. Zemdegas „Koklētāja” tēlā. Piemineklis ieguvis jau
plašāku piemiņas vietas traktējumu nekā tā sākotnējā iecerē 1920.–
1930. gados. Nu „Koklētājs” piemin visus mūsu brīvības cīnītājus –
tos, kas izcīnījuši pirmo Latvijas Republiku un to nosargājuši, tos,
kas cietuši padomju režīma spaidus, un tos, kas tuvinājuši atjaunotās
valsts neatkarības brīdi. Piemineklis mūsu teritorijas un visu mūsu
apziņas brīvībai. Piemineklis Latvijas saulei.

 . Zemdagas pieminekļa „Koklētājs” atklāšana 1996. gada 16. novembrī [videoieraksts
K
DVD]. ZA 2708
179
Foto negatīvi: Piemiņas medaļu pasniegšana Talsu Sporta namā 1996. g. 16. novembrī.
V. Frēliha foto. Neg. TNMM 11209–11214
180
Ielūgums K. Zemdegas pieminekļa „Koklētājs” atklāšanas pasākumiem Talsos 1996. gada
16. novembrī ar Talsu rajona padomes priekšsēdētāja parakstītu ieliktni – ielūgumu uz
vakariņām, adresēts Leo Tomanam. Tipogrāfiski iespiests. ZP 10677/a, b
181
No Talsu TV arhīviem [videoieraksts DVD] : tēlnieka Kārļa Baumaņa (1916–2011) uzruna
1996. gada 16. novembra sarīkojumā Talsu novada muzejā. ZA 3063
178

175

Zanda Konošonoka

Die Gestaltung des Denkmals
den Freiheitskämpfern in Talsi
Zusammenfassung
Seit 1996 schmückt den Fuβ des Königsbergs (Ķēniņkalns) in Talsi
an der Fabrikas Straβe das Denkmal „Koklētājs” (der Koklespieler),
das vom Bildhauer Kārlis Zemdega (1894–1963) geplant und von
Vilnis Titāns (1944–2006) ausgehaut wurde. Die Geschichte des
73 Jahre langen Werdeganges des Denkmals haben verschiedene
Epochen und mehrere Generationen gebildet.
Die Männer des Kreises Talsi nahmen an den Freiheitskämpfen
von 1918 - 1920 teil, und viele von ihnen fielen auf dem Feld der Ehre
für die Freiheit Lettlands. Um diese Helden zu ehren, beschloss man
1923, in Talsi eine Gedenkstätte zu bilden. In den nächsten Jahren
wurden Geldspenden gesammelt, der Verbleib und die Art des
Denkmals besprochen und der Wettbewerb der Denkmalsprojekte
organisiert. Seit 1934 wurde die Organisationsarbeit des Denkmals
von der Abteilung Talsi des Kriegerfriedhofskomitees gemacht. Am
Anfang beschloss man, die Gedenkstätte auf dem Burgberg von Talsi
anzulegen, aber es verwirklichte sich nicht, weil dort archäologische
Werte gefunden wurden.
Danach hat man beschlossen, das Denkmal - das Projekt des
Bildhauers Kārlis Zemdega den gefallenen Kriegern mit der Gestalt
des Koklespielers – auf dem Berg Leci (Leču kalns) an der Brīvības
Straβe zu errichten. Am 18. November 1938 – zum 20. Jahrestag
des Staates Lettlands in einer groβen Veranstaltung – wurden die
Grundlagen des Denkmals enthüllt und die Kapsel mit der Botschaft
an den nächsten Generationen eingesetzt. Kārlis Zemdega begann
zusammen mit seinen Helfern das Meiβeln des Steines, der in den
Wäldern von Dundaga gefunden wurde. Der Wechsel der politischen
176

Staatsordnung brach die Gestaltung des Denkmals ab.
1987 regten die Teilnehmer des Landsleutetages des Kreises
Talsi die Arbeit an der Gestaltung des Denkmals an. Das Meiβeln
des Denkmals übernahm der Bildhauer Vilnis Titāns. Ihm half sein
Sohn Jānis Titāns. Das Einrichtungprojekt der Gedenkstätte arbeitete der Architekt Aivars Lācis aus. Das Meiβeln des Denkmals und
dessen Fuβes finanzierte der Rat des Kreises Talsi, die Arbeiten der
Bildung der Gedenkstätte – der Rat der Stadt Talsi. Die Mittel der
Gestaltung des Denkmals spendeten Privatpersonen, Behörden und
Organisationen.
Das Denkmal den Freiheitskämpfern mit der Widmung –
„der Sonne Lettlands” – wurde am 16. November 1996 in der feierlichen Veranstaltung mit der Teilnahme des Staatspräsidenten
Lettlands Guntis Ulmanis enthüllt.
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DAIJA LĒMANE

Dziesma „padomju saulē”.

Talsu rajona kori un deju kolektīvi.
1945.–1960. gads
Talsu novada muzeja krājuma veidošanā samērā liela uzmanība
pievērsta materiālu vākšanai un apkopošanai par Talsu un apkārtnes
koriem un Dziesmu svētkiem. Bagātīgākais materiālu klāsts papildinājis muzeja krājumu 1973. gadā, gatavojot Dziesmu svētku simtgadei
veltītu izstādi. Materiāli vēlāk sistemātiski papildināti ar fotogrāfijām,
svētku programmām, iespieddarbiem ar dziesmu tekstiem un dalībnieku kartēm. Vērtīgs ieguvums ir dziedātāju tērpi – kora tērpi, kuri
gatavoti speciāli dalībai svētkos gan 1920.–1930. gados, gan pirmajos
pēckara Dziesmu svētkos. Tos papildina Dziesmu svētku karogi: vecākais – Pūņu Jaunatnes savienības karogs (TNMM 3136) – darināts
1928. gadā; Talsu apriņķa karogs (TNMM 2973) gatavots 1948. gada
Dziesmu svētkiem. Muzeja materiālu klāsts deva iespēju sagatavot
divas plašas izstādes: pirmo – par Dziesmu svētku tradīcijas aizsākumu
līdz pat to kulminācijai 1938. gadā, otro – par laika posmu no 1948. līdz
1985. gadam.
Gatavojot izstādes, rodas iespēja iedziļināties apskatāmā laika
periodā, cenšoties izprast norišu nosacītību un saistību ar vēsturiskiem
un politiskiem notikumiem. Dziesmu svētku III periods (X–XIX svētki)1 ir īpašs ar to, ka X jeb 1. Padomju Latvijas Dziesmu svētki tika
rīkoti sarežģītā laikā – ļaudis vēl nebija attapušies no kara šausmām,
taču bija jācīnās ar pēckara ekonomiskajām grūtībām, laukos jāievieš
jaunas saimniekošanas metodes, jāiepazīst vienlaidus kolektivizācija,
jāpierod pie padomju varas politikas un jāklausa rīkojumiem „no augšas”. Tas rada interesi rūpīgāk apskatīt pieejamos materiālus par koru
darbošanos un gatavošanos Dziesmu svētkiem pirmajos pēckara gados,
par deju kolektīvu veidošanos un mērķtiecīgu masveida pašdarbības
veicināšanu.
1

Dziesmu svētku mazā enciklopēdija. Rīga : Musica Baltica, 2004, 17. lpp.
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Darbā izmantoti pirmo pēckara gadu pašdarbnieku atmiņu stāsti,
fotogrāfijas, dokumenti. Laikrakstos un dažādu laiku izdevumos par
Dziesmu svētkiem rodams gan laikmeta raksturojums, gan partijas
un valdības lēmumi un norādījumi.
Jau 1944. gada rudenī, kad tikko atbrīvota Rīga, bet Kurzemē vēl
notiek kaujas, LPSR Arodbiedrību Centrālās Padomes prezidijs nolemj
nākamā gada sākumā organizēt republikas pašdarbības skates.2 Jaunā
iekārta ar lozungu „Māksla pieder tautai” prasa un veicina pašdarbības
kolektīvos masveidību. Patiesībā dalība koros nebija nekāds jaunums.
Daļa dziedātāju, kuri bija piedalījušies pirmskara laika Dziesmu svētkos, dziedātprieku bija saglabājusi cauri kara gadiem. Dziesmu svētki notika arī vācu okupācijas laikā 1943. gadā Rīgā, Valmierā, Cēsīs,
Jelgavā.3 1943. gada 27. maijā ap 20000 dalībnieku pulcējās Liepājā
Kurzemes novada 5. Dziesmu svētkos.4 Tajos piedalās arī Talsu kori.
Talsu rajona koru kopmēģinājumi notika 20. jūnijā Talsu Sadraudzīgās
biedrības namā. Svētku virsdiriģents T. Reiters uzdeva rajona koru
mēģinājumus vadīt skolotājam A. Ezeriņam.5 Līdz ar to var teikt, ka šī
tradīcija nebija mirusi, vajadzēja tikai stimulu tās turpināšanai.
Tomēr karš bija ieviesis savas korekcijas. Trūka diriģentu, trūka
mūzikas instrumentu pavadījumam, bija daudz saimniecisku grūtību. Korus organizēja un vadīja pamatā skolotāji, kuri bija strādājuši jau pirms kara – tādi kā Milda Kārkliņa (1893–1981) Lībagu
pagastā, Nikolajs Kalve (1906–1997) Laucienē un citi. Laikrakstā
„Padomju Karogs”, aprakstot apriņķa pašdarbības skati, minēts, ka
tajā piedalījušies Kandavas, Ārlavas, Strazdes pag. un Kandavas pilsētas pašdarbības pulciņi, un „ārlavieši ir pirmie pašdarbības pulciņu
dibinātāji mūsu apriņķī. Skates repertuārs gatavots jau vācu okupācijas laikā, nepieciešamais materiāls dabūts no pagrīdes darbiniekiem”.6
Te jāatgādina, ka 1857. gadā dibinātā Ārlavas Dziedāšanas biedrība
diriģenta, skolotāja J. Meiera vadībā pirmā no Talsu apriņķa pieda-

Grauzdiņa I. Izredzētie: Latvijas Lielā kora virsdiriģenti. Rīga : Tautas mākslas centrs, 2008,
90. lpp.
3
Grauzdiņa I., Poruks A. Dziesmu svētku gara gaita. Rīga : E.Melngaiļa Tautas mākslas centrs,
1990, 41. lpp.
4
Liepājas vēsture [skatīts 26.03.2016]. Pieejams: https://lv.wikipedia.org/wiki/
Liep%C4%81jas_v%C4%93sture
5
27. jūnijā dziesmu svētki Liepājā. Talsu Vārds, Nr. 23, 1943, 10. jūn., 3. lpp.
6
L. Ž. Talsu apriņķa pašdarbības pulciņu skatē. Padomju Karogs, Nr. 28, 1945, 4. aug.
2
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lījās I Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos (1873).7 Koris piedalījies
gandrīz visos turpmākajos Dziesmu svētkos. Vācu okupācijas laikā
kori vadīja ievērojamais diriģents Ernests Brusubārda (1880–1968).8
Tātad patiesībā šis koris ar nelieliem pārtraukumiem darbojies jau
vairāk nekā 70 gadus, un repertuārs nebija „pagrīdē” jāmeklē.
Talsu apriņķa pašdarbnieki tiešām ir aktīvi. 1945. gadā pie Talsu
kultūras nama Zinaīdas Samas (1915–1989) vadībā tika nodibināts
deju kolektīvs, kurš ar panākumiem startēja republikas skatē, izcīnot godu piedalīties Vissavienības mākslinieciskās pašdarbības skatē
Maskavā.9 Kā balvu par labiem sasniegumiem deju kolektīvs no žūrijas
komisijas saņēma krāšņus Talsu novada tautas tērpus. Jāpiezīmē, ka
pirmos tērpus kolektīva dalībnieki gatavojuši paši pēc mākslinieka
Žaņa Sūniņa metiem: kolektīvi tinuši dzijas un krāsojuši (1. att.).10

1. att. Talsu kultūras nama deju kolektīvs Vissavienības
mākslinieciskās pašdarbības skatē Maskavā 1946. gadā. TNMM 407

1947. gadā saimnieciskā dzīve bija jau nedaudz nostabilizējusies, iedzīvotāji pamazām attapušies no kara laika pārdzīvojumiem.
Pilsētās un ciemos bija izveidojušies stabili pašdarbības kolektīvi,
un, lai vēl vairāk veicinātu masveidību, izrādītu padomju patriotismu un tautu draudzību, Latvijas PSR Ministru Padome un LKP CK
1947. gada 29. jūnijā pieņēma lēmumu par Padomju Latvijas Dziesmu
svētku rīkošanu 1948. gadā.11
Latvijas PSR Ministru padomes un Latvijas Komunistiskās (boļšeTalsu novads: Enciklopēdisks rakstu krājums. Rīga : Talsu un Tukuma studentu biedrība,
1935–1937, 443. lpp. TNMM 4148
8
L. Āboliņa atmiņas. ZP 972
9
Pafrats A. Gūt panākumus kultūras darbā. Padomju Karogs, 1946, 17. sept., 2. lpp.
10
Zīberga L. Kultūras attīstība Talsu pilsētā Padomju varas 20 gados: P. Stučkas LVU Vēstures
un filoloģijas fakultātes Vēstures nodaļas studentes diplomdarbs. Rīga, 1960.
11
Mediņš K. Latviešu Dziesmu svētki. Rīga : LVI, 1955, 102. lpp. TNMM 4686
7
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viku) partijas Centrālās komitejas 1947. gada 23. septembra lēmums
Nr. 19 noteica, ka, gatavojoties republikas Dziesmu svētkiem 1948. gada
jūnijā, visos republikas teātros, kinoteātros un mūzikas iestādēs jārīko speciālas mūzikas dekādes, savukārt apriņķu centros un republikas
pakļautības pilsētās – vietēja mēroga Dziesmu svētki.12 Tādējādi tika
izveidots jauns Dziesmu svētku sagatavošanas trīspakāpju modelis: vispirms rīkot vietēja mēroga dziesmu dienas pagastos, ciemos, tad apriņķa Dziesmu svētkus, kas notiek Vispārējo Dziesmu svētku gadā jūnija
mēnesī, un pēdējais posms – republikāniskie Dziesmu svētki Rīgā, kur
sabrauc visu apriņķu un pilsētu labākie kolektīvi.
Talsu apriņķī jau 1947. gada 14. septembrī Tiņģerē notika pirmā
Talsu apriņķa Dziesmu diena. Šim notikumam atvēlēta vesela lappuse
laikrakstā „Cīņa”.13 Afiša liecina, ka Dziesmu dienā piedalās Kandavas,
Lībagu, Pastendes, Lubezeres un Tiņģeres kori, kā arī republikāniskajā pašdarbības skatē godalgotais Talsu kultūras nama deju kolektīvs.14
Žurnālista rakstītajā ievadslejā parādās laikmetam raksturīgā
ideja – dziedāšanai un pašdarbībai jāsasaucas ar sasniegumiem ražošanā: „Tālo, mazo Īves ciemu padara ievērojamu tā iedzīvotāju izcilais darbs dziesmu druvā. Labi viņi strādā arī rudzu un kviešu tīrumos. Dziesmu dienas priekšvakarā vēlās stundās viņus varēja sastapt
vedam uz valsts sabērtuvi savu devumu valstij. [..] Īves ciema koris –
lielākais apriņķī. Un arī labākais dziedājumā.”15 (2. att.)

2. att. Tiņģeres kora dalībnieki Talsu apriņķa dziesmu svētkos
1948. gada 3. jūlijā. TNMM 7937/1
 atvijas PSR Ministru Padomes un Latvijas komunistiskās (boļševiku) partijas Centrālās
L
Komitejas 1947.gada 23.septembra lēmums Nr.19 par Dziesmu svētku sarīkošanu 1948. gadā.
Ventspils ZVA (turpmāk – VeZVA) kolekcija, 1. apraksts., 23. lieta., 25. lp.
13
Cīņa, Nr. 218, 1947, 16. sept.
14
Afiša. ZP 2443
15
Talsu apriņķa dziesmu diena. Cīņa. Nr. 218, 1947, 16. sept.
12
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Savu pieredzi kora veidošanā izklāstīja Tiņģeres kora diriģents-skolotājs Aleksandrs Saliņš. Apriņķa kultūras nodaļas vadītāja A. Pafrate
solīja panākt, ka Talsu apriņķī Dziesmu svētkiem gatavosies ne mazāk
kā 1000 dziedātāju. „Kopējiem spēkiem cenšamies panākt, lai visiem
dziedātājiem būtu krāšņi Talsu novada tautas tērpi. Nolemts visos
pagastos līdz 1. novembrim nodibināt rokdarbu pulciņus, kas pēc izstrādātiem metiem izgatavotu etnogrāfiski pareizu tautas tērpu. Tādi tērpi
ir jau Talsu tautas nama deju kolektīvam, kas pagājušajā gadā piedalījās Vissavienības mākslinieciskās pašdarbības skatē Maskavā.”16
Gatavošanās svētkiem notiek visā republikā un, protams, ar attiecīgiem rīkojumiem. 1947. gada 23. septembrī Latvijas PSR Ministru padome uzliek par pienākumu PSRS Valsts plāna komisijai piešķirt Dziesmu
svētku dalībnieku tautastērpu un apavu izgatavošanai 23 tūkstošus
kilogramu vilnas dzijas, 28 tūkstošus metru balta audekla, 2000 metru
sarkanas drānas, 6 tonnas cietas ādas un 300 000 decimetru virsādas.
1949. gadā Latvijas PSR Valsts plāna komisija piešķir 2000 kilogramu
nekondicionēto kokvilnas diegu Dziesmu dienu dalībnieku tautastērpu
izgatavošanai.17 Tomēr lielai daļai pašdarbnieku jāiztiek ar tērpiem, ko
paši var sagādāt. Talsu kultūras nama korim tika uzšūti rūtaina kokvilnas auduma sarafānveida mēģinājumu tērpi. Dziedātājas, kurām nebija
izdevies sadabūt tautas tērpu, tajos uzstājās arī Dziesmu svētkos.
1948. gada 10. janvārī Talsu apriņķa Dziesmu svētku rīcības komiteja izdod aicinājumu visiem Talsu apriņķa izpildkomitejas nodaļu, iestāžu, uzņēmumu vadītājiem un arodbiedrības organizatoriem, strādniekiem, kalpotājiem un mājsaimniecēm uz pirmo lielo kopmēģinājumu:
„Ikvienam atbildīgam darbiniekam jāizjūt pienākums pašam iesaistīties šinī darbā un organizēt uz to sev padotos darbiniekus. Nevar būt
neviena iestāde, ne uzņēmums, kura darbinieki neiesaistītos kopējos
koros. Sevišķa vērība šeit jāpiegriež mūsu inteliģencei – izglītības darbiniekiem, inženieriem, zootehniķiem, agronomiem, ārstiem.” (3. att.)
1948. gada jūnijā notiek Dziesmu dienas vairākos apriņķa pagastos. Kopmēģinājumos piedalījās republikas svētku virsdiriģents
Teodors Kalniņš. Dziesmu dienās atklājās arī organizatoriskas kļūdas un neizdarības, ko asi kritizē apriņķa laikraksta slejās: „Lielākos
traucējumus rada transporta grūtības. Iestāžu vadītāji, kuru rīcībā ir
16
17

Turpat.
VeZVA, 110. f., 1. apr., 27. l., 184. lp.
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3. att. Talsu apriņķa Dziesmu svētku rīcības komitejas aicinājums uz
kopmēģinājumu Talsu Kultūras namā 1948. gada 20. janvārī. TNMM 4694

transporta līdzekļi vēl arvien domā, ka Ministru Padomes un LK(b)P
Centrālās Komitejas lēmums par dziesmu svētku sarīkošanu uz viņiem
neattiecas. Viņi nespēj vēl saprast, ka viņi šodien nav vairs transporta līdzekļu privātīpašnieki, bet tie ir tautas īpašums un, ka nevienam
cilvēkam nav tiesības bremzēt šo lielo sajūsmā izvērtušos masu kustību.”18
Šajā laikā arī Talsu pilsēta gatavojas apriņķa Dziesmu svētkiem.
Notiek svētku estrādes būvniecība Talsu sporta laukumā. „Ar šī gada
2. jūniju sākas liela rosība Talsu sporta laukumā, kur Talsu pilsētas
iedzīvotāji ķērušies pie estrādes būves mūsu apriņķa dziesmu svētkiem
šā gada 4. jūlijā. Talsinieki apņēmusies estrādi uzbūvēt galvenokārt
sabiedrisku talku veidā. Ik dienas no iestādēm un organizācijām pulcējas darbinieku un iestāžu vadītāji, lai pieliktu roku lielajam darbam. Caurmērā katru dienu strādā 25 cilvēki. Estrādes būvi pabeigs
līdz šā gada 15. jūnijam, nostrādājot talku veidā ap 500 darba dienu,”
ziņo „Padomju Karogs”.19
Pirmie Talsu apriņķa Dziesmu svētki notika 1948. gada 3. un
4. jūlijā. Pasākumu apmeklēja 13 tūkstoši klausītāju. Dziesmu svētki
18
19

Sarma I. Sākas dziesmu dienas. Padomju Karogs. Nr. 65, 1948, 29. maijs.
Banga L. Gatavošanās dziesmu svētkiem Talsos. Padomju Karogs. Nr. 70, 1948, 10. jūn.
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sākās ar gājienu, kurā piedalījās 50 kori ar aptuveni 3000 dziedātājiem un 7 deju kolektīvi ar 124 dejotājiem.20 Speciāli tika izgatavots
Talsu apriņķa koru Dziesmu svētku karogs21 (4. att.).

4. att. Talsu apriņķa Dziesmu svētkos 1948. gada jūlijā: Talsu kultūras nama
dejotāji pie Dziesmu svētku karoga. TNMM 29549/47
Ārlavas koris svētku gājienā. TNMM 29 549/77

Pirmās Dziesmu svētku dienas vakarā notika „dziesmu karš”,

kurā žūrijas komisija ar republikas Dziesmu svētku virsdiriģentu
Teodoru Kalniņu priekšgalā pirmo vietu piešķīra A. Saliņa vadītajam Ārlavas korim, kā arī noteica, kuri kolektīvi būs cienīgi aizstāvēt
Talsu apriņķa godu republikas Dziesmu svētkos Rīgā.22
1948. gada 19.–22. jūlijā Rīgā tiek sarīkoti pirmie pēckara
Dziesmu svētki ar nosaukumu „Latviešu Dziesmu svētku septiņdesmitpiecgadei veltītie Padomju Latvijas I dziesmu svētki”. Tajos piedalās kultūras un izglītības iestāžu, arodbiedrību, Darba Rezervju,
skolu, speciālo un augstāko mācību iestāžu, kā arī republikas profesionālie kori, orķestri un deju kolektīvi.23
Svarīgi, lai svētku koncertos dziedātas dziesmas būtu „pareizas”.
Tādēļ Mākslas lietu pārvalde pie Latvijas PSR Ministru Padomes
un Latvijas Padomju rakstnieku savienība izsludina konkursu masu
un kora dziesmu tekstu un mūzikas sacerēšanai. „Konkursa mērķis – radīt jaunas dziesmas, kas izsaka Padomju Dzimtenes varenību, padomju tautu draudzību, dzīves atjaunošanas un celtniecības
darba varonību, Padomju Dzimtenes mīlestību un patriotismu, uzticību Ļeņina-Staļina partijai. Ievērojot to, ka šogad Padomju Savienība
Krieviņš K. Dziesmu svētki izskanēja. Padomju Karogs. Nr. 81, 1948, 6. jūl.
Talsu apriņķa Dziesmu svētku karogs. TNMM 2973
22
Nerets K. Dziesmu karš. Padomju Karogs, Nr. 81, 1948, 6. jūl.
23
Mediņš K. Latviešu Dziesmu svētki. Rīga : LVI, 1955, 103. lpp. TNMM 4686
20
21
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svin Lielās Oktobra Sociālistiskās revolūcijas 30. gadadienu, kora un
masu dziesmās jāizpauž arī šī tēma. Konkursa mērķis ir arī – radīt
kora dziesmas, kas kļūtu par idejisku pamatu 1948. gadā paredzētajiem dziesmu svētkiem.” 24
Pamācības tika dotas arī par to, kā rakstāma dzeja un kas jāievēro komponistiem. Laikrakstā „Literatūra un Māksla” T. Smilgas rakstā „Vairāk jaunu dziesmu” teikts: „Dzejniekiem, rakstot tekstus dziesmām, izteiksmes līdzekļi jākoncentrē tā, lai dzejā jau skanētu iekšēja
mūzika un komponistam tikai atliktu to atrast. [..] Vārdi jāmeklē īsi,
bez nepateicīgiem līdzskaņiem. [..]Komponistiem šai gadījumā jāievēro, ka dziesmas nedrīkst būt pārmērīgi komplicētas un daudzbalsīgas,
vadoties no mūsu koru kvalitātes un kvantitātes.” 25
Lai kori laikus varētu iestudēt repertuāru, jau 1947. gadā tika
izdoti 4 dziesmu krājumi ar notīm un dziesmu tekstiem: dziesmas jauktajiem koriem, sieviešu koriem, vīru koriem, kā arī dziesmas bērnu koriem. 1947. gada sākumā laikrakstos „Cīņa” un
„Padomju Jaunatne” arī tika publicētas Dziesmu svētku obligātā
repertuāra notis. Lai tās labāk iemācītos, svētku repertuāru radiofonā
atskaņoja Valsts filharmonijas koris. Republikānisko svētku virsdiriģenti izbrauca uz kopmēģinājumiem, skatēm un Dziesmu svētkiem
apriņķos.
Par virsdiriģentiem tika izvirzīti Teodors Kalniņš (1890–
1962), Jēkabs Mediņš (1885–1971), Jānis Ozoliņš (1908–1981)
un Leonīds Vīgners (1906–2001). Par goda virsdiriģentiem –
Emīls Melngailis (1874–1954) un Alfrēds Kalniņš (1879–1951).26
Tika izgatavotas speciālas svētku nozīmītes (žetoni). To meta
autors ir mākslinieks Arturs Apinis (1904–1975). Plakātu autori –
Uldis Prēdelis (1920–1994) un Vladimirs Veide (1918–1970).
Svētkus ieskandināja 14 542 dziedātāji, bērnu kopkorī – 5141,
pavadījumu spēlēja apvienotais armijas pūtēju orķestris ar 199 mūziķiem. Pirmo reizi svētkos piedalījās deju kolektīvi ar 921 dejotājiem,
tie uzstājās Dinamo stadionā. Talsu rajonu pārstāvēja 10 kori ar
Literatūra un Māksla, Nr. 11, 1947 [skatīts 30.05.2016.]. Pieejams: https://
periodika.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pa|issue:/p_001_
lima1947n11|article:DIVL109|issueType:P
25
Literatūra un Māksla, Nr. 18, 1947 [skatīts 30.05.2016.]. Pieejams: https://
periodika.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pa|issue:/p_001_
lima1947n18|article:DIVL193|issueType:P
26
Grauzdiņa I., Grāvītis O. Dziesmu svētki Latvijā. Rīga : Latvijas enciklopēdija 1990, 81. lpp.
24
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559 dziedātājiem un 5 deju kolektīvi.27
Mainījās ne tikai svētku numerācija, jāiemācās bija arī citi jauni
nosaukumi, kā: Padomju Latvijas I Dziesmu svētki, kuri notika ne
vairs Esplanādē, bet Komunāru laukumā; diriģenti saviem dziedātājiem bija biedri, skatītāji – darbaļaužu masas, bet svētku gājiena priekšgalā soļoja Latvijas PSR vadība un komunisti; gājiena
dalībniekus tā laika prese atbilstoši laika garam sauca par demonstrantiem, un viņi nesa „latviešu labākā drauga” – lielā Staļina – portretus. Kopkoris dziedāja PSRS vadonim veltītas dziesmas.28 Svētku
noslēguma koncertā uzstājās arī vingrotāji, notika paukošanas, svarcelšanas, boksa un grieķu-romiešu cīņas paraugdemonstrējumi.29
Svētku laikā notika ne tikai
koru skates, kur atsevišķās grupās sacentās sieviešu, vīru, jauktie
un bērnu kori, bet arī deju kolektīvu sacensības. Koru sacensībās
trijās koru grupās laureātu vidū
5. att. Talsu kultūras nama kora
sieviešu grupa ar diriģentu Arvīdu
Vainovski Rīgā. 1948. TNMM 11244/2

bija A. Vainovska (1910–1988)
vadītie: Talsu kultūras nama vīru
koris, Talsu kultūras nama sieviešu koris, Talsu 1. un 2. pamatskolas bērnu koris. Atzinību guva arī
Z. Samas vadītais Talsu kultūras
nama deju ansamblis. Jaukto koru
grupā atzinību izpelnījās Ārlavas

6. att. Aleksandrs Saliņš ar Ārlavas
kori. 1948. TNMM 29549/63

pagasta Tiņģeres koris ar diriģentu
A. Saliņu (1918–1988). Šim korim

Dziesmu svētku atvadu koncertā Operas un baleta teātrī, kur notika skates uzvarētāju godināšana, tika uzticēts dziedāt J. Ozoliņa
„Sveiciens Padomju Latvijai”.30 (5., 6. att.)
Svētku dalībnieki uz Rīgu devās ar vilcienu no Stendes stacijas. To apliecina Talsu kultūras nama kora dalībnieka bibliotekāra
Jāņa Tāles saglabātās vilciena biļetes. Naktsmītnēm tika nodrošināDziesmu svētku mazā enciklopēdija… 44. lpp.
Tautas baltā svētdiena – Dziesmu svētki [skatīts 01.06.2016.]. Pieejams: http://www.lvportals.
lv/likumi-prakse.php?id=177734 05/06.2013
29
Padomju Latvijas Dziesmu svētku programma. 1948. TNMM 16207
30
Mediņš K. Latviešu Dziesmu svētki… 132. lpp.
27
28
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tas telpas, bet par guļvietām nācās rūpēties pašiem. Villija Klauberga
(1925) atceras, ka ar gulēšanu un ēšanu bijis grūti. Reizēm nācies
gulēt uz papīra maisiem, reizēm uz kāda salnu vīšķīša.31
Dziesmu svētku dalībnieki, kuri godam pārstāvēja Talsus un
Talsu apriņķi, no svētkiem atgriezās pacilātā noskaņā, priecājoties
par iegūto atzinību un godalgām. Stendes stacijā viņus sagaidīja sveicēji ar ziediem un orķestri, izpušķotas automašīnas braucienam uz
Talsiem.32
Nākamie lielie Dziesmu svētki paredzēti jau 1950. gadā, piesaistot tos Padomju Latvijas 10. gadadienas svinībām. Līdz ar to apriņķu Dziesmu dienām jānotiek jau 1949. gada jūlijā. Gatavošanās laiks
ir īss, tādēļ steidzīgi veicami organizatoriskie darbi. Šeit tiek ņemta
vērā iepriekšējo svētku pieredze. Katrā rajonā un pilsētā nodibināms
dziesmu svētku štābs, kuru vada izpildu komitejas priekšsēdētājs.
Viņa pakļautībā ir 3 palīgi: saimnieciskās nozares pārzinis, organizatoriski mākslinieciskās nozares pārzinis, kārtības pārzinis.33 Tie
savukārt vada darbiniekus, kas atbild par biļešu tirgošanu, dalībnieku apmešanās vietu, kārtību, transportu, svinīgo gājienu utt.
Laikus jārūpējas par koru un dejotāju tērpiem. Lielākoties tie ir
standartizēti, rūpnieciski ražoti, piemēram, Jēkabpils vilnas vērptuve
otro Dziesmu svētku dalībniekiem izgatavo un laiž pārdošanā vilnas
audumus tautas tērpiem Krustpils un Lielvārdes rakstā.34 Vērptuve
ražo arī balto un pelēko vilnas audumu, kas izmantojams vīriešu
tautas tērpiem. Tiek uzsvērts, ka uzmanība jāpievērš, lai tērpi rādītu
labas gaumes paraugus un ievērotu tautas mākslas tradīcijas. Par to
jāgādā etnogrāfiem un māksliniekiem, īpaši tautas tērpu kultūras
izkopšanā piepalīdzot kolhozu un rūpnīcu kolektīviem.35
Tāpat jāsarūpē Dziesmu svētku karogs, lozungi un plakāti ar
saimniecisko sasniegumu rādītājiem. Karoga vizuālajam noformēV. Klaubergas atmiņas. ZP 10657/2
Z. Tomanes atmiņas.
33
Literatūra un Māksla, Nr. 17, 1950 [skatīts 03.06.2016.]. Pieejams: http://www.
periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pa|issue:/p_001_
lima1950n17|article:DIVL218|issueType:P
34
Padomju Jaunatne, Nr. 94, 1950 [skatīts 03.06.2016.]. Pieejams: http://www.
periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pa|issue:/p_001_
paja1950n094|article:DIVL56|query:Dziesmu svētki|issueType:P
35
Literatūra un Māksla, Nr. 24, 1950 [skatīts 03.06.2016.]. Pieejams: http://www.
periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pa|issue:/p_001_
lima1950n24|article:DIVL20|issueType:P
31
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jumam tiek dots priekšraksts: „Karoga priekšpusē jābūt uzrakstiem
„Padomju Latvijas otrie Dziesmu svētki” (augšmalā), „rajona kori”
(apakšmalā). Karoga vidū vienā jeb abās pusēs var būt attiecīgs zīmējums (simbols), piemēram, Dziesmu svētku emblēma, kokle, lira, notis,
dziesmu kamols un tml., vai arī emblēma, kas raksturo attiecīgo novadu (rajonu). Izmantojami arī šādi elementi: Latvijas PSR ģerbonis,
sirpis un āmurs, piecstūrainā zvaigzne. Kā papildu elementu var izlietot ozola vai lauru lapas, latviešu ornamentus utt.”36
Tā kā vietēja mēroga Dziesmu dienām jānotiek arī rajonu centros, pilsētās un ciemos, ir jādomā par attiecīgo vietu iekārtošanu.
Lai gan 1950. gada laikrakstā „Literatūra un Māksla” Talsu apriņķa kultūras un izglītības nodaļas vadītāja Pafrate lepojas ar pieredzi
svētku estrādes celšanā, iesaistot iestāžu un organizāciju darbiniekus
strādāt talku veidā37, salīdzinot apriņķa dziesmu svētku fotogrāfijas
(TNMM 18350/2 un TNMM 27805), redzams, ka tie notiek tajā pašā
1948. gadā celtajā estrādē vidusskolas sporta laukumā. Tiesa gan,
laikā no 1949.–1950. gadam tiek uzsākta laukuma labiekārtošana
Fabrikas ielas galā, kur paredzēta vieta „sanāksmēm, teātru, koncertu priekšnesumiem un sporta nodarbībām”.38 Laukums pilnībā tiek
pabeigts labiekārtot 1957. gadā, kad tas iegūst nosaukumu „Festivāla
laukums”.
Galvenā uzmanība tomēr veltāma svētku repertuāra apguvei
un „noslīpēšanai”. Kā uzsver svētku virsdiriģents Teodors Kalniņš,
„nākamo dziesmu svētku repertuārs ir tehniski sarežģītāks par
iepriekšējo”.39 Lai to panāktu, vispirms ir jāceļ koru diriģentu kvalifikācija, apriņķu koru virsdiriģentiem jāstrādā ar visiem koriem un
to vadītājiem, arī pagastu centros un attālākos kolhozos, mācot un
izskaidrojot apgūstamās dziesmas. Jārīko diriģentu semināri, kā arī
jāklausās instruktīvi koncerti radiofonā. Kā liecina ziņas laikrakstā
„Padomju Karogs”, šī iespēja tiek izmantota: „Ķūļciema kluba vadītājs
Literatūra un Māksla, Nr. 16, 1950 [skatīts 08.06.2016.]. Pieejams: http://www.
periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pa|issue:/p_001_
lima1950n16|article:DIVL244|issueType:P
37
Literatūra un Māksla, Nr. 14, 1950 [skatīts 08.06.2016.]. Pieejams: http://www.
periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pa|issue:/p_001_
lima1950n14|article:DIVL85|issueType:P
38
Reinfelds P. Talsu rajona Komunālo uzņēmumu kombināts: 1945–1977. 1980. TNMM 11540
39
Literatūra un Māksla, Nr. 39, 1949 [skatīts 08.06.2016.]. Pieejams: http://www.
periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pa|issue:/p_001_
lima1949n39|article:DIVL196|issueType:P
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b. Bojārs noorganizējis radio pārraides klausīšanos Dzedru skolā, kur
dziedātāji kopīgi noklausās pareizu dziesmu izpildījumu.” 40
Taču pirms tam ir 1949. gada 25. marts, kad pašdarbnieku rindas
tiek krietni izretinātas, aktīvākos pārvietojot uz Padomju Savienības
attālākiem novadiem, uz soda nometnēm un nometinājuma vietām
tundrā un taigā. Jau 1948. gada 17. augustā tiek arestēts TiņģeresĀrlavas kora diriģents Aleksandrs Saliņš. Viņa apsūdzībā minēts –
strādājis SD policijā Jelgavā par tulku un operatīvo darbinieku.
Nonācis soda nometnē Sibīrijā, Saliņš arī tur rod iespēju nodarboties ar mūziku – nodibina simfonisko orķestri, kuru viņš vada, spēlē
B basi, rūpējas par repertuāru gan aranžējot, gan sacerot mūziku.
Viņš ir vienīgais, kurš var pavadīt solistus un organizēt kori.41 Latvijā
atgriežas 1955. gadā kā brīvs pilsonis, sodāmība ir dzēsta. A. Saliņš
1957. gadā iestājas jaundibinātajā Latvijas valsts konservatorijas
kordiriģentu fakultātes neklātienes nodaļā. Turpina vadīt korus, strādā Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā.42
Bet centrālā presē turpina brīnīties par pašdarbnieku skaita
sarukšanu: „Tāpat Talsu apriņķis, kura korus esam paraduši redzēt
starp pirmajiem republikā, šogad ir it kā paguris. Pat plaši pazīstamais Ārlavas-Tiņģeres koris, ar ko lepojās ne vien talsinieki, bet visa
Padomju Latvija, šogad samazinājies gandrīz četrkārtīgi.”43
Vēl 1950. gada sākumā svētku sagatavošana nav apmierinoša.
„Padomju Karogā” lasāms, ka daudzos pagastos darbam netiek veltīta pietiekama uzmanība, mēģinājumi nenotiek regulāri, stipri sarucis
dalībnieku skaits, trūkst koru un deju kolektīvu vadītāju, nepietiekami strādā vietējās Dziesmu svētku komitejas.44 Par to sūdzas arī
rajona Dziesmu svētku komitejas loceklis Jānis Tāle, atzīmējot, ka
Padomju Latvijas Dziesmu svētku 2. posma dziesmu kopmēģinājumā 2. aprīlī Talsos no pieteiktiem 472 dziedātājiem piedalījušies tikai
295. Tāpat ar dejotājiem – no 205 dalībniekiem ieradušies tikai 101.45
Pilnā sastāvā ieradies vienīgi Lībagu koris.
Akots A. Lai vareni skan padomju dziesma. Padomju Karogs, Nr. 15, 1950, 3. febr.
A. Saliņa vēstule sievai 25.06.1949. RTMM 763455
42
Staļinisma represētie mūziķi: Artūrs Krenbergs un Aleksandrs Saliņš [skatīts 08.06.2016.].
Pieejams: http://rmm.lv/?p=1646
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Dziesma – mūsu līksmes un spēka paudēja [skatīts 08.06.2016.]. Pieejams: https://
periodika.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pa|issue:/p_001_
lima1949n26|article:DIVL5|issueType:P
44
Akots A. Rosīgāk gatavoties Dziesmu svētkiem. Padomju Karogs, Nr. 4, 1950, 10. janv.
45
Tāle J. Skan dziesma jaunai dzīvei. Padomju Karogs, Nr. 15, 1950, 8. apr.
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Līdz vasarai pašdarbnieki ir sasparojušies. 2. jūlijā Talsos notiek
rajona Dziesmu svētki. Tajos piedalās 18 kori, 20 skolu kori, 11 deju
kolektīvi. Galvenais koru diriģents ir LPSR Nopelniem bagātais
mākslas darbinieks Leonīds Vīgners, rajona koru virsdiriģenti –
Arvīds Vainovskis un Edgars Reķis, galvenā deju kolektīvu vadītāja
– Zinaīda Sama, rajona deju kolektīvu vadītājs – Alberts Štrauss.46
Koru nosaukumos parādās tādi jauninājumi kā „…ciema apvienotais
kolhozu koris” vai „l/a „Klāņi” jauktais koris”, kas liecina par kolektivizācijas gaitu laukos.
Dziesmu karš un deju kolektīvu skate, kas notiek pirms svētku
koncerta, ir savdabīgs sociālistiskās sacensības veids. Uzvarētājs
iegūst ceļojošo sarkano karogu, goda rakstus un prēmijas. Dziesmu
karā un deju kolektīvu skatē labākos sasniegumus rādīja Talsu kultūras nama jauktais koris (diriģents b. Vainovskis), Vandzenes kolhoza koris (diriģente b. Veisberga), Valdemārpils kultūras nama koris
(diriģents b. Reķis). No sieviešu koriem labākos sasniegumus uzrādīja Stendes selekcijas stacijas koris (diriģents b. Misiņš), bet no bērnu
koriem kā pirmais izvirzījās Talsu pilsētas skolu apvienotais koris
(diriģents b. Vainovskis). No pilsētu deju kolektīviem pirmo vietu ieguva Talsu kultūras nama deju kolektīvs (vadītājs b. Štrauss), bet otro –
Valdemārpils kultūras nama deju kolektīvs (vadītāja b. Lagzdiņa). No
lauku deju kolektīviem labākais bija Mērsraga zvejnieku ciema deju
kolektīvs (vadītāja b. Lackeviča).47
Svētku otrais posms – rajona Dziesmu svētki – aiz muguras.
Priekšā vienpadsmitie jeb Padomju Latvijas Otrie Dziesmu svētki,
kas notiek no 1950. gada 21. līdz 23. jūlijam Rīgā, Komunāru laukumā (Esplanādē). Pirms svētku dalībnieku gājiena Uzvaras laukumā
notiek Latvijas Republikas 10. gadadienai veltīta karaspēka parāde
un svētku dalībnieku manifestācija48.Vakarpusē gājiens notiek vēlreiz – šoreiz svētku dalībnieki dodas uz Komunāru laukumu, kur
notiek svētku atklāšana.
Arī šajos svētkos Talsu rajons nepaliek kaunā. Arvīda Vainovska
vadītais Talsu rajona kultūras nama sieviešu koris izcīna Dziesmu
svētku komisijas Goda rakstu un saņem otro prēmiju 3000 rubļu
apmērā. Mērsraga ciema zvejnieku apvienotais deju kolektīvs savā
Talsu rajona Dziesmu svētku programma. 1950. TNMM 11251
Skuja A. Rajona Dziesmu svētki. Padomju Karogs, Nr. 79, 1950, 4. jūl.
48
Grauzdiņa I., Poruks A. Dziesmu svētku… 46. lpp.
46
47
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grupā iegūst pirmo prēmiju (2000 rbļ.), bet Talsu rajona kultūras
nama deju kolektīvs – trešo prēmiju (500 rbļ.).49
Gatavošanās nākamiem Dziesmu svētkiem sākas jau laicīgi. Ik
gadu no 1951. līdz 1953. gadam vasarās tiek rīkotas mākslinieciskās pašdarbības skates, kurās skan obligātais svētku repertuārs.
Skates noslēdzas 1954. gadā ar rajonu Dziesmu dienām. Nozīmīgs
notikums ir Dziesmu svētku estrādes būve Mežaparkā. 1954. gadā
Republikāniskajā projektu institūtā tika izstrādāts estrādes projekts.
Autori ir arhitekti Vladimirs Šņitņikovs (1913–1996), Gunta Irbīte un
Karīna Dannenhirša. Viņu projektēto Mežaparka Lielo estrādi atklāj
1955. gada 21. jūlijā. Tā paredzēta 7000 dziedātājiem un 100 dejotāju pāriem ar 35 000 skatītāju vietām.50 Jaunbūvētā estrāde ļauj šajos
svētkos pirmoreiz kora koncertos iekļaut deju priekšnesumus. Tajos
dejo arī Talsu kultūras nama deju kolektīvs, kurš skatē tautisko deju
kolektīvu grupā iegūst otro vietu.51

7. att. Talsu kultūras nama deju kolektīvs ar vadītāju
Zinaīdu Samu Talsu pilskalnā 1947. gada 11. maijā. TNMM 463

Kā jau minēts, Talsu kultūras nama deju kolektīvs dibināts
1946. gadā (7. att.). 1949. gadā pēc Zinaīdas Samas (1915–1989) pāriešanas darbā uz Rīgu tā vadību pēc kolektīva lūguma pārņem viens
no dejotājiem ar lielāko pieredzi – Alberts Štrauss (1916–1985) –,
un darbs turpinās. 1955. gada Dziesmu svētkiem tiek gatavotas jaunas dejas. Tā kā tautisko deju kolektīvu repertuārs vēl ir salīdzinoši trūcīgs, akūti nepieciešams jauns, „laicīgs” repertuārs. Pie jaunrades darba ķeras viss kolektīvs, kā rezultātā 1951. gada 7. janvārī
Mediņš K. Latviešu Dziesmu svētki… 154.–155. lpp.
Dziesmu svētku estrāde [skatīts 08.06.2016.]. Pieejams: http://www.citariga.lv/lat/mezaparks/
kultura/dziesmu-svetku-estrade/
51
Mediņš K. Latviešu Dziesmu svētki… 199. lpp.
49
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Talsu rajona pašdarbības kolektīvu skatē tiek prezentēta jauna deja
ar nosaukumu „Talsu deja”. Kolektīvs rajona skatē iegūst I vietu un
iespēju piedalīties republikas skatē. Republikāniskajā pašdarbības
skatē Rīgā 1951. gada 13. martā Talsu kultūras nama deju kolektīvs
iegūst I vietu un „Talsu deja” tiek atzīta par jaunu latviešu tautas
deju.52 To iekļauj 1955. gada 3. Padomju Latvijas Dziesmu svētku
repertuārā abos svētku koncertos.53 Panākumu iedvesmots, kolektīvs
turpina jaunu deju radīšanu. Līdz 1953. gadam top vēl divas dejas –
„Koksagīza audzētāju deja” un „Jautrie kolhoznieki”.54 Mūzikas autors
ir Jānis Miķelsons. Pavisam kolektīvs līdz 1960. gadam rada 6 jaunrades dejas.
Talsu kultūras mana dejotāji vairākkārt pārstāvējuši Latviju
Maskavā (kopš 1949. gada – Alberta Štrausa vadībā): 1946. gadā –
Vissavienības mākslinieciskās pašdarbības skatē; 1955. gada decembrī – Latviešu literatūras un mākslas dekādē, no kurienes pārved
medaļas un Goda rakstus par izciliem sasniegumiem tautas mākslas
veicināšanā; 1956. gada sākumā – uzvara arodbiedrību skatē Maskavā
un aicinājums sniegt koncertus Vissavienības arodbiedrību sanāksmes dalībniekiem Lielajā teātrī, Arodbiedrību nama Kolonnu zālē,
P. Čaikovska zālē, svētku laukumos un uz kuģiem.55
3. Padomju Latvijas Dziesmu svētkos Talsu rajona kultūras
nama jauktais koris (diriģents Zigfrīds Zvagulis) par sekmīgu piedalīšanos Dziesmu karā tiek apbalvots ar LPSR Kultūras ministrijas Goda Rakstu. Korim mainījušies diriģenti. Arvīds Vainovskis
1950. gadā atgriezies Rīgā, viņa vietā stājies Edgars Reķis, vēlāk –
Zigfrīds Zvagulis (1927). Goda Rakstu saņem arī Dundagas kultūras
nama vīru koris (diriģents H. Liepiņš), Talsu rajona Ļeņina v. n. kolhoza deju kolektīvs (vadītāja V. Veide) un Mērsraga ciema zvejnieku
arteļa „1. maijs” deju kolektīvs (vadītāja H. Pūliņa).56
Ar 1955. gada Dziesmu svētkiem ir beidzies pirmais, grūtākais
posms, kas notika Staļina personības kulta un smagākajos pēckara
gados. Šajā laikā ir nostabilizējies Dziesmu svētku sagatavošanas
un norises modelis. Noteiktu vietu svētku norisē ieņēmuši dejotāji.
Apinis L. Cīņā par daiļrades augšupeju. Padomju Karogs, Nr. 51, 1951, 11. maijs.
Mediņš K. Latviešu Dziesmu svētki… 188. lpp.
54
Izašāre A. Mūsu Dziesma skan jaunai dzīvei. Padomju Karogs, Nr. 83, 1953, 11. jūl.
55
Runce M. Robežas nebūs. Padomju Karogs, Nr. 83, 1966, 16. jūl.
56
Mediņš K. Latviešu Dziesmu svētki… 199., 200. lpp.
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Izveidojušies labi un stabili kori un deju kolektīvi, kam pa spēkam
izpildīt sarežģītas kompozīcijas, kas dara kopkora priekšnesumu
daudzbalsīgu un labskanīgu. Izaugusi jauna diriģentu paaudze.
Sagaidot 1960. gada Dziesmu svētkus, Talsos izbūvē jaunu svētku
laukumu – Sauleskalna estrādi –, kas spēj uzņemt 1000 dalībnieku un
10 000 skatītāju, ar piemērotu deju grīdu.57 Estrādi atklāj 1960. gada
3. jūlijā Talsu rajona Dziesmu svētkos.
1957. gadā apvienojas Talsu rajona kultūras nama un rajona
patērētāju biedrību savienības kori. Tajā ar panākumiem darbojas
kora sieviešu un vīru balsu grupas. 1958. gada sākumā kora vīru
grupa uzņemta vīru koru „Dziedonis” saimē – nodibinājās atsevišķs
koris.58 No 1959. gada šo rajona patērētāju biedrību kori vada tikko
konservatoriju beigušais jaunais diriģents Ansis Alberings (1925–
1999). A. Alberings darbu uzsāk ar lielu entuziasmu, un koris līdztekus Dziesmu svētku repertuāram sagatavo koncertu, kurā skan tikai
pazīstamu operu kori. Atsevišķus dziedājumus izpilda gan kora sieviešu grupa, gan vīru koris. Koncerta otrajā daļā dziesmas skan jauktā
kora izpildījumā.59 Pirmais koncerts notiek 1960. gada 22. februārī.60
Tā ir liela uzdrīkstēšanās pašdarbības korim sagatavot tik nopietnu
repertuāru.
Šādi sagatavots koris veiksmīgi var startēt arī republikas
Dziesmu svētkos. Dziesmu karā Talsu „Dziedonis” un jauktais koris
A. Alberinga vadībā saņem žūrijas komisijas Goda rakstus par
labu sagatavošanos Dziesmu svētkiem.61 Tiek novērtēts arī rajona
Dziesmu svētku komisijas darbs – tā iegūst ceļojošo kausu ar ierakstu „Labākajai Dziesmu svētku organizācijas komisijai”.62 1960. gada
Padomju Latvijas Dziesmu svētkos vislielākos panākumus un gandarījumu gūst divi rajona deju kolektīvi. Latvijas PSR Kultūras ministrijas kolēģija pieciem labākajiem republikas deju kolektīviem piešķir
Tautas deju ansambļa nosaukumu. To vidū Talsu (vadītājs A. Štrauss)
un Stendes (vadītājs J. Pudžs) deju kolektīvi.63 Talsu deju kolektīvs
izvēlas sev nosaukumu „Rota”, bet Stendes – „Teika”.
Grauze A. Ko rādīja ģenerālmēģinājums. Padomju Karogs, Nr. 70, 1960, 14. jūn.
Zvagulis Z. 15 dziesmotie gadi. Padomju Karogs, Nr. 46, 1962, 19. apr.
59
Kalniņš A. Talsos skanēs operu kori. Padomju Karogs, Nr. 12, 1960, 30. janv.
60
Koncerta programma. ZP 6710/13
61
Grauze A. Jauna mūsu pašdarbnieku veiksme. Padomju Karogs, Nr. 91, 1960, 2. aug.
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Turpat.
63
Turpat.
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Kopumā 1960. gada Padomju Latvijas Dziesmu svētki ienes vairākas pārmaiņas svētku kustībā. Kori svētkiem sagatavoti daudz labāk
kā iepriekšējos gados. Audzis to mākslinieciskais līmenis. Svētku
sagatavošanā un to kvalitātes uzlabošanā milzīgu darbu ieguldījis
E. Melngaiļa Tautas mākslas nams, organizējot diriģentu seminārus
un sūtot konsultantus rajonu kolektīviem. Kā jau minēts, tiek ieviests
Tautas kolektīva nosaukums, ko piešķir 11 labākajiem koriem un
5 deju kolektīviem. Pirmo reizi kopkorī neskan skolēnu kori – uzsāk
rīkot atsevišķus skolēnu Dziesmu svētkus. Pirmo reizi lielajos koncertos uzstājas apvienotais pašdarbnieku pūtēju orķestris.
Apskatītajā laika posmā redzams, ka vairāki Talsu rajona kolektīvi, kuru vēsture saistāma pat ar Dziesmu svētku kustības pirmsākumiem 19. gs. beigās (kā Ārlavas un Dundagas kori), dziedāšanas
un kopā pulcēšanās tradīciju saglabā arī padomju laikā. Koru kustībā ir gan brīži, kad izveidoti lieli koru kolektīvi, kas pārsniedz pat
100 dziedātāju (kā Ārlavas koris 1948. gadā vai Talsu rajona patērētāju biedrības koris 1960. gadā), gan laiks, kad dziedātāju skaits stipri sarūk. Dziedātāju skaitu un entuziasmu ietekmē gan politiskie, gan
ekonomiskie apstākļi. Atbirst tie, kuri padevušies propagandai un aģitācijai, bet paliek tie, kam dziesma ir sirdslieta. Kolektīva veidošanā
milzīga loma ir diriģentam. Laikā, kad korim laimējies ar izcilām personībām, tam ir arī panākumi skatēs un Dziesmu svētkos. Talsu rajonam tādu entuziastu nav trūcis. Runājot par 1945.–1960. gadu, īpaši
jāatzīmē Aleksandrs Saliņš, Arvīds Vainovskis un Ansis Alberings.
Par viņiem stāsta arī kora dalībnieku atmiņas: „Sevišķi veiksmīgs bija
kora darbs Anša Alberinga vadībā, kad ļoti īsā laikā tika sagatavots
Emīla Dārziņa dziesmu koncerts, gan arī operu kori. Ansis Alberings
ar savu diriģēšanu un darboties gribu aizrāva daudzus dziedātājus.” 64
Savukārt par Talsu deju kolektīva vadītāju Albertu Štrausu un viņa
dejotājiem Feodosija Utināne stāsta: „Dejotāji bija vienreizēji fanātiķi. Viņiem deja bija viss. Štrauss ārkārtīgi mācēja kolektīvu saliedēt,
saturēt.” 65
Rakstā apskatīts tikai neliels laika posms garajā Dziesmu svētku pastāvēšanas vēsturē. Taču arī tam ir svarīga vieta tradīcijas
nostiprināšanā un izaugsmē no piespiedu masveidības pirmajos pēc64
65

Arnolds Kalniņš. Atmiņas. ZP 14299/4
Feodosija Utināne. Atmiņas. ZP 4411
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kara Dziesmu svētkos līdz izkoptiem pašdarbības kolektīviem, kuru
labskanība neatšķīrās no profesionāļu snieguma, – kolektīviem, kuri
izcīnīja Tautas kolektīva goda nosaukumu. Šajos gados nostiprinājās masveidīga amatieru kustība, kuru vada profesionāli diriģenti.
Arī laiks no 1945.–1960. gadam ir viens no soļiem, kas noveda pie
tā, ka 2003. gada 7. novembrī Dziesmu un deju svētku tradīcija un
simbolisms Latvijā, Igaunijā un Lietuvā tika atzīts par Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu, iekļaujot
UNESCO Pasaules mantojuma saraksta starptautiskajā reģistrā.66
Par spīti politiskajam un ekonomiskajam kontekstam, Dziesmu un
deju svētkiem vienmēr ir bijusi liela nozīme sabiedrības apvienošanā
un nacionālās identitātes stiprināšanā.

UNESCO Latvijas dārgumi [skatīts 22.08.2016.]. Pieejams: http://unesco.lv/latvijasdargumi/
starptautiski-atziti/#undefined
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DAIJA LĒMANE

Song Below “the Soviet Sun”.

Choirs and dance groups from Talsi district
from 1945 until 1960
Summary
The article reviews the movement of the Song Festival in Talsi
district from 1945 until 1960, using documents of the museum’s collection, memory records and publications.
In that time the movement of the amateur performances and
choirs were promoted by the guidance from “the top” – with watchful supervision from the communist party and Soviet system. On the
other hand, Latvian people had not forgotten the ancient festivity traditions and the spirit of the 9th Song Festival.
There were a lot of difficulties to create the festival. The national
economy was destroyed in the World War II, the huge human losses
affected the number of the population and participants. Many of the
singers and conductors were distributed on the both sides of the former front line, others were sent to the forced labour in the Far East
or above the North of the Arctic Circle. The Song Festival’s repertoire
was politicized and strictly controlled.
Despite the difficulties people managed to maintain and
strengthen the tradition of the Song Festival ensuring that the Song
and Dance Festival’s tradition and symbolism in Estonia, Latvia
and Lithuania was proclaimed as the Masterpiece of the Oral and
Intangible Heritage of Humanity and included in the UNESCO World
Heritage List.
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ONA KAUDZE

Darba procesu attēlojums
Talsu novada muzeja krājuma
fotogrāfijās
Talsu novada muzejs glabā lielu fotogrāfiju kolekciju1, kurā atainots dažādu laiku un notikumu spektrs. Plaši pārstāvēti attēli ar
darba procesa ainām. Rakstā autore sniedz nelielu ieskatu par šīm
fotogrāfijām, kas tapušas no 20. gadsimta sākuma līdz 1940. gadam.
Mērķis ir iepazīstināt ar kādreizējo Talsu novada iedzīvotāju nodarbošanos un parādīt to attēlojumu muzeja krājumā glabātajās fotogrāfijās.
Pēc 1935. gada tautas skaitīšanas datiem Talsu apriņķī uzskaitīti
20 650 vīrieši un 22 733 sievietes. Talsu pilsētu apdzīvoja 1996 vīrieši
un 2120 sievietes, kopā 4116 iedzīvotāju.2 Talsu apriņķī no katriem
simts iedzīvotājiem ar amatniecību nodarbojās 3,3 personas.3 Ļaudis,
kuri dzīvoja ārpus pilsētām, nodarbojās galvenokārt ar lauksaimniecību.
Tā kā raksta uzdevums ir iepazīstināt ar darba procesu attēlojumu
fotogrāfijās, tad nedaudz par fotogrāfijas vēsturi. Fotogrāfijas ienākšana Latvijā sasaucas ar jaunlatviešu kustību. Tas ir laiks, kad latviešu tauta sāka sevi apzināties kā nāciju, cīnīties par nacionālās kultūras attīstību. Par fotogrāfijas dzimšanas gadu uzskata 1839., kad tika
izgudrots fotoaparāts un angļu astronoms, matemātiķis un ķīmiķis
sers Džons Heršels (1792–1871) ieviesa terminu fotogrāfija. Latviešu
fotogrāfs, fotorūpnieks un izdevējs Mārtiņš Buclers (1866–1944)
1907. gadā rakstīja: „Fotogrāfija izplatījās ar lielu ātrumu, atrada sev
draugus visās ļaužu šķirās, jo līdz ar to radās nesalīdzināmi lētāks
līdzeklis portretu izgatavošanai nekā gleznošana. Līdzšinējā bagāto
11714 pamatkrājuma vienības uz 01.01.2016.
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šķiru priekšrocība kļuva par katram iespējamu lietu.”4 M. Buclers tiek
uzskatīts par profesionālās fotogrāfijas aizsācēju Latvijā. Jau 20. gadsimta sākumā fotogrāfija sāka attīstīties kā mākslas nozare – tika
fotografēti portreti, ainavas, ļaudis darbībā, celtnes u. c.
Talsu novada muzeja krājuma fotogrāfijās visplašāk pārstāvētie
darba procesa veidi ir amatniecība un lauksaimniecība. Amatniecība
ir plaša nozare, kas ietver dažādu amatu un arodu pārstāvju veikumu. No rūpniecības amatniecība atšķiras ar darbības apmēriem un
apstrādāšanas paņēmieniem. Amatnieks visu veic ar roku spēku.
Rūpniecībā roku spēku aizstāj mehāniskais dzinējspēks.5

Amatniecība un rūpniecība
19. gadsimta sākumā Kurzemes pilsētās bija 69 cunftes ar
917 meistariem, 470 zeļļiem un 609 mācekļiem, tātad pie viena
meistara strādāja viens zellis vai māceklis, kas liecina par to, ka
te bija saglabājušās viduslaiku amatniecības attiecības. 6 19. gadsimta amatniecībā noteicošo vietu ieņēma vācu un ebreju tautības
amatnieki. Tikai 20. gadsimtā pakāpeniski vadošajā lomā izvirzījās
latviešu amatnieki.7 Cunftu monopoltiesības likvidēja 1866. gadā
izdotais likums „Par amatniecības un rūpniecības brīvību”. Pilsētu un
lauku amatniecības attīstībai šis likums bija ļoti nozīmīgs, jo Latvijas
pamatiedzīvotājiem tika radīti labvēlīgi apstākļi amatniecībai – ar to
varēja nodarboties ikviens, kurš izņēma amata zīmi.8
Amatnieciskā ražošana laukos bija cieši saistīta ar zemnieku saimniecību attīstību. 19. gadsimta sākumā naturālās saimniecības apstākļos zemnieki nodarbojās ar mājamatniecību – ražošanu pašu patēriņam
zemnieka sētas ietvaros. Par lauksaimniecības darbarīku, vienkāršu
mājas iedzīves priekšmetu, apģērbu u. c. izgatavošanu liecina lauku
saimniecībās uzskaitītie darbarīki: aužamie stāvi, jostu aušanas rīki,
vērpjamie ratiņi, ēveļbeņķi, ēveles, zāģi, kalti u. c. Ar kokapstrādi,
vērpšanu, aušanu nodarbojās gan saimnieku kārtas ļaudis, gan arī viņu
kalpi.9 Darbs pie amatniekiem, mājrūpniekiem un citiem, kas strādāja
ārpus lauksaimniecības nozares, bija ienesīgāks nekā lauksaimniecībā.
Latvijas fotomāksla: vēsture un mūsdienas. Rīga : Liesma, 1985, 9. lpp.
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19. gadsimtā amatnieks strādāja ar vienkāršiem darbarīkiem,
pārsvarā viens vai kopā ar mācekļiem un zeļļiem. Taču pakāpeniski, it īpaši gadsimta beigās, amatnieku darbarīki uzlabojās un vietējo
meistaru darinājumu vietā sāka parādīties manufaktūrās un rūpnīcās
izgatavoti priekšmeti. Atsevišķos gadījumos sāka lietot ar petrolejas
motoru darbināmas koka virpas, zāģus u. c. Ar amatiem nodarbojās
gan vīrieši, gan sievietes. Vīriešu nodarbju nozares bija koka apstrāde
un tā pārstrādāšana, metālapstrāde u. c., bet sievietes vairāk nodarbojās ar aušanu, šūšanu, vērpšanu.10
Labākie latviešu meistari nereti darbus veica tikai muižās. Tā
labi podnieki mūrēja tikai podiņu krāsnis muižās, vienkāršos mūrnieka darbus tie nestrādāja. Arī latviešu galdnieku gatavotās mēbeles ar
kokgriezumiem liecina par augstu profesionalitāti. Lauku meistari
centās kļūt par amatniekiem muižās, kas viņiem nodrošināja labākus
darba un dzīves apstākļus. Dažās muižās cēla atsevišķas darbnīcas
ēkas, kur atradās arī amatnieka dzīvoklis, savukārt citur tika celtas divstāvu ēkas, kur pirmajā stāvā atradās vairākas darbnīcas, bet
otrajā – amatnieku dzīvokļi.11
Latvijas laukos 19. gadsimta otrajā pusē viena no amatnieku
kategorijām bija bezzemnieki, kuru galvenā nodarbošanās bija viņu
amats. Bezzemnieku vairākums bija audēji, podnieki u. c. Daļai amatnieku-bezzemnieku nebija savas pastāvīgas darbnīcas, viņi strādāja pie pasūtītāja, dzīvojot pie saimnieka mājās, krogos, muižu kalpu
ēkās. Daudz vairāk bija amatnieku vaļinieku, kuri īrēja telpas saimnieku dzīvojamā ēkā vai arī atsevišķu vaļinieku mājiņu. Amatnieki kā
atlīdzību par telpām atstrādāja ar amata darbu, gāja palīgā lauksaimniecības darbos vai arī daļu maksāja naudā.12
Kā pilsētās, tā laukos vietējā rūpnieciskā ražošana bija saistīta ar
amatniecību, kas pēc Pirmā pasaules kara strauji attīstījās. Pilsētās
un īpaši laukos agrārās reformas (1920) ietekmē izvēršoties būvniecībai, palielinājās pieprasījums pēc namdariem, krāsns mūrniekiem
u. c. ar celtniecību saistīto profesiju pārstāvjiem.13
20. gadsimta 30. gados Talsu novada pagastos visvairāk amatnieTurpat, 201. lpp.
Turpat, 202. lpp.
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Latvija 19. gadsimtā… 205. lpp.
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20. gadsimta Latvijas vēsture. II. Neatkarīgā valsts, 1918–1940. Rīga : Latvijas Vēstures
institūts, 2003, 439. lpp.
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ku strādāja apģērbu, apavu un galantērijas piederumu nozarē. Lielākā
daļa no tiem bija drēbnieki, kurpnieki un adītājas. Talsu novadā bija
pazīstami arī ceļojošie amatnieki: seglinieki, namdari, mūrnieki, krāsotāji, jumiķi, būvkrāsotāji u. c.
Agrākos laikos apavu šujamo diegu, t. s. drāti, esot vērpuši un
šķetinājuši pašu mājās (kurpnieka ģimenes locekļi vai citi). Retāk tas
darīts 20. gadsimtā, tad parasti to pirka veikalā. 20. gadsimtā kurpnieki daudz ko vairs nešuva ar rokām, bet lietoja ādu šujamās mašīnas.14

Apavu darbnīcas iekšskats Talsos,
K. Mīlenbaha ielā. 1930. gadi.
TNMM 22131

Ernesta Leiša (1895–1944, miris izsūtījumā,
1. no labās) kurpnieku darbnīca Talsos,
Lielajā ielā. 1930. gadi. TNMM 28192

Ādu ģērētava Lībagu pagasta „Purgaļos”,
1. no labās – īpašnieks Fricis Grīnblats
(1880–1956). 1923. (Ādu ģērētava
pastāvējusi apmēram no 1914. līdz
1940. gadam.) TNMM 25562

Dzīvojamās mājas celtniecība Lībagu
pagasta „Sārajos”. 1924. TNMM 10992
14

Seglinieku darbnīcā. 1930. gadi.
TNMM 22694

Siena šķūņa būve Laidzes pagasta
„Ozollejās”. 1936. ZP 8241

Draviņš K. Kurzemē aizgājušos laikos. Rīga : Jumava, 2000, 357. lpp. TNMM 26085
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Amatnieki pārsvarā strādāja pēc pasūtījuma, izejmateriālu piegādāja pasūtītājs. Tomēr bija daudzi amatnieki, kas strādāja arī vietējam
tirgum un mazāk amatnieku – attālākiem tirgiem un pasūtītājiem ārpus
Talsu novada. Kā viens no šādiem amatniekiem jāmin Ģirts Birzleja
(1893–1972), kam piederēja misiņlietuve Lībagu pagasta „Birzlejās”.
Lietuvi ierīkojis viņa tēvs. Ģ. Birzleja
strādāja no 1895. gada un izgatavoja bezmērus, krānus, gludekļus, miezerus, kapu
zvanus, svečturus. Viņa uzņēmums sevišķi rosīgi darbojies pirms Pirmā pasaules
kara, kad gada laikā izgatavots vairāk
nekā 3000 dažādu misiņa priekšmetu. Ar
tiem apgādāti pasūtītāji ne tikai tagadējā
Latvijas teritorijā, bet arī Krievijā. Daudzi
no Ģ. Birzlejas gatavotiem kroņlukturiem
greznojuši Talsu novada baznīcas, kā, piemēram, Strazdē, Iģenē, Nurmuižā u. c.
Izstrādājumus realizēja arī veikalos Rīgā,
Talsos un citās pilsētās.15

Ģirts Birzleja ar saviem
izstrādājumiem. (Talsu novads:
enciklopēdisks rakstu krājums.
Rīga : Talsu un Tukuma
studentu biedrība, 1935–1937,
764. lpp.)

Otrā vietā pēc nodarbināto skaita seko būvniecība, kur bija vislielākais atalgoto strādnieku skaits: mūrnieki un podnieki, namdari,
jumiķi, aku ierīkotāji, stiklinieki, tapsētāji u. c. Metālapstrādāšanas
nozarē arī bija diezgan liels nodarbināto skaits, no kuriem visvairāk
bija kalēju (117 darbnīcas, 140 nodarbināto), atslēdznieku, mehāniķu,
pulksteņmeistaru. Kokrūpniecībā bija nodarbināti mēbeļu galdnieki
(50 uzņēmumi), ratnieki, mucenieki, kurvju pinēji un laivu taisītāji.
Tekstilrūpniecības nozarē darbojās vērpējas, audējas, tīklu pagatavotāji.16

Podnieku darbnīcas iekšskats Talsos.
1939. ZP 5714
15
16

Kalēji pie laktām smēdē Nurmuižas
pagastā. 1920.–1930. gadi. TNMM 28920

Niedrīte S. Amatniecība Talsu novadā: lekcija. Talsi, 1992, 4. lpp. ZA 1317
Talsu novads… 759.–761. lpp.
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Talsu novadā rūpniecība nebija
sevišķi attīstīta. Tā bija cieši saistīta ar
lauksaimniecību. Visvairāk rūpniecības
uzņēmumu un nodarbināto bija pārtikas
un garšvielu nozarē – 156 uzņēmumi.
Talsu apriņķī 1935. gadā bija 30 dzirnavas. Nākamā lielākā nozare bija kokrūpniecība ar 55 uzņēmumiem: 31 zāģētava, 12 skaidu un šindeļu pagatavošanas
uzņēmumi, 7 galdniecības, 2 ratnieku
darbnīcas, 2 ēvelētavas un 1 zārku darbnīca. Liels nodarbināto skaits (100) bija arī
būvrūpniecībā, kur strādāja 22 uzņēmuSieviete pie ratiņa. Ap 1934.
TNMM 9306

mi. Keramikas un akmens izstrādājumu
nozarē strādāja pavisam 7 uzņēmumi.17

Maiznieks Bērtulis Alsbergs (no kreisās)
maiznīcā Talsos. 1939. ZP 9838

Desu darbnīca Talsos, Lielajā ielā.
TNMM 11143/1

Galdniecība Talsos. 1930. gadu beigas.
TNMM 28523
Talsu akmeņkaļa Jāņa Kiopa
darbnīcā 1930. gadu beigās.
Jānis un meita Lidija Kiopi
darbā. TNMM 29288/3
17

Turpat, 764.–769. lpp.
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Viena no pieprasītākajām
profesijām 1920. un 1930. gados
pilsētā bija friziera amats, jo šajā
laikā veikalos matu kopšanas
līdzekļu un skūšanās piederumu
nemaz nebija tik daudz, arī ūdeni
visās mājās smēla no akām.
20. gadsimta 30. gados Talsos

Talsu frizētavā. Ap 1925. A. Druviņa foto.
TNMM 11074

bija izdoti noteikumi, pēc kuriem frizieriem, viņu palīgiem un mācekļiem darba laikā virs drēbēm jāvalkā gari un tīri priekšauti (ķiteļi) ar
piedurknēm vai arī balti, priekšā sapogājami svārki.

Lopkopība un lauksaimniecība
Strauji augošās pilsētas un iedzīvotāju skaita pieaugums, kuri
nenodarbojās ar lauksaimniecību, 19. gadsimta otrajā pusē bija labvēlīgs laiks pārtikas produktu tirgus attīstībai, sevišķi piensaimniecībai. Līdz ar lopkopības attīstību mainījās piena pārstrādāšanas un
realizēšanas metodes. Muižnieki sāka pievērsties piena pārstrādei
un siera ražošanai, ierīkojot muižās siernīcas. 1880. gados parādoties
separatoriem un citām ierīcēm, muiža atzina par izdevīgāku pienu
pārstrādāt sviestā. Muižās tika ierīkotas pienotavas, pat ar tvaika
dzinējiem.18
No 1876. līdz 1896. gadam Kurzemē muižās bija ierīkotas 38 pienotavas, 35 no tām bija separatori, no kuriem deviņi darbojās ar tvaika dzinēju, sešus darbināja ar ģēpeli (ierīce, kas ļauj vilcējam soļot
pa apli; zirgu kuļmašīna) un 20 – ar rokām. Zemnieku saimniecībās
visizplatītākie bija ar roku griežamie separatori.19 Piensaimniecībai
zemnieki sāka pievērsties tikai 19. gadsimta beigās.
Plašāk lopkopība un piensaimniecība Latvijā sāka attīstīties tikai
20. gadsimtā. Kurzemē kā pirmā apvienība šajā nozarē 1912. gadā
darbību uzsākusi Talsu apriņķa Vandzenes piensaimnieku sabiedrība
„Vaga” (1930. gados – Vandzenes „Straume”). Vandzenes piensaimnieku sabiedrība bija paraugs zemnieku saimnieciskā spēka stiprināšanai. Pirmā pasaules kara sākumā sabiedrība “Vaga” bija spiesta
darbību pārtraukt un tikai 1924. gadā tā atkal sāka darboties.
18
19

Latvija 19. gadsimtā… 116. lpp.
Turpat, 117. lpp.
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Talsu apriņķī pirms 1. pasaules kara nodibinātas vēl divas piensaimniecības sabiedrības. 1912. gadā uzsāka darbību Stendes piensaimnieku sabiedrība, un 1913. gadā nodibināta piensaimnieku
sabiedrība „Abava”, kuras arī spiestas savu darbu pārtraukt, sākoties
karam.
Pēc 1. pasaules kara Talsu apriņķī pirmā nodibinājusies un darbību uzsākusi Oktes piensaimnieku sabiedrība.20

Talsu pienotavas krejotavas telpa. Labajā pusē – vadītājs Matīss
Detlavs. Ap 1930. TNMM 10435

Nozīmīga loma muižu un īpaši zemnieku saimniecībās 19. gadsimtā bija linu audzēšanai kā pašu vajadzībām, tā pārdošanai.
Kurzemē linkopība bija mazāk izplatīta, vairāk – Vidzemē un Latgalē. Talsu
novadā, tāpat kā pārējā Kurzemē, linus
sēja tikai pašu vajadzībām, pārdošanai
tos neražoja. Linu sējumu tādēļ nebija
daudz, un linu apstrādāšanai nepieciešamo mašīnu bija maz vai arī ļoti
primitīvas. Kurzemes apgabalam raksturīga brauktuve – īsa, bieza, derīga
strādāšanai ar vienu roku. Kulstīkla,
kas darināta no viegla koka, ir līdzīga
Vidzemē esošām kulstīklām, tikai tā ir
Linu kulstīšana Laucienes pag.
„Ūķniekos”. 1920.–1930. gadi.
TNMM 8365
20
21

nedaudz zemāka un šaurāka.21
Lielas platības muižu īpašumos,
reizēm pat vairāk nekā pusi, aizņēma

Talsu novads… 915.–916. lpp.
Turpat, 885.–886. lpp.

204

meža masīvi, un meža vai kokmateriālu pārdošana bija viens no nozīmīgākajiem ienākuma avotiem.
Talsu apriņķis bija un ir joprojām ļoti bagāts mežiem. Pēc
1935. gada Latvijas mežu statistikas mežu departamenta rīcībā esošo
zemju kopplatība Talsu apriņķī bija 80 429 ha. No tās mežu zemju
bija 69 529 ha jeb 86 %. No šīs platības ar mežu apklāti 66 874 ha, ar
mežu neapklāti 2655 ha. Pārējie 10 900 ha jeb 14 % sadalījās: lauksaimniecībā izmantojamā zemē – 5647 ha, nederīgā zemē – 5253 ha.
Talsu apriņķa meži iedalījās virsmežniecībās un iecirkņu mežniecībās. Mežsaimniecībām bija svarīgs uzdevums – apmierināt visas
vietējās vajadzības pēc koksnes
un reizē ar to sagādāt eksportam
iespējami lielāku un vērtīgāku

stādaudzētavā.
materiālu. 22 Tāpēc tika stādīti Darbi Pļavu mežniecības
1930. gadi. TNMM 16669

jauni kociņi, lai mežs atjaunotos.

Muižās nodarbojās arī ar dārzkopību, augļkopību, putnkopību,
zivsaimniecību, kuru produkciju patērēja galvenokārt uz vietas.23
19. gadsimta gaitā lauksaimniecības attīstība turpinājās divās
saimniecību grupās: muižās, kur pārsvarā bija lielas platības, īpašnieki un ģimenes locekļi tiešajā ražošanā nepiedalījās, retos gadījumos
paši vadīja un pārraudzīja darbu, ko veica algots personāls – pārvaldnieki, rēķinveži, klētnieki, vagari. Savukārt zemnieku saimniecībās
parasti ražošanā piedalījās pats saimnieks ar saviem ģimenes locekļiem, vajadzības gadījumā izmantojot algotu darbaspēku – gada, sezonas un dienas strādniekus.
Kaut pilsētas un rūpniecība attīstījās samērā strauji, lauksaimniecība arī 19. gadsimta beigās bija galvenā nozare, no kuras 1897. gadā
pārtika 56,05 % iedzīvotāju.24
Pirmā pasaules kara priekšvakarā Latvijā lauksaimnieciskajā ražošanā kopumā jau dominēja zemnieku saimniecības. Atšķirībā
no muižu daudznozaru saimniecībām, zemnieku saimniecības galvenokārt nodarbojās ar laukkopību un lopkopību. No 1907. līdz
1914. gadam pirmajā vietā izvirzījās lopkopība.
Turpat, 955. lpp.
Latvija 19. gadsimtā… 121. lpp.
24
Turpat, 124.–125. lpp.
22
23
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Zemes aršana, uzplēšot atmatu
Ārlavas pagasta „Kraujās”. 1930. gadi.
TNMM 17717

Talsu mājturības skolas audzēknes biešu
kaplēšanā Nurmuižas pagasta „Bētiņu”
māju laukā. 1920. gadi. TNMM 12325

Lauksaimniecības biedrības,
to izveidotās mašīnu koplietošanas, iznomāšanas un tirdzniecisko darījumu starpniecības
iestādes nodrošināja zemnieku
saimniecības ar lauksaimniecības tehniku. Lauksaimniecības
mehanizācijas ziņā pirmajā vietā

„Cūku bēres” Laucienes pagasta
„Druviņās”. Ap 1935. g. TNMM 13599

atradās Kurzeme, otrajā atstājot
Vidzemi, bet trešajā – Latgali.25

Pasta un telefona pakalpojumi
Talsu novada muzeja krājuma fotogrāfiju kolekcijā glabājas arī
attēli, kas nav saistīti ar amatniecību un lauksaimniecību. Tajās nofotografēti dažādu profesiju pārstāvji, kā, piemēram, pasta un bankas
darbinieki u. c. Pirmās Latvijas Republikas laikā pasta iestādes iedalījās divās lielās grupās: 1) pasta un telegrāfa kantori – kontroles iestādes un 2) pasta palīgiestādes. 1935. gadā kantoru skaits Latvijā bija
235, bet Talsu apriņķī 7. Palīgiestādes Latvijā bija 1988, bet Talsu
apriņķī 54.26 Telefona sakari tolaik bija ļoti dārgs prieks, tikai nedaudzi varēja to atļauties.
1930. gados pasts Talsos atradās Kalna ielā 4. Darbības laiks tajā
bija: darbdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00, kad tika veiktas visas operācijas; no plkst. 15.00 līdz 22.00 – vienkāršu un ierakstītu sūtījumu
operācijas; svētdienās – no plkst. 9.00 līdz 11.00, telefona un telegrāfa
pakalpojumi – 24 stundas. Pastmeistars – Kārlis Reinerts, palīgs –
20. gadsimta Latvijas vēsture. I. Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības
pasludināšanai, 1900–1918. Rīga : Latvijas Vēstures institūts, 2000, 461.–462. lpp.
26
Talsu novads… 752. lpp.
25
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Jānis Mālmeistars. Talsu pasta kantorim bija padotas vairākas pasta
un telefona palīgnodaļas vairākos pagastos: Lībagu, Nurmuižas,
Pastendes, Laidzes, Strazdes.27

Talsu pastā, 1925., 1934. TNMM 11112/1,2

Pirmo telefona līniju Talsos jau 19. gadsimtā ierīkoja Bergeru
tirdzniecības uzņēmums. 1922. gadā pilsētas telefonu izmantoja 56
abonenti, 30 numuri piederēja dažādām valsts iestādēm un amatpersonām, 9 privāttelefoni bija latviešiem, bet pārējos 17 lietoja ebreju
uzņēmēji.28 Talsu apriņķī telefona abonentu attiecībā pret iedzīvotāju
skaitu bija vairāk nekā Kurzemē un Latvijā. Talsu apriņķī 1935. gadā
viens abonents bija uz 31 iedzīvotāju, Kurzemē un Latvijā – 34 iedzīvotājiem.

Telefona līnijas vilkšana Talsos,
uz Lielās un Brīvības ielas stūra.
1930. gadi. TNMM 19437

Telefonisti darbā uz līnijas.
1930. gadi. ZP 9841

Tukuma–Talsu kalendārs 1936. gadam. Tukums : Berga grāmatu spiestuve, [1935], 83. lpp.
TNMM 16163
28
Grūbe A. Talsu ebreji. Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2013, 331.–332. lpp.
27
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Rakstā sniegts neliels ieskats par Talsu novada muzeja glabātajām fotogrāfijām, kurās atainoti ļaudis dažādās darba norisēs.
Fotogrāfijas ir visbiežāk pieprasītais muzeja krājuma priekšmets vēstures interesentiem, jo tajās redzams, kā agrākos laikos dzīvoja ļaudis, kāds bija viņu apģērbs, vide.
Talsu novada muzeja krājumā fotogrāfijas pārsvarā reģistrētas
kā dāvinājums no cilvēkiem, kuri tās ir mantojuši no saviem senčiem, atraduši, vai kā citādi tās nonākušas viņu īpašumā. Dažas rakstā izmantotās fotogrāfijas ir iegūtas muzeja ekspedīcijās, kas veiktas 1970. gadu otrā pusē un 1980. gadu sākumā Lībagu, Laucienes,
Ārlavas u. c. pagastos un Talsos.
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ONA KAUDZE

The photographs of work process in
Talsi Regional museum
Summary
Talsi Regional museum holds a large collection of photographs
that portray a spectrum of various times and events. There are many
pictures of the work process and the author offers a brief written
insight about them.
The most commonly represented work process photographs in the
museum are of craft and agriculture. The data of the 1935 population census in Talsi district shows that 3.3 from every 100 inhabitants
practised craft. The people that lived outside the cities also engaged in
agriculture.
A craftsman in the 19th century used very simple tools and worked mostly alone or with apprentices and journeymen. As time went
by, the craftsmen tools improved and the local master craftsmen pieces of work were gradually replaced with tools made by manufacturers.
In the 20th century decade of the 1930s the majority of craftsmen
in Talsi district civil parishes worked in clothing, footwear and haberdashery departments. There are also the travelling craftsmen: harness makers, carpenters, stoneworkers, painters at al. Talsi district
industry was not well-developed and was closely bound with agriculture.
One of the most popular professions in the city in 1920s and 1930s
was a hairdresser.
By the late 19th century 56.05% of Latvia’s population was engaged in agriculture. Before the outbreak of World War One the agricultural industry was dominated by farms that practised crop cultivation
and cattle-breeding.
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Talsi Regional museum holds photographs that portray different
professions, such as postal workers and telephone operators. The first
telephone line in Talsi was installed in the 19th century. By 1922 the
cities telephone was used by 56 subscribers.
According to the author, photographs are the most commonly used
collection inventory amongst history lovers as they show how people
used to live, what they wore and their surroundings.
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JANA GROSTIŅA

Frederiks Fībigs un Latvija
Talsos dzimušā un Francijā lielāko savas dzīves daļu pavadījušā
gleznotāja Frederika Fībiga Latvijas periods ir samērā neilgs – laiks no
1885. gada līdz 1907. gadam – t. i. pagaidām maz pētītā bērnība Talsos
un skolas gadi Rīgas Aleksandra ģimnāzijā. Fībiga „Latvijas laikam”
varētu pieskaitīt arī sakarus ar Latvijas mākslas dzīvi 20. gadsimta pirmajos gadu desmitos, kad viņa darbi reizumis atceļoja uz Rīgas
izstādēm un tika apspriesti vietējā presē. Tam sekoja gandrīz piecdesmit gadu klusums, līdz 70. gadu vidū ziņas par Fībigu atkal parādījās
Latvijas laikrakstos. 1975. gada 30. decembrī Talsu Novadpētniecības
un mākslas muzeja galvenais fondu glabātājs Arturs Priedītis rajona
avīzē „Padomju Karogs” publicēja rakstu „Senākā Talsu ainava” par
tolaik vienīgo Frederika Fībiga darbu („Talsi”, 1904) muzeja krājumā,
kuru gleznotājs, atstājot Latviju, visdrīzāk kādam bija uzdāvinājis un
kurš 1958. gadā bija nonācis Talsu muzejā (1. att.).
Minētais dabasskats, kā arī vairākas citas vēlākos gados muzejam uzdāvinātās agrīnās Frederika Fībiga ainavas darinātas īsi
pirms viņa došanās studēt uz Pēterburgu. Tās gleznotas tradicionālajā lineārajā perspektīvā un atgādina kolorētus zīmējumus. Lai gan
Fībigu aizvien vairāk aizrāva glezniecība, zīmējumu viņam atbilstoši
Krievijas tālaika mākslas izglītības sistēmai nācās pastiprināti apgūt
arī Pēterburgas Ķeizariskās mākslas veicināšanas biedrības skolā,
kur viņš studēja 1905.–1906. gada ziemā, kā arī Pēterburgas mākslas
akadēmijas pedagoga, gleznotāja un grafiķa Dmitrija Kardovska
darbnīcā. Tā kā līdzīgi vairumam 19.–20. gadsimta mijas latviešu gleznotāju savu sākotnējo mākslas izglītību, kaut fragmentāru,
Frederiks Fībigs ieguva Krievijā, viņa pirmajos darbos apvienojas
Krievijas mākslas apmācībā dominējošais akadēmiskums un reālisma glezniecības iespaidi. Vienlaikus šajā posmā tapušie darbi ir vienīgie, kuros var runāt par Fībiga glezniecības paralēlēm un, iespē211

jams, iespaidiem no laikabiedru – latviešu gleznotāju – mākslas, kas
viņam visdrīzāk nebija sveša. Lai arī Fībiga ietekmes vēl pētāmas, no
viņa darbības pētnieces Kiras Kapsreiteres monogrāfijā citētās vēstules1 uzzinām, ka Fībigs, neapmierināts ar Pēterburgas akadēmiskajām mācību metodēm, vēlējies studēt pie Jaņa Rozentāla. Interesi
(paralēles?) par Jaņa Rozentāla mākslu rāda 1905. gada darbs, kur
Fībigs portretējis pats sevi un kas atsauc atmiņā 19. gs. 90. gados
darināto Rozentāla pašportretu (iespējams, līdzība nav nejauša).
Fībiga pašportretā psiholoģiskā ekspresija gan apvienojas ar akadēmiski nogludinātu gleznojumu iepretim Rozentāla gleznieciski daudz
brīvākajai pieejai, taču, atšķirībā no jau samērā nobriedušā mākslinieka Rozentāla, Fībigam šis bija vēl tikai mācību darbs (2., 3. att.).
Fībiga pašportreta nedaudz krītainais, pelēcīgais kolorīts un audekla
graudainās faktūras apspēle atsauc atmiņā gleznotāja Jāņa Valtera
Latvijas posma darbus. Ar tiem Fībigu vieno kritiķu nereti uzsvērtais jaunā mākslinieka kolorista talants un interese par atmosfēras efektiem, kura laika gaitā arvien pastiprinās, un enciklopēdijas
„Māksla un arhitektūra biogrāfijās” Frederika Fībiga šķirkļa autorei
G. Tidomanei ir ļāvusi izteikt vērojumu par Fībiga un Jāņa Valtera
darbu tuvību.2 Jaunā gleznotāja aizraušanās ar impresionismu jo
īpaši pamanāma pēc Pēterburgas studijām tapušajos portretos un
ainavās, kurus viņš gleznojis skičveidīgāk, atsacījies no precīzi fiksētām detaļām un gludā, vienmērīgā apjomu modelējuma, aizvien vairāk uzsvērdams triepiena rakstu. Pašportreta reprezentivitāti nomainījis brīvāks modeļa atveidojums, bezpriekšmetisko fonu – ainava,
portretējamais pamazām saplūdis ar dabu, figūrai kļūstot par ainavas
daļu, kā tas labi redzams sievas portretu gleznojumos (4.–6. att.), kuri
atkal liek domāt par J. Rozentāla darbiem – latviešu mākslas vēsturē
labi pazīstamajiem impresionistiskajiem portretiem „Pēteris Feders”
(1901) un „Zem pīlādža” (1905). Pēdējais no attēlos redzamajiem portretiem darināts jau Francijā, uz kurieni Frederiks Fībigs kopā ar
sievu devās 1907. gadā. Tai pat gadā viņš uzsāka studijas Žiljēna
privātajā akadēmijā, kur 20. gadsimta pirmajos gadu desmitos palaikam mācījās arī vairāki citi jaunie latviešu mākslinieki. Nav droši
zināms, cik ilgi Fībigs apmeklēja Žiljēna akadēmiju, taču viņa lat1
2

Kapsreiter-Homeyer K. Frédéric Fiebig. Leben und Werke. Obernai, 1992, S. 11. TNMM 27843
Māksla un arhitektūra biogrāfijās. 1. sēj. Rīga : Latvijas Enciklopēdija, 1995, 154. lpp.
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viešu studiju biedri varēja būt Jānis Kuga, kas akadēmijā mācījās no
1906.–1908. gadam, un Ansis Cīrulis, kurš tur studēja ziemas sezonās
no 1908. līdz 1914. gadam. Frederika Fībiga, Anša Cīruļa un tolaik
Parīzē dzīvojošās latviešu gleznotājas Mildas Grīnfeldes darbi „sastapās” 1914. gada Neatkarīgo salonā, kur Fībigs bija regulārs dalībnieks
jau no 1908. gada.
Neilgi pirms tam šie trīs mākslinieki – Milda Grīnfelde,
Ansis Cīrulis un Frederiks Fībigs jeb „franču latvieši”, kā abus pēdējos nedaudz vēlāk nodēvēja kritiķis Pāvils Gruzna 3, – piedalījās
Latviešu mākslas veicināšanas biedrības organizētajā 3. latviešu
mākslas izstādē Rīgā, ko atklāja 1913. gada 1. decembrī jaunuzceltā
namā Tērbatas ielā 1/3. Fībigs uz šo izstādi bija atsūtījis piecas gleznas – divas Mufetāra ielas variācijas, divas Itālijas ainavas un vienu
kluso dabu. Parīzes Latīņu kvartāla Mufetāra ielu – „šo glezniecisko
nabadzību, traģiku pelēcīgā kolorītā, ko vietumis atdzīvina ģerānijas
podos un kāds nekaunīgs ņieburs”4 – Fībigs gleznoja bieži, pirmie tās
varianti tapa drīz pēc viņa ierašanās Parīzē. Mufetāra ielas izjustie
gleznojumi bieži bija atzinīgi izcelti izstāžu apskatos Francijas presē.
Parīzes kritiķu, tostarp slavenā kritiķa Luija Vosela un dzejnieka
Gijoma Apolinēra, ieredzētas bija arī Fībiga Itālijas ceļojuma laikā
(1911–1912) gleznotās ainavas. Rīgas izstādē bija redzamas divas no
tām – „Teračīna” un „Kapri”.
3. latviešu mākslas izstādes apskatos vairāk nekā 40 dalībnieku darbu vidū Fībiga nelielās studijas lielākoties tika pamanītas.
Atsauksmes bija dažādas – no mākslā mazāk izglītotu izstādes apmeklētāju pārsteiguma: „Interesanti atzīmēt, ka šos, patiesībā reālos,
tikai paresnām kontūrām nodalītos dabas attēlojumus, daži izstādes
apmeklētāji notura par kubismu vai pat par futūrismu!”5 līdz mākslas
pazinēju atturīgam kriticismam: „Ārpus visiem minētiem, kuri atrodas
zem krievu mākslas tieša vai netieša iespaida, jāpiemin vēl [..] franču „latvieši” [..] – Fībigs no barbizoniešu un Montičeli laikiem. Dvīņu
brālis Grosvaldam no agrākām izstādēm. Lai sniedz ko prāvāku.
Varbūt tad viņa krāsu kvadrāti pārliecinās. Viņa eksperimenti nebūs
gan nekas jauns un mūsu estētiku papildinošs. Piemēram, motīvs
Gr. P. [Gruzna, Pāvils]. Latviešu mākslinieku 3. gleznu izstāde. Jaunā Dienas Lapa, Nr. 290,
1913.
4
Salmon A. [Par izstādi Feuillets d’art galerijā]. L’Europe Nouvelle, 1920,10 janvier.
5
Jaunsudrabiņš J. Trešā latviešu mākslinieku izstāde. Latvija, Nr. 289, 1913.
3
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„a Capri” prasa komentārus…”6 vai: „Fr. Fiebigs atsūtījis piecas glezniņas, kurās lietoti ne visai atzīstami, jau bieži redzēti gleznieciski
paņēmieni (melnas kontūras). Citādi viņa darbiem nevar liegt zināmu
garšu un svaigu, noteiktu kolorītu. Autorā redzams kulturels mākslinieks.”7 Pēc šīs izstādes Frederika Fībiga sakari ar Latvijas mākslas
dzīvi diemžēl pārtrūka.
Saikne ar Latviju atkal atjaunojās 20. gadsimta 20. gados. Tas
bija laiks, kad daudzi latviešu mākslinieki ar Kultūras fonda finansiālo atbalstu studiju nolūkos apmeklēja Parīzi. Viens no pirmajiem,
kam tolaik izdevās nodibināt ciešākus kontaktus ar franču māksliniekiem un mākslas dzīvi, bija gleznotājs un scenogrāfs Ludolfs Liberts.
Šodien nav zināms, vai Fībigs Francijā sastapa tur studējošos vai
iebraukušos Latvijas māksliniekus, tomēr tajās retajās reizēs, kad
viņa darbi atceļoja uz Latviju, Frederika Fībiga vārdam allaž līdzās
figurē vēl kāds latviešu mākslinieka vārds. Gluži tāpat kā 1913. gadā
3. latviešu mākslas izstādes dalībnieku sarakstā tas nejauši vai
likumsakarīgi atrodams blakus tolaik „parīziešu” Mildas Grīnfeldes
un Anša Cīruļa vārdiem, nākamajā Fībiga darbu „viesošanās” reizē
Rīgā tas atkal nejauši vai likumsakarīgi ir līdzās Ludolfa Liberta vārdam. 1927. gada 3. jūlijā laikraksta „Segodņa” Parīzes korespondents
V. Svetlovs raksta: „Lielā Parīzes sezona, kas nebija īpaši spoža, [..]
negaidīti noslēdzas ar interesantām izstādēm. [..] Kad oficiālais Salons
arvien vairāk sāk līdzināties tuksnesīgam okeānam (līdz 10 tūkstošiem audeklu) pēc viena stila – tik ļoti vienveidīgs ir tā bezgalīgo zāļu
saturs – mākslinieku personālizstādes bieži ir kā svaigas oāzes mūsdienu glezniecības tuksnesī. Vienas nedēļās laikā atklāja četras izstādes un divās no tām parādījās reti viesi – rīdzinieki.”8 Viens no pieminētajiem „rīdziniekiem” bija gleznotājs un scenogrāfs Ludolfs Liberts,
kas tolaik ar trīs darbiem piedalījās franču mākslinieku darbu izstādē
Simonsona galerijā, otrs – Frederiks Fībigs –, kurš tajā pat laikā bija
izstādījis savas gleznas galerijā Artists et Artisans uz Senžermēna bulvāra. Rudenī sekoja Liberta personālizstāde Šarpentjē galerijā Parīzē.
Savukārt dažus mēnešus vēlāk – no 1928. gada 10. līdz 29. aprīlim –,
pēc piecpadsmit gadu pārtraukuma, Frederika Fībiga darbus atkal
bija iespēja redzēt Rīgā, šoreiz mākslinieku apvienības „Sadarbs”
Gruzna P. Trešā latviešu gleznotāju izstāde. Domas, Nr. 1, 1914, 117. lpp.
Purics A. III Latviešu mākslinieku izstāde. Dzimtenes Vēstnesis, Nr. 293, 1913.
8
Светлов В. Латвийские художники в Париже. Сегодня, № 144, 1927.
6
7
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3. izstādē pilsētas mākslas muzejā. Ludolfs Liberts, kā zināms, bija
viens no šīs apvienības biedriem, un var tikai minēt, vai viņam bija
kāda loma Fībiga darbu atceļošanā uz Latviju. Pierādījumu tam
pagaidām nav. Lai nu kā, avīzes „Segodņa Večerom” korespondents
A. Karins „Sadarba” izstādes apskatā atzīmē: „Fībigam un Lisimam,
kā arī mākslinieka L. Liberta iepriekšējā gada Parīzes apmeklējumam
biedrība ir pateicību parādā par reālu sadarbību ar parīziešiem.”9 Bez
Frederika Fībiga izstādē piedalījās arī vairāki citi franču viesi – Īvs
Aliks, Andrē Fovorī, Eds Georgs, Marsels Gromērs, Simons Lisims,
Anrī Rapēns, A. de la Pateljē, par kuriem prasīgais Uga Skulme
rakstīja: „Pēc „Sadarba” priekšsēdētāja intervijas „Jaunākās Ziņās”
varēja cerēt no franču viesiem vairāk. Ja nu vēl franči nebūtu Latvijā
it nemaz viesojušies. Bet dažus gadus priekš pasaules kara šīs pašas
izstādes telpās varēja aplūkot dažus darbus no Vijjāra, Vallotona,
Morisa Denī un savulaik izkliegtā Angladas.”10 Fībigs uz „Sadarba”
izstādi bija atsūtījis septiņas gleznas – „Pie darba”, „Pētītāji”,
„Divi draugi”, „Dārzā”, „Šuvēja”, „Parīzē” un „Bjēvras nomale”11, kas
uz pārējo franču mākslinieku lielākoties akadēmiskā manierē veidoto zīmējumu un „Sadarba” biedru (K. Brencēna, B. Dzeņa, J. Kugas,
L. Liberta, J. Madernieka, K. Miesnieka, O. Nemmes, R. Pelšes,
A. Prandes, J. Siliņa, J. Straumes) reālistisko gleznu un dekoratīvi lietišķās mākslas izstrādājumu metu fona, citējot presi, „ienesa patīkamu dažādību ar savu konturēto gleznošanas veidu”.12 Izstādes apskatos Fībiga darbi tika izcelti, lai gan kritiķu domas dalījās. Gleznotājs
un mākslas kritiķis Uga Skulme bija noskaņots skeptiski: „Fiebigu,
ar viņa pelēkām krāsām, kas nodalītas cita no citas ar melnām kontūrām, mēs Latvijā sen jau pārauguši, lai jūsmotu par šiem dekoratīvi lētiem paņēmieniem.”13 Savukārt tēlnieka Kārļa Zāles vērtējums
bija atzinīgs: „F. Fībigs, kas pazīstams jau no priekškara latviešu
mākslinieku izstādēm, sintētisko formu un franču uztvērumā pārliecinoši tēlo savā izpratnē dabu.”14 Piesardzīgāki spriedumi izteikti
izdevumos „Burtnieks” un „Ilustrēts Žurnāls”: „Rīdziniekiem pazīstaКарин А. На выставке общества „Садарбс”. Сегодня вечером, № 81, 1928, C. 101
Skulme U. „Sadarba” 3. izstāde. Daugava, Nr. 5, 1928, 667. lpp.
11
Mākslinieku biedrības „Sadarbs” III izstāde Rīgas pilsētas mākslas muzejā 1928.
no 10.– 9. aprīlim. [Rīga], [1928].
12
C. cogn. Fr. Fībiga gleznu izstāde. Burtnieks, Nr. 6, 1928, 576. lpp.
13
Skulme U. „Sadarba” 3. izstāde. Daugava, Nr. 5, 1928, 667. lpp.
14
Zāle K. Sadarba 3. izstāde. Pēdējā Brīdī, Nr. 81, 1928, 106. lpp.
9
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mais Fr. Fiebigs izstādījis nelielas glezniņas, kurām apsvērtie krāsu
plankumi ar pastiprinātām kontūrām dod īpatnēju dabas tēlojumu,”15
un: „Gribētos šeit atzīmēt patīkamo iespaidu no Fībiga darbiem (par
kuriem tuvāku spriedumu atstāsim līdz viņa patstāvīgajai izstādei).”16
Patstāvīgā izstāde, plakātos nodēvēta par „rāduvi”, tik tiešām
sekoja. Dažas dienas pēc „Sadarba” izstādes slēgšanas – 6. maijā –
Rīgas pilsētas muzejā atklāja, citējot žurnālu „Atpūta”, „maz pazīstama latvju gleznotāja, kurš pēc 1905. gada emigrējis uz Parīzi”17,
Frederika Fībiga darbu personālizstādi. Kā liecina izstādes katalogs18,
Frederiks Fībigs uz Rīgu bija atsūtījis 128 darbus – lielākoties Itālijas
un Francijas ainavas –, tostarp arī trīs Talsu skatus. Arī šoreiz
Latvijas kritiķi Frederika Fībiga glezniecību vērtēja dažādi. Vieni
viņa darbiem pārmeta vienveidību („Tumšās, lauzītās kontūras visā
visumā izsauc vienmuļības sajūtu.”19), citi – mazos formātus –, taču
turpat vienbalsīgi tika atzīts Frederika Fībiga izsmalcinātā kolorista
talants („Vismaz puse no tiem [darbiem] izpildīta ar teicamu garšu
pelēkā ziedā.”20) un dažu kritiķu vērtējumos – smalkā dabas izjūta
(„Peizažs viņam ir kaislīga, garīgi dziļa dabas apcere. Viņš nejūsmo,
nelīksminās par dabu, bet meklē viņas tīri glezniecisku izteiksmi, telpiskas enerģijas izjūtas pilnu uzbūvi, kompozīcijas ritmu. Viņa palete
ir skopa.... izteic savu lūgšanu, izteic to ar ziemeļniecisku enerģiju [..]
Šo izstādi [..] neredzēt ir zaudējums.”21). Interesanti, ka visatsaucīgāk
Fībiga personālizstādi vērtējis savos spriedumos bieži nesaudzīgais
kritiķis Jūlijs Madernieks: „Fibiga glezniecība, attīstīdamies Parīzes
labvēlīgā paspārnē, arī nes sevī pavasarīgi vieglas, cerību gaidas
vēstošas noskaņas. Vispārējais rāduves iespaids interesants, svaigi ierosinošs. Fibigs ir īsts momenta gleznotājs, impresionists. Viņu
visvairāk pievelk acumirklīgais, nojaušami plankumainais, mazāk
uzmanības dāvāts formas dziļākai izteiksmei.”22 Raksta nobeigumā
Madernieks vaicā: „Interesanti būs vērot, kā izturēsies mūsu muzeju
C. cogn. Sadarba mākslas izstāde. Burtnieks, Nr. 5, 1928, 469. lpp.
E. N-s. Mākslinieku biedrības Sadarbs III izstāde. Ilustrēts Žurnāls, Nr. 5, 1928, 152. lpp.
17
Fridricha Fibiga gleznas. Atpūta, Nr. 184, 1928, 8. lpp.
18
Frederika Fībiga darbu izstāde Rīgas Pilsētas mākslas muzejā no 6.–20. maijam 1928. g.
Rīga, 1928.
19
C. cogn. Fr. Fībiga gleznu izstāde. Burtnieks, Nr. 6, 1928, 576. lpp.
20
Skulme U. Frederika Fībiga izstāde. Daugava, Nr. 6, 1928, 789. lpp.
21
Kroders R. Frederika Fibiga gleznu izstāde. Pirmdienas Rīts, Nr. 24, 1928.
22
Madernieks J. Frederika Fibiga gleznu rāduve Rīgas pilsētas mākslas muzejā. Jaunākās
Ziņas, Nr. 103, 1928.
15
16
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vadītāji pret šo izstādi. Ieteicams katram redzēt mūsu tautieša – viesa
darbu kolekciju. Arī pirkšana te parocīga mēreno cenu dēļ. Parīzē
autors iemantojis jau redzamu stāvokli. Cerams, ka arī mūsu sabiedrība neizturēsies vienaldzīgi.”23 Pēc Frederika Fībiga personālizstādes Rīgas pilsētas muzejs iegādājās 4 viņa darbus: „Pilsēta” (20. gs.
20. gadi), „Pie galda” (ap 1925), „Pirmie soļi” (citur arī „Patstāvīgie
soļi”, ap 1925), „Gentīlija” (1926), kas šobrīd ir Latvijas Nacionālā
mākslas muzeja īpašums (7.–10. att.). Spriežot pēc 1931. gadā izdotā
V. Peņģerota apcerējuma „Rīgas pilsētas mākslas muzejs”24, dažas no
iepirktajām Fībiga gleznām kādu laiku bijušas aplūkojamas muzeja
pastāvīgajā ekspozīcijā.
Pusgadu pēc personālizstādes „franču latvieša” vārds un darbi
Latvijas mākslas dzīvē pazibēja vēlreiz – no 1928. gada 18. novembra līdz 9. decembrim Rīgas pilsētas mākslas muzejā notika Latvijas
10 gadu jubilejai veltīta mākslas skate, kurā Frederiks Fībigs, katalogā pieskaitīts „Sadarba” biedriem, piedalījās ar diviem darbiem
„Ainava” un „Sevra”25. Pēc šīs izstādes Fībiga jau tā „trauslie” sakari
ar Latvijas mākslas dzīvi diemžēl pārtrūka. 1929. gadā viņš pārcēlās uz Elzasu, sekoja dēla nāve, smags posms dzīvē. Latvijā ziņas par
Frederiku Fībigu atkal parādījās tikai 70. gados, kad Talsu novadpētniecības un mākslas muzeja galvenais fondu glabātājs A. Priedītis
„izcēla gaismā” jau raksta sākumā pieminēto Talsu ainavu un drīz
pēc tam šur tur Latvijas presē tika publicēti īsi rakstiņi par tautieša
Frederika Fībiga izstādēm Francijā, kuras tur pēc 35 gadu pārtraukuma vispirms Parīzē, pēc tam arī citās ārvalstu pilsētās organizēja gleznotāja meita Raja, vienlaikus pūlēdamās nodibināt sakarus ar
tēva dzimto pilsētu – Talsiem. Ar to tika uzsākts Frederika Fībiga
darbības apzināšanas posms gan Francijā, gan palēnām arī Latvijā.

Turpat.
Penģerots V. Rīgas pilsētas mākslas muzejs. Rīga : Valters un Rapa, 1931, 49., 57. lpp.
25
Latvijas 10 gadu jubilejas mākslas izstādes katalogs. Rīga, 1928.
23
24
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1. att. F. Fībigs. Talsi. 1904. TNMM 786.
D. Kārkluvalka foto

2. att. J. Rozentāls. Pašportrets.
19. gs. 90. gadu beigas. (Latviešu
glezniecība: Pirmspadomju
periods: Reprodukciju albums.
Rīga : Liesma, 1980, 48. att.,
[57.] lpp.)

3. att. F. Fībigs. Pašportrets.
Ap 1905. (Frédéric Fiebig.
Des plaines de Courlande au
Ried alsacien. Strasbourg,
Paris : Oberlin, 1984, p. 16.
TNMM 16217)

4. att. F. Fībigs. Elizabetes 5. att. F. Fībigs. Elizabetes
6. att. F. Fībigs. Elizabetes
Krauzes portrets. Ap 1905. Fībigas portrets. Ap 1906.
Fībigas portrets. Ap 1908.
(Frédéric Fiebig. Des plaines
(Frédéric Fiebig. Des
(Frédéric Fiebig. Des plaines
de Courlande… p. 17.)
plaines de Courlande…
de Courlande… p. 20.)
p. 19.)
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7. att. F. Fībigs. Gentīlija. 1926. LNMM
kolekcija. D. Kārkluvalka foto

8. att. F. Fībigs. Pilsēta. 20. gs. 20. gadi.
LNMM kolekcija. D. Kārkluvalka foto

9. att. F. Fībigs. Pie galda. Ap 1925.
LNMM kolekcija. D. Kārkluvalka foto

10. att. F. Fībigs. Pirmie soļi. Ap 1925.
LNMM kolekcija. D. Kārkluvalka foto
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Jana Grostiņa

Frederic Fiebig and Latvia
Summary
Frederic Fiebig was born in Talsi and spent most of his life in
France. From 1885 until 1907 he spent his childhood in Talsi and
school years in Riga. We can add to his time in Latvia the first decades of 20th century, when his works from time to time were shown
in exhibitions in Riga and discussed in the local press. In 1975, after
almost 50 years of silence, he was mentioned in Latvian press again –
the local newspaper “Padomju Karogs” published an article about his
work “Talsi” (1904).
As most of Latvian artists during that time, Frederic Fiebig received initial education in arts in Russia. Fiebig was rather disappointed
by the academic style in St. Petersburg and wanted to study from the
famous Latvian painter Janis Rozentāls. His work from the beginning
of the 20th century is influenced by the work of Janis Rozentāls.
In 1907 Frederic Fiebig and his wife moved to France. He began
studies in The Academie Julian. In1908 Frederic Fiebig became a
part of the society of independent artists “Salon des Indépendants”.
Exhibition reviews in French press often mentioned his paintings,
especially those of Rue Mouffetard in Latin Quarter and Italian sceneries.
In 1913 Fiebig took part in the third Latvian arts exhibition in
Riga. In 1928 he participated in three exhibitions in Riga including
his personal exhibition with 128 works, mostly sceneries of France
and Italy. After the personal exhibition Riga City Museum purchased
four of his works, now owned by Latvian National Museum of Art.
After that connections between Frederic Fiebig and Latvia where
re-established in the 1970s by his daughter Raya Fiebig.
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GUNA MILLERSONE

Pa Talsu gleznotāja Frederika Fībiga
pēdām Eiropā
1985. gadā Talsu Novadpētniecības un mākslas muzejā (tagad –
Talsu novada muzejs) nonāca Strasbūras Modernās mākslas muzeja
līdzstrādnieku sagatavotais katalogs „Frederiks Fībigs. No Kurzemes
līdzenumiem līdz Elzasas Rīdai” („Frédéric Fiebig. Des plaines de
Courlande au Ried alsacien”, 1984, franču val.). Ieraugot lieliski
iespiesto izdevumu ar mūsu novadnieka gleznu reprodukcijām, arī ar
20. gadsimta pašā sākumā gleznotajām Talsu ainavām, skatot darbus
ar Parīzes un Elzasas motīviem, sajūsminoties par viņa īpašo stilu
un špahteles veiklību, nevienam – ne muzeja darbiniekiem, ne Talsu
māksliniekiem – tajā laikā pat prātā nevarēja ienākt, ka daži no katalogā reproducētajiem darbiem kādreiz varētu nonākt Talsu novada
muzeja krājumā vai ka mēs kādreiz varētu gleznot to pašu ainavu, ko
Fībigs kādreiz Elzasas Tannenkirhē, Itālijas Ronciglionē vai Šveices
Lugāno. Bet notika neticamais.
1986. un 1989. gadā Strasbūrā dzīvojošā Vēsma Lappuķe, tagad
Latvijā labi zināmā diplomāta Rolanda Lappuķes mamma, līdz
ar sava dēla 1980. gados kasetē ierakstītajām dziesmām līdz Rīgas
viesnīcai „Latvija” atveda Frederika Fībiga meitas Rajas dāvinājumu Talsu muzejam – 13 tēva gleznas. 2004. gadā notika pirmā Talsu
novada muzeja darbinieku un Talsu mākslinieku radošā ekspedīcija uz Elzasu Francijā. Tur iegūtais materiāls tika izmantots
Frederika Fībiga 120. dzimšanas dienas atzīmēšanai Talsos – jubilejas izstādei un konferencei, kurā piedalījās arī vācu mākslas zinātniece Kira Kapsreitere-Homeijere, monogrāfijas „Frederiks Fībigs. Dzīve
un darbi” autore (Kyra Kapsreiter-Homeyer „Frédéric Fiebig. Leben
und Werke”, 1992, vācu un arī franču val.; grāmatas citāti izmantoti raksta turpinājumā). Talsu novada muzejs varēja izdot arī katalogu „Frederikam Fībigam 120” (sastādītāja G. Millersone, 2005), kurā
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ir iespēja uzzināt, kā noritējusi pirmā no ekspedīcijām „Pa Fībiga
pēdām...”.
Tagad piedāvājam piezīmes no braucieniem uz Parīzi 2010. gadā
un uz Itāliju 2015. gadā. Arī pēc šīm ekspedīcijām tika sarīkotas
Frederika Fībiga apaļo jubileju –125. un 130. dzimšanas dienu izstādes Talsu novada muzejā ar piedzīvoto fotogrāfijās un Talsu mākslinieku radītiem darbiem no tā pašām vietām, kurās lūkojies un gleznojis izcilais novadnieks. Braucienā uz Itāliju, pa ceļam uz Lugāno,
tapa video fantāzija par iespējami-neiespējamo Raiņa un Aspazijas
satikšanos ar Fībigu.

Parīze. 2010. gada 15.–19. marts
Dalībnieki:
1. Guna Millersone – T alsu novada muzeja galvenā speciāliste
mākslas jautājumos, gleznotāja
2. Uldis Balga – fotogrāfs, Talsu foto kluba vadītājs
3. Dainis Kārkluvalks – laikraksta „Talsu Vēstis” fotogrāfs
4. Ilze Kārkluvalka – laikraksta „Talsu Vēstis” žurnāliste
5. Andris Biezbārdis – gleznotājs
6. Āris Krauze – fotogrāfs
7. Līga Balga – Talsu 2. vidusskolas direktora vietniece

15. marts.
Plkst. 8.00 izbraucam no Talsiem uz lidostu „Rīga”, lai 11.35 izlidotu uz Parīzi. Plkst. 13.25 esam Parīzes Šarla de Golla lidostā, braucam ar autobusu uz pilsētu, pie Grand Opera pārsēžamies uz 7. metro
līniju. Izkāpjam pieturā PLACE MONGE. No turienes nav tālu līdz
jauniešu hostelim Young & Happy Mufetāra ielā 80; tur apmetamies.
Mufetāra ielu (Rue Mouffetard) Frederiks Fībigs ir gleznojis
un izstādījis dažādās izstādēs Parīzē un citur neskaitāmas reizes.
Nami šai tirdznieciski dzīvajā ielā ir saglabājušies no 17. un 18. gadsimta. Tie ir šauri un neērti, un tāds ir arī mūsu jauniešu hostelis.
Iespējams, līdzīgā un tikpat pieticīgā mājā Parīzē dzīvojis arī Fībigs.
Turpmākajās dienās atrodam vairākus skatu punktus, no kuriem šo
ielu viņš tvēris savās bildēs.
Pēc iekārtošanās viesnīcā kājām dodamies uz Sēnas krastmalu,
kur arī tapuši daudzi Fībiga darbi. Sāk krēslot, iemirdzas Parīzes
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ugunis Sēnas abos krastos un uz tiltiem. Un šķiet, ir tā, kā varētu
būt apmēram pirms 100 gadiem, kad abi talsinieki ieradās Parīzē
1907. gadā, un, kā tas rakstīts monogrāfijā par Fībigu, „viņi bija
Parīzes mirdzuma apņemti”.
Atrodam Pont Neuf u. c. tiltus – Pont Marie, Pont de la
Tournelle, salīdzinām ar Fībiga bildēs gleznotajiem (1. att.). Ieejam
Parīzes Dievmātes katedrālē; šķiet, baznīca ar brīnumskaistajām vitrāžām un tobrīd tur notiekošo – kādu procesiju ar violetos apmetņos
tērptu jaunu garīdznieku dzidru dziedājumu – arī varētu būt iedvesmojusi Fībigu radīt vienu no 1908. (?) gada darbiem, ar jau visai
modernu stilizāciju un ar špahteli gleznotu (tātad visai drīz pēc viņa
ierašanās Parīzē); to mūsu muzejs nesen saņēma no viņa darbu mantinieka Francijā J. Ložela. Atrodam skatu punktu, no kura Fībigs
gleznojis Notre Dame – toreiz gan citā dienas laikā, silti pelēku un
pastozu. Arī mums Parīze pavisam noteikti ir gaiša un silti pelēka pilsēta.
Ejam gar Sēnas krastmalas bukinistu rindu – šeit Fībigs ātros
uzmetumos gleznojis sievietes garāmgājējas ar lietussargiem, arī
akmens licējus. Atgriežamies viesnīcā, un ir laiks Elzasas vīnam.

16. marts.
Šajā dienā ir paredzēts gājiens uz Monmartras rajonu, kur līdz
pat II pasaules karam dzīvojuši daudzi mākslinieki un rakstnieki; tas
bijis bohēmas piepildīts rajons. Te – St. Placide ielā 52 – bija Fībiga un
viņa kundzes pirmā dzīves vieta pēc ierašanās no Talsiem 1907. gadā.
Ejam Luksemburgas dārza virzienā. Mūsu ceļš krustojas ar
St. Jacques ielu, kuru arī gleznojis Fībigs. Nav grūti atrast namu ar
pulksteni tā tornī. Luksemburgas dārzā uzreiz atrodam aleju, kuru
gleznojis talsinieks, arī parka soli ir tie paši, kas te bijuši pirms
103 gadiem; Fībigs skicējis uz tiem gulošus parīziešus (2. att.).
Luksemburgas dārzs ir brīnišķīgs saulainās dienas spirgtajā rītā –
nu gluži kā Džo Dasēna dziesmas videoklipā. Parka celiņi tik tiešām ir gandrīz balti, šajos laikos te vingro cigun grupas un baltajos
metāla krēslos sauļojas studenti un studentes. Aiz Luksemburgas
dārza nav tālu līdz Rue St. Placide un atrodam Nr. 52 –no šī nama,
kurš šodien ir rūpīgi noslēgts, Fībigs ir devies uz nodarbībām
Žiliāna akadēmijā. Izrādās, arī tas nav tālu – gandrīz vai aiz stūra –
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Rue Dragon 29A33 (3. att.). Un caur kādu vārtrūmi nozib spilgti
tirkīzzilas durvis ar uzrakstu ACADÉMIE JULIAN. Tātad šo akadēmiju Fībigs ir kādus astoņus mēnešus 1907./1908. gadā apmeklējis un
guvis šeit tieši tik, cik viņam tas bija nepieciešams, lai jau 1908. gadā
varētu sākt piedalīties Parīzes Neatkarīgo un Rudens salona izstādēs
(vēl arī ar Talsu ainavām). Kopš 1968. gada Žiliana akadēmijas ēkā
atrodas Ecole supérieure de design, d` art graphique et d`Architecture
intérieure (dizaina, grafikas, arhitektūras un interjera skola).
Žiliana akadēmija bijusi viena no pazīstamākajām privātajām
mākslas skolām Parīzē; to dibinājis mākslinieks Rodolfs Žiliāns
1886. gadā. Atšķirībā no citām mākslas iestādēm 19. gs. 2. pusē
Žiliana akadēmijā drīkstēja mācīties un gleznot aktu uzstādījumus
arī sievietes. Žiliana akadēmija bija vieta, kur izveidojās mākslinieku
grupa Nabis. Akadēmija bija ļoti populāra gan franču, gan ārzemju
studentu vidē, jo eksāmeni šeit nebija jākārto franču valodā; skolas
profesori saviem studentiem mācīja dažādas atšķirīgas tehnikas, kā
arī veicinājuši tos attīstīties savā individualitātē, pārāk neuzspiežot savu personīgo gaumi. Akadēmijas audzēkņu sarakstos ir daudz
mākslas pasaulē zināmu vārdu (Anrī Matiss, Emīls Nolde), no latviešu māksliniekiem – Jānis Kuga, Ansis Cīrulis, Milda Grīnfelde.
Skolas pagalmiņā tobrīd pīpē studenti un, šķiet, arī pedagogi.
Fotografējam pagalmu, akadēmijas ieeju, paši sevi pie akadēmijas
durvīm uz soliņa un ar dekoratīvajiem kokiem puķu podos. Pēkšņi pie
mums pienāk viens no kungiem, stādās priekšā kā šīs skolas direktors – viņam liekoties, ka viņš varētu mums palīdzēt. Mēs sākam stāstīt stāstu par jaunu latviešu gleznotāju no tās pašas pilsētas, no kuras
esam mēs – mākslinieki un žurnālisti. Direktors mūs aicina uz savu
kabinetu.
Kāpjam pa šaurām kāpnēm, kāpņu telpu rotā nobrūnējušas gleznas ar ainām no Žiliāna akadēmijas darbnīcām, nu gluži vai no Fībiga
laikiem, un mācību darbi – sieviešu akti. Kabinetā Žerārs Vallins,
kurš izrādās ir arī Francijas Dizaina izglītības organizācijas prezidents, savā datorā ātri atrod failu ar uzrakstu Frédéric Fiebig. Varam
viņam parādīt līdzi atvestos Fībiga katalogus, varam noprecizēt dažus
datus, kurus viņš ieraksta Fībiga failā, un mēs iegūstam interneta
adresi www.fredericfiebig.com, kura, kā vēlāk izrādās, ir pilna ar vēl
neredzētu Fībiga gleznu fotogrāfijām; pieļauju, ka tās atrodas viena
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kunga īpašumā, kurš, iespējams, nopircis Fībiga darbus kādā no viņa
darbu pārdošanas izsolēm Parīzē 1970.–1980. gados; tās rīkoja viņa
meita Raja Fībiga. Izrādās, monsieur Vallin ir bijis Rīgā vairākkārt,
jo šī skola sadarbojas ar mūsu Latvijas Mākslas akadēmiju dizaina
izglītībā. Un tad mums laipni tiek izrādīta pati māja, un nokļūstam
arī kādā studijā, kur tobrīd visi glezno vienu uzstādījumu – glāzi ar
ūdeni –, te varētu būt blīvi savietojušies apmēram 60 dažādu tautību
studentu, kā arī vairāki gados vecāki pasniedzēji. Protams, ar direktoru apmaināmies vizītkartēm, cerot, ka varēsim viens otram sūtīt
jaunu informāciju. Pēc atgriešanās Talsos nosūtu uz Parīzi mūsu
muzeja izdoto Fībiga katalogu un fotogrāfijas, kuras tapušas Žiliana
akadēmijā.
Pēc šīs pacilājošās ekspedīcijas veiksmes nolemjam, ka ir jāatrod
īsta Monparnasas kafejnīca, un arī tas mums šodien izdodas – turpat netālu –, un tā saucas café METRO. Tas varētu būt arī visai sens
nosaukums un te varētu būt bijis arī Fībigs, jo kafejnīca atradās viņam
pa ceļam, ejot no Placide ielas uz akadēmiju. Un šodienas atmosfēra
ir visai līdzīga ar vienu no Fībiga Parīzes agrīnajās bildēs redzētajām
kafejnīcas ainām: brūns koptonis, lustru gaismas un sabiedrība pie
galdiem. Protams, par to mēs šodien nevaram būt pārliecināti pilnā
mērā. Pasūtām franču sīpolu zupu un baltvīnu. Spārnoti no visa piedzīvotā, nolemjam doties uz Eifeļa torni, un tā apmeklējums prasa
visu atlikušo dienu. Jautājām paši sev, kāpēc Fībigs nekad nav gleznojis Eifeļa torni – pasaules brīnumu toreiz? Tikuši augšā Eifeļa tornim apmēram ap vidu, mūsu fotogrāfiem uzsmaida reta veiksme: tieši
todien torni no ārpuses dažādos augstumos apskata alpīnistu komanda, arī sievietes, iekārušās virvēs virs pavasarīgās un gaišās Parīzes.

17. marts
No rīta ar metro aizbraucam līdz Luvrai, no kurienes sākas
St. Honoré iela, uz kuras vajadzētu atrasties galerijai Bernheim-Jeune
(jaunais Bernheims), kurā Fībigam 1912. gadā notika pirmā personālizstāde. Pirms gājiena uzkavējamies Luvras priekšpagalmos un noejam lejā vestibilā, apskatām muzeja veikalus, piedzīvojam muzeja signalizācijas trauksmi, kad pēkšņi saskrien daudz melnādainu apsargu;
no augšas kaukdama nāk lejā vesela siena, lai noslēgtu kādu daļu no
telpām.
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Pulkstenis vēl nav vienpadsmit, ejam pa St. Honoré ielu Triumfa
arkas virzienā; iela kļūst arvien šaurāka un ne tik cēla izskata kā
ap Luvru. Pie 91. numura, kur meklējamai galerijai apmēram vajadzētu atrasties, ieraugām pagalmu ar vairākām galerijām. Viena no
tām saucas Galerie 91, vēl slēgta, bet redzam, ka tur šobrīd ir jaunās
latviešu mākslinieces Zanes Lūses gleznu izstāde. Pēc afišām varam
spriest, ka šeit izstādījušies arī Juta Policja un Mareks Gureckis.
Caur vārtu rūmi ieejam iekšpagalmā, uzreiz varam redzēt, ka šeit
ir mākslinieku saieta vieta, te pie vīteņaugiem apaugušiem mūriem,
nelielas strūklakas, puķu podiem, lejkannām un ažūri apskretušiem
galdiņiem un krēsliņiem var uzpīpēt vai ko citu, un droši vien šeit
sanāk cilvēki no citām apkārt esošajām galerijām, kuras visas ir saistītas ar krievu mūsdienu mākslu: vienā ir foto izstāde, citā tirgo krievu mākslas grāmatas utt. Iedomājamies, ka te noteikti varētu nākt
arī Fībigs, lai satiktu ar krievu diasporu saistītus cilvēkus vai māksliniekus. Kā noskaidroju tikai vēlāk – mājās atbraucot, mums pa šo
ielu vajadzēja doties tālāk un tur tā būtu kļuvusi par rue du Fauborg
St. Honoré, uz kuras tad mēs būtu laimīgi atraduši Bernheim-Jeune.
Ejam tālāk caur Monparnasa kapiem uz Parīzes 14. rajonu, kur uz
netālu esošās rue Daguerre 19 1920. gados atradās Fībiga ateljē.
Šajā dienā mums īsti neveicas. Ielu atrodam, bet nami, kā parasti, visi ir cieši noslēgti, šķiet, numerācija ir mainīta, neatrodam māju
stūri no šīs ielas, kuru Fībigs ir gleznojis... Liekas, viss ir mainījies.
Ir jāatbrauc laikam vēlreiz. Ejam uz Pompidū centru, apskatām tur
daudz izcilu un pasaulslavenu mākslinieku darbus un pēc tam braucam uz Monmartru.
Arī Monmartru Fībigs ir tēlojis savos darbos, taču stipri lakonisku un padrūmu, kā tas arī atzīmēts kādā recenzijā: „Šeit redzams
Frederika Fībiga Monmartras skats: oriģināls darbs, nospiedošas krāsas, tās izraisa bailes un ciešanas par šo pilsētas kvartālu.”
Tiešām, var saprast Fībiga bažas jau gandrīz simts gadus atpakaļ.
Šodien šis kvartāls pavisam reāli ir kļuvis par balagāna demonstrējumu, par Parīzes „melnīšu” rajonu, kur, protams, grozās gan tūristi, gan arī Rīgas meitenes ar baltām zaķīšu austiņām, burzma ir
bieza un atrast kādu Fībiga ainavas kompozīciju prasītu daudz laika
un publikas plūdi tam traucētu... Bet mūsu fotogrāfiem ir ko darīt:
Dainim Kārkluvalkam izdodas nofiksēt „mellu” vaļēju vāģi ar izpūru226

šu dāmu, kurai kreisā roka ar cigareti eleganti nevērīgi pār auto malu
un fonā Mulenrūžas sarkanās dzirnavas. Uz strūklakas malas mums
pozē skolnieku grupa, kas dejo kabarē, un augšā kalnā pie māksliniekiem satiekam divus paģiru mocītus pazīstamus talsiniekus. Bet baltā
baznīca ir skaista, un tās pakājē notiek visādi brīnumi – te muzicē,
vingro, danco cilvēki no visas pasaules, cer nopelnīt, un kalna pakājē
naivi griežas karuselis ar baltiem zirdziņiem. Kā pirms 100 gadiem,
droši vien.

18. marts
Šajā dienā abi Balgas dodas uz Parīzes jauno La Défense rajonu,
bet pārējie pievienojamies Dainim Kārkluvalkam, lai redzētu Triumfa
arku Elizejas laukos. Satiksimies Grand Palais. Ejam visi vēlreiz pa
Mouffetard ielu, lai inscenētu vienas Fībiga bildes uzstādījumu ar dārzeņu pārdevējiem. „Fībiga uzturēšanās laikā Parīzē rue Mouffetard
parādās atkal un atkal. Līdz 1920. gadam viņš to izstādījis 25 reizes.
Tiek mainītas tikai dažas gleznā atrodošās lietas un to vieta, piemēram, augļu un dārzeņu stends, parādās vai pazūd kāds gājējs vai
ķerra, vienīgā, kas paliek, ir tā pati iela...” Mēs veidojam savu uzstādījumu pie CAFE.COCTAILS, tālāk ir dārzeņu stendi un iela ir tā
pati... Rīts ir pelēks un skaists (4., 5. att.).
Triumfa arka ir kā Remarka romānā, Daiņa mīļākajā. Varam
apsēsties uz soliņa ar skatu uz Elizejas laukiem un iedzert melno balzamu par to. No šejienes nav tālu Grand Palais, 1900. gadā celtā publiskā izstāžu zāle, kur 1921. gadā Neatkarīgo salona izstādē piedalījies
arī Fībigs, bet mums šodien laimīgā kārtā būs iespēja redzēt mākslas
mesi ART PARIS. Gaidot atvēršanu, skatām grezno Aleksandra III
tiltu pār Sēnu. Grand Palais ir tik tiešām grand, ar skaistu augšējo gaismu no dzelzs un stikla mākslas pieminekļa – art-nouveau stilā
veidotā jumta. Mese ir ļoti interesanta, piedalās daudz mākslas galeriju no visas Eiropas, visvairāk, protams, no Parīzes; atpazīstam jau
dažas Venēcijas galerijas, Austrumeiropu ne slikti pārstāv Ukraina
un Oļegs Kuļiks – atkal kā rejošais suns. Visapkārt grozās smalka
publika, labas smaržas, galeristes ir brīnišķīgas, vidi ir ļoti interesanti vērot. Prieks bija starp jauno mēdiju mākslu redzēt izcilas 1950.–
1960. gadu melnbaltās fotogrāfijas (dārgas!) un spožu Karelu Apelu.
Protams, visapkārt arī daudz sintētikas – plastmasas skulptūras,
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ready made, modē ir indīgi rozā krāsa, pietiekoša daļa no izstādes ir
arī gandrīz vai pornogrāfija utt., bet īstas vērtības uz šī fona patīkami
izceļas. Jādomā par to, kā šeit ar saviem neliela izmēra darbiem līdzīgā, tikpat raibā notikumā kā šodien, varētu izskatīties Fībigs.
Saulaino un silto pēcpusdienu nolemjam pavadīt kādā
Mufetāra ielas kafejnīcā, un Līga Uldim nopērk T-kreklu ar
Mufetāra ielas simboliku. Vakarā klīstam pa apkārtējiem kvartāliem un atvadāmies no pilsētas, kurā varbūt tomēr dažreiz Fībigs bija
„jauns & laimīgs”.

19. marts.
Dodamies uz lidostu un izlidojam uz Rīgu.

Itālija. 2015. gada 16.–26. aprīlis
Dalībnieki:
1. Guna Millersone – T alsu novada muzeja galvenā speciāliste
mākslas jautājumos, gleznotāja
2. Ojārs Feldbergs – tēlnieks, Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeja
direktors
3. Dainis Kārkluvalks – laikraksta „Talsu Vēstis” fotogrāfs
4. Andris Kārkluvalks – portāla „Delfi” žurnālists
5. Andris Biezbārdis – gleznotājs
6. Zigurds Poļikovs – gleznotājs
7. Ina Strazdiņa – žurnāliste, Latvijas Radio korespondente Briselē

16.–17. aprīlis
Pašā vakara tumsā sākam tālo ceļu uz pirmo galapunktu –
Lugāno Šveicē, no kurienes savu ceļojumu pa Itāliju 1911. gada
augustā bija sācis arī Frederiks Fībigs. Braucam ar īrētu mikroautobusu, paši par savu naudu, pie stūres ir Andris Kārkluvalks, ik pa laikam viņu nomaina Dainis. Lugāno mēs satiksim Inu Strazdiņu, kura
uz dažām dienām būs atlidojusi no Briseles, lai piedalītos mūsu video
fantāzijas uzņemšanā. Viņa būs Aspazija; 1911. gadā Aspazija un
Rainis Kastaņolā jau bija nodzīvojuši četrus gadus. Mēs savukārt jau
vairākus gadus bijām fantazējuši un iztēlojušies, ka abi dzejnieki un
Frederiks Fībigs varētu būt tur tikušies, nu kaut vai nejauši Lugāno
ezera krastā... (6. att.)
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Mūs iedrošināja arī literatūrzinātnieces Gundegas Grīnumas
iedotā informācija no laikraksta „Jaunākās Ziņas” pielikuma (1927. g.
6. septembris, Nr. 199), kurā mākslinieks Alberts Prande stāsta par
savu tautieša mākslinieka Fībiga apciemojumu laikā, kad Prande
kopā ar Raini bija savā 1927. gada „ekspedīcijā” uz Kastaņolu un pēc
tam Parīzē (kaut arī no avīzes raksta nav saprotams, kur Prande
Fībigu apmeklējis – Lugāno vai Parīzē). Tepat viņš arī atzīstas, ka
uzņēmies Rīgā sarīkot mākslinieka jaunāko darbu izstādi. Kā zināms,
1928. gadā Rīgas pilsētas mākslas muzejā notika Frederika Fībiga
darbu izstāde.
Braucam visu nakti un nākošo dienu, vakarpusē esam bijušās
demokrātiskās Vācijas pilsētā Pf laumē; šai Eiropas daļā ir sācies
pavasaris, zied plūmes un ķirši.

18. aprīlis
Tālāk seko skaists brauciens cauri Austrijai, esam Alpos, tur
augšā ir gandrīz ziema. Braucot atkal lejā, jau Šveicē, Tičīnā, mēģinām justies kā mūsu dzejniekpāris: nu gan būsim aizbēguši no visiem
pēcrevolūcijas draudiem dzimtenē un te, aiz kalniem tā labi noslēpsimies! Dāsna saule, majestātiskas kalnu ainavas, skaista arhitektūra,
nesteidzīga dzīve, kas vedina uz atpūtu un mieru. Lugāno.
Mūsu booking.com sistēmā rezervētais dzīvoklis ir Lugāno ezera
krastā – Ponte Trezā, Kastaņola ir ezera otrā pusē, apkārtnes valdnieks – San Salvatores kalns, atrodas ezera līkumos kaut kur pa vidu.
Mūsu In[iņa ] jau ir atlidojusi un apmetusies piecu minūšu gājiena
attālumā, bet – tas ir Itālijā. Viņa pārnāk robežu, mēs priecīgi satiekamies un braucam izlūkos uz Kastaņolu, jo šai braucienā mums
jāpagūst izdarīt vēl viens darbs – Ojāram Feldbergam Kastaņolas
zemē jāiestāda no Aspazijas „Daukšām” un Raiņa Tadenavas mājām
atvestās Latvijas akmens sēklas.
Šeit esam jau vienreiz bijuši – 2006. gada decembrī –, kad „spēlējām” revolūciju un atlidojām uz četru dienu „ekspresemigrāciju”, vietu,
kur Rainis sacerējis savu dramatisko poēmu „Talsu tiesa”. Tāpat saucās arī Talsu Krūmu mākslas grupas tā brīža konceptuālās mākslas
projekts. Arī šoreiz līdzi paņemts Pedvāles performancē „Pirms pēdējās kaujas” krāsotais sarkanais linu galdauts.
Mūsu dižo dzejnieku piemineklis slīgst violeto akāciju skāvienos;
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vakars un ainava visa šķiet maigi rozā, turpmākajā ceļā krāšņās akācijas ziedēs visā Itālijā, bet Zigurds Poļikovs, mājās pārbraucis, uzgleznos „Lugano” ar lieliem akāciju ķekariem – atšķirībā no jaunā Fībiga,
kurš sava ceļojuma pašā sākumā nevarēja uzgleznot neko. Vēstulēs
sievai uz Parīzi viņš sūdzas, ka „esot neapmierināts un satraukts...”,
ka viņa ceļabiedrs, krievu mākslinieks Konstantīns Istomins „izrādījies egoistisks un nesavaldīgs cilvēks...”, bet bija tomēr vien jāpiecieš,
jo viņš prata itāliski… Par mums pašiem gan varēja teikt, ka ceļojuma ainavu un norišu apburti, visu ceļu pavadījām brīnišķīgā saskaņā.
Pakāpjoties Brē kalnā, augšā aiz Kastaņolas Sandžordžo baznīciņas, starp diviem olīvkokiem atrodam vietu akmeņu stādīšanai.
Tepat, kastaņu mežiņā, pirms vairāk nekā simts gadiem, kalna slīpumā, saulītē sildoties un ik laikam pretgaismā veroties uz San
Salvatore, Rainis varēja netraucēti strādāt. Kalns saules staru stīgojumā viņam, iespējams, dažreiz šķita kā no stikla...
Izplānojam rītdienas filmēšanas gaitu. Vakarā nonākam pie secinājuma, ka Tičīnas vīni ir diezgan skābi.

19. aprīlis
No rīta spirgti dodamies atkal uz Kastaņolu. Vispirms akmeņu stādīšanas rituāls, tad Dainis sāk filmēšanu: mūsu trimdinieki
(Iniņa un Ojārs), nosaluši, ietinušies no Latvijas līdzi ņemtā „villdrānā”, dodas no kalna lejup, nokāpj līdz skaistajai čimitēro (kapsētiņai, kur Rainis vēlējies sevi kādreiz apglabāt), no terases abi veras
uz San Salvatore, par kaut ko runā. Viņi ir ļoti nopietni. Nonākuši
lejā Lugāno, Civico parkā pie ezera, Rainis savā leģendārajā, īpaši
šim gadījumam Sabilē šūdinātajā peldkostīmā, iebrien ezerā; lietas
labad tas jādara vairākas reizes. Tobrīd ir apmācies, ūdens auksts
un turpat arī uzraksts, ka peldēties šeit nedrīkst. Iniņa pasniedz
dzīvesbiedram dvieli, palīdz noslaucīties. Vēl Ojāram kā Rainim
jāmet ūdenī akmentiņi (ar palēcieniem ūdens virsmā). Tas viss
notiek diezgan lielā ātrumā, te ir pats Lugāno centrs, ir svētdiena un
tūristi plūst straumēm, sportiskas meitenes parkā vingro, arī mūsu
Aspazija pieslēdzas, neviens mūs tā īpaši nevēro. Tad dzejnieki pie
Čani villas (pilsētas municipalitātes) izklāj zālītē sarkano galdautu
un ietur maltīti. Ir uzspīdējusi saule, Rainis dodas strādāt ezermalā uz nolūzuša koka ar San Salvatori, protams, fonā. Pēkšņi kļūst
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ļoti silti, Aspazija dodas pastaigā gar ziedošām tulpju dobēm rotāto
krastu, priecājas par ziedu skaistumu un kaisa ziedlapiņas vējā. Pie
lielā kazino viņa satiks Fībigu, kurš būs tikko kā iznācis no spēļu
zāles...
Taču reāli tas notiks Briselē, parkā pie Eiropas Parlamenta
dažas nedēļas vēlāk: Iniņa būs aicinājusi Agni Sauku, latviešu juristu Briselē, piekrist šai avantūrai un kļūt par Frederiku Fībigu. Viss
jau arī notiks kā filmā – Fībigs un Aspazija parkā nejauši uzgrūdīsies viens otram, atvainosies un tad viņi sapratīs, ka abi uztraukumā
runā latviski. Saruna, protams, aizvedīsies līdz Talsiem (sk. https://
www.youtube.com/watch?v=rP8ghfTWXts), tad būs prieks par skaisto
satikšanos, atbrīvota deja un atvadas; filmas garums piecas ar pusi
minūtes, Hardija Lediņa mūzika. Muzikants, kurš muzicē parkā, būs
vēl jāpiefilmē Talsu muzeja parkā.
Saspringto darba dienu noslēdzam ar neaizmirstamu pastaigu līdz
pašai vakara tumsai, kāpjot vēlreiz lejā no Kastaņolas līdz Lugāno; šo
ceļu neskaitāmas reizes savos staidziņos un garākos pastaigājumos
mērojuši arī Rainis un Aspazija. Par Lugāno tapušajiem Fībiga darbiem gan nekādu ziņu nav.

20. aprīlis
Šī diena sākas ar atvadīšanos: Ina dodas atpakaļ uz Briseli, Ojārs
lido uz mājām, mēs braucam tālāk uz dienvidiem. Tūlīt aiz Šveices
robežas piestājam Komo; šķiet, te mums laimējās visai ātri atrast to
vietu, kuru Fībigs gandrīz vai abstrakti bija uzgleznojis (vai arī gleznojis sajūtu par pilsētas ielas rosīgumu). Tad braucam tālāk 900 kilometrus un vakarā esam pie Tirēnas jūras, Teračīnā, ap 100 km jau aiz
Romas.

21. aprīlis
1911. gadā jauno Parīzes mākslinieku ceļojums no Lugāno veda
uz Komo, Pizu, Florenci, Romu, Neapoli, Kapri un Dženovu. Mums
2015. gadā nebija ne iespēju, ne laika precīzi atkārtot šo pašu ceļu.
Tagad saprotam, ka uz Itāliju mums būs jābrauc vēlreiz un jānonāk
līdz Neapolei un Kapri, jāapskata arī Dženova.
Teračīnā, toreiz mazā ciematiņā pie jūras, Fībigs nokļuva pēc
Romas, kurā viņš bija uzturējies vienu mēnesi; šīs pilsētas rosība
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viņam atkal atgādinājusi Parīzi, viņš nejuties omulīgi un vēlēšanās
gleznot bija saplakusi (Romā tapušas tikai divas bildes). Teračīnas
ainava un vide pēkšņi atraisīja viņā radīšanas prieku: „Strādājot
nejūtu neko citu, izņemot vilinājumu jaukt krāsas uz paletes un tās uz
kartona atdzīvināt – pēc tam man, savukārt, ir tāda sajūta, it kā kāds
mani būtu hipnotizējis!” Darba skurbumā Teračīnā Fībigs bija tik laimīgs, kā reti kur citur. Mākslinieku visvairāk sajūsminājis kalns ar
olīvām, te tapa ap 30 olīvkoku atšķirīgos formātos un variācijās.
Kāpjot kalnā uz Teračīnas vecpilsētu, mūs panāk solīds kungs,
kurš stādās priekšā kā Teračīnas vecpilsētas daļas izpilddirektors;
viņš parāda mums pareizo virzienu un izstāsta galveno par šo seno
pilsētu, kura dibināta vēl pirms Romas; mēs izstāstām par Fībigu un
dāvinām viņa katalogu (izrādās, Teračīna ir mūsu Jūrmalas draugu
pilsēta). Vecpilsētā vēl arvien notiek arheoloģiskie izrakumi, ir atsegti romiešu amfiteātra seno flīžu fragmenti, brīnišķīgs ir grīdas flīžu
raksts San Cesareo katedrālē. Absolūti gleznojamas lietas.
Pilsētā valda mazkustīgs pusdienlaiks, klaiņojoši suņi snauž
turpat pie Piazza del Municipio, līdzās esošā krodziņa „saules brāļi”
nolīduši ēnā. Kāpēc Fībigs Teračīnā negleznoja šādus motīvus, bet
gan tikai olīvkokus? Nospriedām, ka pie vainas varētu būt smalki
pelēkzaļais olīvkoku lapotnes tonis, kas viņu sajūsminājis visvairāk,
un to viņš vēlējies uzjaukt absolūti precīzu. Varbūt.
Bet mums jāsteidzas. Dodamies pa Via Apia ziemeļu virzienā, lai
caur Ronciglioni nonāktu Bolsenā, kur būs naktsmājas. Apbraucot
Romu, vienalga nokļūstam satiksmes sastrēgumos, jūtamies gluži
līdzīgi Fībigam, kurš bēga no lielām pilsētām un jutās tur slims. Bet
mēs raizējāmies, vai vēl pie gaismas pagūsim redzēt Ronciglioni –
pilsētiņu, kurā savā divu dienu uzturēšanās laikā Fībigs strādāja
tik daudz, ka viņa sieva, saņemot gleznu sūtījumu Parīzē, brīnījās:
„Tik īsā laikā?”
Vēl redzēt Ronciglioni vakara gaismās mēs paspējām. Vēl vairāk – iebraucot pa pilsētas vārtiem, labajā pusē uzreiz ieraudzījām
zināmās Fībiga gleznas „Roncigliones jumti” motīvu – tieši tādā pašā
gaismā, ar ēnas robežu uz māju mūriem! Dainis paguva visu nofiksēt
(7., 8. att.).
Kalnainā pilsētiņa ir kā iekonservējies cietoksnis, šķiet, te nekas
daudz nevarētu būt mainījies pēdējo simts gadu laikā. Viss turas
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kopā kā salīmēts: mūris pie mūra, māja pie mājas, vēl vecais bruģis...
Vakarā te sabrauc mājās tie, kuri strādā 40 kilometrus attālajā Romā,
pilsētiņas centrālajā laukumā mašīnām nav kur palikt, tiek slēgti veikaliņi un pensionāri uzvalkos iznākuši pasēdēt uz soliņiem un papētīt
publiku, arī mūs. Mēs drudžaini skraidelējam, tveram motīvus, esam
patiesā sajūsmā; pati sapratu, ka mana pirmā bilde no šā ceļojuma
būs Ronciglione – pelēkās stāvās pilsētas mājas un silti rozā vakara
gaisma.

22. aprīlis
Šajā rītā pamostamies Bolsenā, smalkā četru stāvu dzīvoklī, kurš
pieder vēl uz vasaras laiku neatbraukušiem holandiešiem, dzīvoklis ir
izcili skaisti iekārtots ziemeļu dizaina labākajās tradīcijās. Bet ārpusē, aiz sienām, ir tradicionāla Toskānas pilsētiņas senākā daļa – šauras ieliņas ar nomelnējušiem namiem, mazi veikaliņi, terasveidīga
apbūve – atkal kaut kur augstu jākāpj, lai varētu jūsmot par izcilajām ainavām – tālumā ir Bolsena ezers, pie kura sēžot, Fībigs sievai
rakstījis: „Ja es jūtu zemes sirdspukstus, ja es jūtu zemes asins cirkulēšanu, un, ja man arī tikai aptuveni izdodas to atspoguļot, tikai tad
es dzīvoju. Kā es sajūtu dabu, tāda tā ir!”
Tālāk dodamies uz Radikofani – vēl vienu pilsētiņu, kurā Fībigs
juties ļoti labi. Arī mēs. „Apkārtne šeit ir tik kurzemnieciska! [..]
Šorīt es pagāju divus soļus no pilsētiņas pretī kalnam, kur ir vecās
Radikofani pils drupas – uz katra soļa ir pa kādam sižetam! Lai kur es
nestāvētu – visapkārt sižeti. Vienā un tajā pašā vietā varētu uzgleznot desmit darbus – vienkāršus, omulīgus, patīkamus!” Ainava tik tiešām atgādina Talsu pauguraini pie Villām.
Šeit arī ir pusdienlaiks, ieliņās maz cilvēku un maz rosības. Jau
pavisam karstajā aprīļa saulē kāpjam augšā uz cietoksni kalna galā.
Pa ceļam atpazīstam Fībiga motīvus – akmeņus un krūmus –, tumši
pelēkie akmeņi izbārstīti arī lauku līdzenumos. Cietoksnī iekārtots
muzejs, turpat netālu arī restorāniņš, kura saimnieks īpaši mums
pasniedz dižu bļodu vietējā gaumē gatavotas pastas, dzeram vīnu,
skatāmies uz kalnu tālumā; izrādās – to arī sauc San Salvatore...
Lejā, pilsētiņā, intensīvi meklējam Fībiga skatu punktu uz galvenās ielas, lai bildes kompozīcijā būtu redzams pils tornis vajadzīgajā
rakursā. Tā īsti tas neizdodas, laikam kaut kas ir aizbūvēts priekšā,
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taču sajutām šīs īpašās, kaut arī paskarbās un askētiskās vietas pievilcību. Projām braucot domājām – diez vai pēc Fībiga kāds cits latvietis, izņemot mūs, šai nomaļajā vietā vēl ir iegriezies... Dodamies tālāk
Florences virzienā, cauri Sienai, un pamanām citu šī novada īpašo
skaistumu – uzartos laukus tik tiešām skaistajā siennas pigmenta
tonī. Droši vien arī Fībigs to redzēja…

23. aprīlis
Šī ir Florences diena.
Bēgšana no pilsētām un cilvēkiem bija Fībigam raksturīga, tā
vietā priekšroku dodot ceļošanai vienatnē, bieži naktis pārlaižot zem
skaidrām debesīm. Lielas celtnes, muzeji, bet jo īpaši tādas pilsētas kā
Piza, Florence un Roma, kuras valdzina ceļotājus, Fībigu neinteresēja.
Kādu muzeja apmeklējumu kopā ar Istominu Florencē Fībigs vērtēja
sekojoši: „Mēs svētdien bijām muzejā – es visu ātri apskatīju, vairāk
man no tā neko nevajag. [..] Protams, man jāredz visas šīs Romas un
Neapoles,” bet tā īstā viņa dzīve notika pa ceļam: „Ne vienmēr vajag
meklēt debesis. Dažreiz zem zābaku zolēm var atrast daudz ko debešķīgāku...”
Tā arī mēs šai dienā Florencē pat netuvojāmies Ufici galerijai,
mūsu mērķis bija atrast divus Fībiga uzgleznotos motīvus šai pilsētā. Tas bija pavisam viegli – kurš gan nezin Florences slavenāko tiltu
Ponte Vecchio –, arī Neptūna strūklaka turpat vien bija visā savā
godībā, oksidējusies indīgi zaļā krāsā tāpat kā pirms 104 gadiem (9.,
10. att.). Droši vien tieši tāpēc viņš, kā jau „garšīgu” un sentimentālu
krāsu cienītājs, arī gleznoja šo komplicēto motīvu – dēļ briljantzaļā
toņa. Florence jau aprīlī ir pilna ar tūristiem, daudzi drūzmējas ap
Baptistērijas durvīm un bezbailīgi kāpj Santa Maria del Fiore katedrāles torņa kupolā. Visur rindas un trauksme.
Mums gadās apmēram stundu braukt ar daudzu tautību bērniem pieblīvētā sabiedriskā transporta autobusā. Un tad sāk gribēties uz mājām, uz Kurzemi. Pēc divu dienu brauciena jau bijām
Talsos, bet Fībigs Kurzemē neatgriezās nekad. Kaut kādā mērā viņš
to vēlāk atrada Elzasā, Francijas austrumos – egļu mežu ieskautajā
Selestatē.
Taču Itālijas brauciens viņam kā māksliniekam deva ļoti daudz.
Pusgada laikā sagleznotais ļāva viņam Parīzē 1912. gadā sarīkot savu
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pirmo nozīmīgāko personālizstādi Bernheim-Jeune galerijā, tā tika
novērtēta „kā mākslinieka talanta augstākais apliecinājums” un deva
viņam ilgi gaidīto atzīšanu Parīzes mākslinieku aprindās: viņu pamanīja gan dzejnieks Gijoms Apolinērs, jaunu mākslinieku atbalstītājs,
gan gleznotājs Pols Siņjaks.
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Parīze. 2010. gada 15.–19. marts

1. att. Pont Marie.
D. Kārkluvalka foto

2. att. Luksemburgas dārzs.
D. Kārkluvalka foto

3. att. Rue Dragon 29. Slavenās Žiliāna akadēmijas
pagalms. No kreisās: Uldis Balga, Guna Millersone,
Andris Biezbārdis, Dainis Kārkluvalks, Āris Krauze.
I. Kārkluvalkas foto

4., 5. att. Rue Mouffetard. D. Kārkluvalka foto. Inscenējam
1908. gadā gleznotās F. Fībiga gleznas kompozīciju
(Frédéric Fiebig. Des plaines de Courlande au Ried alsacien.
Strasbourg, Paris : Oberlin, 1984, p. [28.]. TNMM 16217).
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Itālija. 2015. gada 16.–26. aprīlis

6. att. Stopkadrs no videofilmas „A+F. Satiksimies
Talsos”. Ina Strazdiņa (Aspazija), Ojārs Feldbergs
(Rainis)

7., 8. att. Ronciglione 2015. gadā Daiņa Kārkluvalka foto un 1911. gada F. Fībiga
gleznā (Frédéric Fiebig. Des plaines de Courlande… p. 34.)

9., 10. att. Neptūna strūklaka D. Kārkluvalka foto un F. Fībiga gleznā
(Frédéric Fiebig. Des plaines de Courlande… p. 32.)
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GUNA MILLERSONE

In the footsteps of painter
Frederic Fiebig in Europe
Summary
In 1985 the Strasbourg’s Museum of Modern and Contemporary
Art catalogue “Frederic Fiebig. From plains of Courland to Alsatian
Ried” („Frédéric Fiebig. Des plaines de Courlande au Ried alsacien”)
reached Talsi District Museum. In that time nobody could imagine
that some of the reproduced works would ever be a part of Talsi museum’s collection or that we would be able to paint the same landscape
that Fiebig did. But the incredible happened.
In 1986 and 1989 Vēsma Lappuķe, who lived in Strasbourg, brought to Latvia 13 paintings of Frederic Fiebig, gift from Fiebig’s daughter Raya to Talsi District Museum. In 2004 Talsi District Museum’s
employees and artists from Talsi organized the first creative expedition to Alsace in France.
In 2005 Talsi District Museum organized an exhibition and
a conference in honour of Fiebieg’s 120th anniversary. Kyra
Kapsreiter-Homeyer, German art researcher, author of monograph
“Frédéric Fiebig. His life and works” (Frédéric Fiebig. Leben und
Werke) was attending to the conference. Also in 2005 Talsi District
Museum published the catalogue “Frederic Fiebig 120” (compiled by
Guna Millersone) which included information about the first expedition “In footsteps of Fiebig”.
Now the notes from creative expeditions to Paris in 2010 and to
Italy in 2015 are presented. Talsi District Museum organized exhibitions with photographies and paintings after expeditions dedicated
to Fiebig’s 125th and 130th anniversaries. During an expedition in
Italy the video fantasy about possibly-impossible Fiebig meeting with
Rainis and Aspazija was made.
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Heinriha Hermaņa Pētera Jūlija Vilhelma fon Firksa meita, Leo fon Hāna
sieva 20, 23, 24, 25, 28
HĀNS, Laidzes barons 22
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HĀNS LEO fon, Ciroles, Vīkseles muižu īpašnieks, Jūlijas Marijas Annas
fon Firksas vīrs 20, 25
HĀNS TEODORS, Pastendes barons 25
HĀZE MOZUS, tirgotājs 63
HEINCS, tirgotājs, F. V. Kupfera znots 57
HERMANSONS FRICIS, Talsu apriņķa aizsargu bataljona komandieris,
Lāčplēša kara ordeņa kavalieris 80, 87, 108, 150, 157
HERŠELS DŽONS FREDERIKS VILJAMS, astronoms, matemātiķis,
ķīmiķis 197
HIRŠBERGS HILELS, tirgotājs 57
HIRŠBERGS MOZUS, tirgotājs 58
HĪBNERS, kurpnieks 62
IEVKALNS FRICIS, atvaļināts virsleitnants, aizsargs 83
IGNE KĀRLIS, māju nomnieks 28
INDRIKSONS KĀRLIS, rezerves leitnants, aizsargs 80
INSBERGS TEODORS, arodbiedrības priekšnieks, Brāļu kapu komitejas
Talsu nodaļas valdes loceklis 150, 156
IRBĪTE GUNTA, arhitekte 191
ISTOMINS KONSTANTĪNS, krievu mākslinieks 230
JANSONE ANNA, režisore 173
JEGOROVS NIKOLAJS, metrologs, profesors 46, 47
JERUHMANOVS JĒKABS, tirgotājs 61, 62
JIRGENS KRISJĀNIS, Oktes īpašuma pārvaldnieks 26
KAIJGARS VILIS, advokāts, skautu vienības priekšnieks 156
KALNĀJS TEODORS, „Tēvzemes Daugavas Vanagu” Talsu nodaļas biedrs,
Latviešu leģiona virsleitnants 174
KALNĀRE ILZE, rakstniece 160
KALNIŅA MARGRIETA, kalpone 25
KALNIŅŠ ALFRĒDS, komponists, diriģents 185
KALNIŅŠ RIHARDS, Talsu Sporta nama direktors, Talsu pilsētas domes
deputāts 167, 169, 172, 173, 174
KALNIŅŠ TEODORS, diriģents 182, 184, 185, 188
KALNIŅŠ VOLDEMĀRS, mērnieks 158
KALVE NIKOLAJS, skolotājs, kora diriģents 179
KAPSREITERE-HOMEIJERE KIRA, vācu mākslas zinātniece 212, 221
KARDOVSKIS DMITRIJS, mākslinieks, pedagogs 211
KARINS A., laikraksta korespondents 215
KAUPUŽS VLADIMIRS, Latvijas PSR kultūras ministrs 134
KĀPOSTS JĀNIS, Tukuma apriņķa izmeklēšanas tiesnesis 70
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KĀRKLIŅA MILDA, skolotāja, kora diriģente 179
KĀRKLIŅŠ LAURIS, Talsu rajona Tautas deputātu padomes izpild
komitejas priekšsēdētājs 164, 166
KĀRKLUVALKA ILZE, žurnāliste 222
KĀRKLUVALKS ANDRIS, žurnālists 228
KĀRKLUVALKS DAINIS, fotogrāfs 222, 226, 227, 228, 230, 232
KĀRTIŅA AGNĒZE (dz. Dreiberga), mācītāja Mārtiņa Kārtiņa sieva 32
KĀRTIŅŠ MĀRTIŅŠ, Jaunjelgavas mācītājs 32
KILKE-KINSTLERS, virsleitnants, aizsargs 80
KIRHENŠTEINS AUGUSTS, veterinārārsts, mikrobiologs, politiķis 42
KLAUBERGA VILLIJA, kora dalībniece 187
KLEINBERGA EMMA, kalpone 25
KOCEBŪ, Kurzemes žandarmu korpusa štāba virsnieks 36
KOKINS JURIS, Talsu rajona padomes izpilddirektors 167, 168
KOŠKULA ANETE (dz. Knige, Knigge), Oktes muižas īpašnieka Frīdriha
Oto fon Firksa sievasmāte 26
KOŠKULA KATARĪNA (KATA) ANNA MARIJA fon, sk. Firksa Katarīna
KOŠKULS ADAMS, barons, Oktes muižas īpašnieka Frīdriha Oto
fon Firksa sievastēvs 26
KRAUZE ĀRIS, fotogrāfs 222
KRAUZE HELĒNA, skolotāja 63
KRAUZE KĀRLIS, grafiķis, gravieris 130, 131, 136
KREICBERGS ĀDAMS, atvaļināts leitnants, aizsargs 80, 84
KREICMANIS KĀRLIS, agronoms, Brāļu kapu komitejas Talsu nodaļas
loceklis 158
KRETULIS KĀRLIS, padomju varas aktīvists 65, 66
KRĒGERS, Nurmuižas, Oktes, Garlenes mežzinis 22
KRIEVIŅŠ VOLDEMĀRS, atvaļināts virsleitnants, aizsargs 79
KRONBERGA MARIJA, V. Kronberga vecākā meita 65
KRONBERGS VILHELMS, Talsu miesta priekšnieks 64, 65
KRŪMIŅŠ JŪLIJS, kancelejas pārvaldnieks 82
KRŪMIŅŠ VIKTORS, Latvijas PSR Ministru padomes priekšsēdētāja
vietnieks 134, 136
KUGA JĀNIS, gleznotājs, scenogrāfs 213, 224
KUIKULĪTIS REINHOLDS, Talsu apriņķa vecākais, Talsu Sadraudzīgās
biedrības priekšnieks 149, 150, 153, 156, 157, 160
KUĻIKS OĻEGS, mākslinieks 227
KUNDZIŅŠ ERNESTS, Talsu pilsētas galva 72
KUNDZIŅŠ KĀRLIS, prāvests 38
KUPFERS FRĪDRIHS VILHELMS, ārsts, aptiekas īpašnieks 57, 59, 61, 62
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KŪNAVS JĀNIS, aizsargs 85
KVĀLBERGA ANNA REGĪNA (dz. Blumbaha), F. Blumbaha māsa 43
KVĀLBERGS FRICIS, F. Blumbaha māsas vīrs 43
KVIESIS ALBERTS, iekšlietu ministrs 78, 80, 81
ĶENKARS ĀDOLFS, kareivis 142
ĶIMENS A., kareivis 143
ĶĪVĪTIS ANDREJS, Talsu apriņķa aizsargu pulka orķestra dalībnieks 85
LACKEVIČA, deju kolektīva vadītāja 190
LAGZDIŅA, deju kolektīva vadītāja 190
LAGZDIŅA RITMA, māksliniece 172
LAIMIŅŠ EDUARDS, iekšlietu ministrs 101
LAPIŅA-MAČEVSKA AGNĒZE, sk. Dinsberģe Agnēze
LAPPUĶE ROLANDS, diplomāts, dziesminieks 221
LAPPUĶE VĒSMA, R. Lappuķes māte 221
LAPŠEVSKIS FRICIS, Brāļu kapu komitejas Talsu nodaļas loceklis 157
LASENBERGS V. veikala īpašnieks 61
LASMANIS KRISTAPS, dārznieks 25
LĀCIS AIVARS, Talsu rajona galvenais arhitekts 167, 171, 172
LEMBERGA KARLĪNE (dz. Blumbaha), F. Blumbaha māsa 43, 45
LEMBERGS VISVALDIS, F. Blumbaha māsas dēls, F. Blumbaha krustdēls 45
LERHIS-PUŠKAITIS ANSS rakstnieks, folklorists, skolotājs 63
LIBERTS LUDOLFS, mākslinieks 214
LIEPIŅŠ H., diriģents 192
LIEPIŅŠ VILIS, aizsargu pulka komandieris, Brāļu kapu komitejas Talsu
nodaļas loceklis 156, 157
LĪDUMS GUNĀRS, Talsu pilsētas domes izpilddirektors 167
LĪVENS, ģenerālgubernators 37
LOŽELS JOZEFS, Selestas pilsētas (Francija) municipalitātes darbinieks 223
LUDENDORFS JOHANS HEINRIHS, provizors 57, 59
LUDVIKS MĀRIS, prāvests, mācītājs 174
LUKŠA ALOIZS, ģerboņu pētnieks 130
LŪSE ZANE, gleznotāja 226
ĻEŅINS (Vladimirs Uļjanovs), Krievijas revolucionārs, Tautas Komisāru
padomes priekšsēdētājs 48
MADERNIEKS JŪLIJS, mākslinieks, pedagogs, mākslas kritiķis 216
MADRE ILGA (dz. Ulmane), F. Blumbaha māsas meita, tautas daiļamata
meistare, Tautas lietišķās mākslas studijas „Atspole” vadītāja 43, 44
MALDONIS VOLDEMĀRS, mācītājs 38
MARTINELLI OSKARS ERNSTS, mācītājs 89, 158
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MATISS ANRĪ, franču mākslinieks 224
MATVEJS KĀRLIS, Talsu apriņķa aizsargu pulka orķestra dalībnieks 85
MĀLERS ALEKSANDERS, aizsargu nodaļas priekšnieka palīgs 82
MĀLMEISTARS JĀNIS, pasta darbinieks 207
MEDIŅŠ JĒKABS, komponists, diriģents 185
MEIEROVICS ZIGFRĪDS, Latvijas Republikas ministru prezidents 113
MEIERS JOHANS, skolotājs, kora diriģents 179
MELENBRGS TEODORS, Oktes muižas Gatviņu māju saimnieks 22, 23
MELNALKSNIS ARMANDS, dzejnieks 164, 166, 167, 168
MELNGAILIS EMĪLS, komponists, diriģents 185
MENDEĻEJEVS DMITRIJS, krievu ķīmiķis, ķīmisko elementu periodiskās
sistēmas izveidotājs 46, 47, 54
MERTENSS ANDREJS, aizsargs 92
METUZĀLE INTA, daiļdārzniece 171
MEŽMALIETIS (Pētersons) FRICIS, apriņķa valdes, preses darbinieks 155
MĒRVOLFS TEODORS, provizors 59
MIĶELSONS JĀNIS, komponists 192
MIĶELSONS KĀRLIS, aizsargs 92
MILLERS ERNESTS, zemes īpašnieks 161
MILLERSONE GUNA, muzeja darbiniece, gleznotāja 221, 222, 228
MIRBAHA ERNESTĪNE JŪLIJA LUĪZE fon, sk. Firksa Ernestīne Jūlija Luīze
MIRBAHS OTO (Otto von Mirbach) fon, Krievijas valsts padomnieks,
kambarkungs 20
MISIŅŠ, diriģents 190
MĪLBERGS GOTFRĪDS, rakstnieks, sabiedrisks darbinieks, Latvijas
Armijas ierēdnis, žurnāla „Aizsargs” redaktors 109, 144
MĪLENBAHS KĀRLIS, valodnieks, pedagogs 65
MUCENIEKS BĒRTULIS, kalējs 25
MUIŽNIEKS VITOLDS, vēsturnieks, arheologs 14
NIEDRA ANDRIEVS, mācītājs, rakstnieks, provāciska Ministru kabineta
vadītājs 71
NOLDE EMĪLS, vācu mākslinieks 224
NONĀCS OTTO, skolotājs, žurnālists, sabiedriskais darbinieks 123
OSIS FRICIS, namīpašnieks 65
OSTENZAKENS KĀRLIS fon, Dundagas barons – Kubeles skolas
dibinātājs 33
OSTENZAKENS KĀRLIS fon, Dundagas barons, Teodora fon Ostenzakena
dēls 35
OSTENZAKENS TEODORS fon, Dundagas barons 34, 35
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OZOLIŅŠ JĀNIS, diriģents, komponists 185, 186
OZOLIŅŠ VOLDEMĀRS, apvienības „Lauktehnika” pārvaldnieks 168
PAEGLE FRICIS, zemes īpašnieks 27, 28
PAEGLE MARGRIETA, jaunsaimniece 28
PAEGLE VISVALDIS, jaunsaimnieks 28
PAFRATE A., apriņķa kultūras nodaļas vadītāja 182
PANTEĻEJEVS GĻEBS, tēlnieks 152
PAVASARS BRUNO, Talsu pilsētas un apriņķa komandants, virsleitinants
72, 73
PĀVILSONS KRISTAPS, aizsargs 98
PEĻŅA LIBĒRIJS, akmeņkalis 166
PEŅĢEROTS VISVALDIS, mākslas zinātnieks 217
PLĀCIS ANSIS, Talsu apriņķa vecākā sekretārs 149
PLETENBERGS JOHANS fon, Oktes, Šķēdes muižu īpašnieks 19
PLŪDONIS MATĪSS, Talsu apriņķa Izpildu komitejas priekšsēdētāja vietnieks 66
POLICJA JUTA, gleznotāja 226
POĻIKOVS ZIGURDS, gleznotājs 228, 230
PORUKS JĀNIS, dzejnieks 33
PRANDE ALBERTS, mākslinieks 229
PREIPIČS-BRĪVKALNS KRISTAPS, veterinārārsts, literatūras un
valodniecības pētnieks, F. Blumbaha krusttēvs, mātes brālis 42, 43, 44, 53
PRENCLAVS AUGUSTS, tirgotājs 57
PRESS KALMANS, ārsts, padomju varas darbinieks 57, 58, 60, 66
PRĒDELIS ULDIS, mākslinieks 185
PRIEDĪTIS ARTURS, muzeja darbinieks 211, 217
PUDŽS JĀNIS, deju kolektīva vadītājs 193
PURIŅA IRMA (dz. Paegle), amatnieku saimniecības īpašniece 28
PURVĪTIS VILHELMS, gleznotājs, pedagogs 123
PUTNAĒRGLIS JĀNIS, Talsu apriņķa valdes priekšsēdētājs 82
PŪLIŅA HILDA, skolotāja, deju kolektīva vadītāja 192
PŪLIŅŠ FRICIS, aizsargs 90
RADELIS VISVALDIS, Talsu novada domes priekšsēdētājs 174
RADZIŅŠ PAULIS, skolotājs, ekonomists, Latvijas Republikas Iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta direktora vietnieks 122, 124
RADZIŅŠ PĒTERIS, Latvijas Brīvības cīņu organizētājs, ģenerālis 143
RAINIS (Jānis Pliekšāns), rakstnieks, politiķis 222, 228, 229, 230, 231
RAPA JĀNIS, pulkvedis 158
RASA ANDRIS, Talsu pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs 164
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RASA ANNA, muzeja direktore 163
RATERMANS OSVALDS, atvaļināts leitnants, aizsargs 80, 90
REGUTS LUDVIGS JOHANS, koktēlnieks 130
REIGERS G., zemes īpašnieks 16. gs. 24
REINBERGS INDRIĶIS, Talsu apriņķa aizsargu bataljona komandieris,
Lāčplēša kara ordeņa kavalieris 80
REINBERGS LEONĪDS, „Tēvzemes Daugavas Vanagu” Talsu nodaļas
biedrs, Latviešu leģiona virsleitnants 174
REINERTS KĀRLIS, pasta darbinieks 206
REITERS TEODORS, diriģents 179
REIZNIEKS ALEKSANDRS, Talsu pilsētas galva 27, 125, 148, 150, 154
REĶIS EDGARS, diriģents 190, 192
RĒVALDS FRIDRIHS, 2., 10. atsevišķās rotas komandieris, pulka adjutants
83, 85, 86
RIEKSTIŅŠ HUGO, arheologs 11, 12, 13
RIEKSTIŅŠ JĀNIS, noziedznieks 90
RINKA AUGUSTE, sk. Firksa Auguste Ada Henriete
RINKS (Rinck) JOHANS ADAMS, tirgotājs no Frankfurtes pie Mainas 23
ROĢIS VALDIS, Talsu rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs 138
ROZENTĀLS JANIS, gleznotājs 212
SAHS MOZUS, ārsts 58
SALIŅŠ ALEKSANDRS, skolotājs, kora diriģents 182, 184, 186, 189, 194
SAMA ZINAĪDA, horeogrāfe 180, 186, 190, 191
SAUKA AGNIS, jurists 231
SAULĪTIS JĀNIS, mācītājs 158
SEGLIŅŠ ANDREJS, Nurmuižas Čāžu māju saimnieks 22
SIGMUNDS ARNOLDS, Iekšlietu ministrijas Pagastu aizsargu nodaļas
instruktors 6
SIŅJAKS POLS, franču mākslinieks 235
SKROMULE SILVIJA, bibliotēkas darbiniece 139
SKUJENIEKS MARĢERS, sabiedriski politiskais darbinieks, publicists,
Valsts Statistiskās pārvaldes priekšnieks 122, 123, 131
SKULME UGA, gleznotājs, mākslas zinātnieks 215
SMILDZIŅŠ IMANTS, Lauksaimniecības tehnikas muzeja „Kalēji” direktors
167, 172
SNIĶERIS ERNESTS, Nogales pagasta Lauru māju īpašnieks 90
SPĀĢIS ANDREJS, jaunlatvietis, skolotājs, publicists 35
SPROĢIS KRISTOFORS, Engures nemieru dalībnieks 22
SPULDZENIEKS JĀNIS, Talsu apriņķa aizsargu pulka orķestra dalībnieks 86
STEVENHAGENA ELIZABETE fon, pansijas vadītāja Talsos 28
249

STRAZDIŅA INA, žurnāliste 228, 230, 231
STRUNSKIS ZAMUELS, tirgotājs 91
STŪRMANIS ANDREJS, Nurmuižas pagasta iedzīvotājs 28
SŪNIŅŠ BĒRTULIS, Talsu apriņķa aizsargu pulka orķestra vadītājs 85,
107, 108
SŪNIŅŠ JĀNIS, Talsu apriņķa aizsargu pulka orķestra dalībnieks 85
SŪNIŅŠ ŽANIS, mākslinieks 180
SVEMPS LEO, gleznotājs, pedagogs 135
SVETLOVS V., laikraksta korespondents 214
ŠINKUNAS LUDVIGS, daiļkrāsotājs 8, 9, 11
ŠMITMANIS DĀVIDS, Ventspils aizsargu organizētājs 70
ŠNEIDERS F. Z. A., provizors 59
ŠNĒ ANDRIS, vēsturnieks, arheologs 13
ŠNĒ SIGITA, Latvijas Universitātes darbiniece, ģerboņu pētniece 130
ŠŅITŅIKOVS VLADIMIRS, arhitekts 191
ŠPRUNKS KĀRLIS, mākslinieks, skolotājs 131
ŠTEINBERGS ROBERTS, aizsargs 90
ŠTOLCERS ALFRĒDS, Talsu apriņķa aizsargu pulka kavalērijas eskadrona
instruktors 84
ŠTOLCERS PAULS, aizsargu nodaļas priekšnieks, aptiekas pārvaldnieks
82, 83
ŠTRAMDIERE LIZETE, zemes īpašniece 28
ŠTRAUSS ALBERTS, deju kolektīvu vadītājs, drēbnieks 190–194
ŠTURMS EDUARDS, arheologs 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17
ŠULCS ANDREJS, muzeju darbinieks, gleznotājs 9, 11, 12
ŠVARCS FRĪDRIHS, tirgotājs 57
ŠVĒDE-GRĪNBERGS ERNESTS LUDVIGS, F. Blumbaha radinieks 44
TAURAGS FRICIS, aizsargs 93
TĀLE JĀNIS, bibliotekārs, kora dalībnieks 186, 189
TELŠOVS FRICIS, atvaļināts leitnants, aizsargs 80, 85
TIDOMANE GENOVEVA, mākslas zinātniece 212
TITĀNE VIZBULĪTE, filoloģe, tēlnieka V. Titāna sieva 169
TITĀNS JĀNIS, mākslinieks, tēlnieka V. Titāna dēls 169
TITĀNS VILNIS, tēlnieks 141, 168, 169, 170, 172, 174, 175
TĪLS ANDREJS, 10. Talsu pilsētas aizsargu atsevišķās rotas komandiera
palīgs 83
TOMANS LEO, Talsu tautas nama administrators 167, 168
TRASUNS FRANCIS, sabiedriski politiskais darbinieks, literāts 123
TREIJERIS ROBERTS, zirgu zaglis 90
TREILĪBS ANSIS, lauksaimnieks 62
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ULMANE GOTLĪBA MARIJA (dz. Blumbaha), F. Blumbaha māsa 43
ULMANIS GUNTIS, Latvijas Valsts prezidents 173, 174
ULMANIS JĀNIS, F. Blumbaha māsas dēls, I. Madres brālis 43, 44
ULMANIS KĀRLIS, Latvijas Republikas Ministru prezidents 70, 149
ULMANIS OSKARS VILHELMS, Gotlības Marijas Ulmanes (F. Blumbaha
māsas) vīrs 43
UPĪTIS PĒTERIS, grafiķis 135
UTINĀNE FEODOSIJA, deju kolektīva vadītāja 194
VAINOVSKIS ARVĪDS, skolotājs, diriģents 186, 190, 192, 194
VALDEMĀRS KRIŠJĀNIS, jaunlatvietis, publicists, sabiedriskais
darbinieks 35, 36, 126
VALLINS ŽERĀRS, franču mākslas pedagogs 224
VALTERS JĀNIS, gleznotājs, pedagogs 212
VALTERS MIĶELIS, Latvijas Pagaidu valdības iekšlietu ministrs 69, 70,
71, 72
VECKALNIŅŠ KONSTANTĪNS, Ventspils apriņķa priekšnieks 70
VEIDE V., deju kolektīva vadītāja 192
VEIDE VLADIMIRS, mākslinieks 185
VEILANDS JĀNIS, 10. Talsu pilsētas aizsargu atsevišķās rotas
komandieris, Brāļu kapu komitejas Talsu nodaļas valdes loceklis 83, 150
VEISBERGA ERNA, skolotāja, diriģente 190
VENDTS PĒTERIS, vācu landesvēra kapteinis 72
VESMANIS FRĪDRIHS, Saeimas priekšsēdētājs 89
VESMANIS TEODORS, kareivis 143
VIDUSKALNS KĀRLIS, rezerves virsleitnants, aizsargs 85, 91
VILERTS ARNOLDS, ārsts 172
VILKS, LKP darbinieks 134
VINKLERS PĀVELS fon, vēsturnieks, zinātnieks 120, 121
VĪBEKS TEODORS KĀRLIS ALEKSANDRS, Talsu luterāņu draudzes
mācītājs 22
VĪGNERS LEONĪDS, diriģents 185, 190
VĪĶE-FREIBERGA VAIRA, zinātniece, Latvijas Valsts prezidente 173
VOITS OSKARS AUGUSTS, diplomāts, ārsts 51
VOĻATOVSKIS ALEKSANDRS, mākslinieks 135, 137
VOSELS LUIJS, kritiķis 213
ZADRAKS JĀNIS, aizsargs 90
ZANKEVICS JURIS, pašvaldību departamenta direktors 81, 123, 124
ZAPACKIS JĀNIS, nelaimes gadījuma dalībnieks 98
ZARIŅA VALDA, skolotāja, H. Krauzes privātskolas audzēkne 63
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ZARIŅŠ JULIUSS, Talsu apriņķa aizsargu pulka orķestra dalībnieks 85
ZARIŅŠ KĀRLIS REINHOLDS, diplomāts 51
ZARIŅŠ LUDIS, Talsu apriņķa aizsargu pulka adjutants 85, 86, 88
ZARIŅŠ RIHARDS, grafiķis 122, 123, 124, 130, 136
ZĀLE KĀRLIS, tēlnieks 215
ZEMDEGA INA, tēlnieka K. Zemdegas sieva 156
ZEMDEGA KĀRLIS (līdz 1935. g. Kārlis Baumanis), tēlnieks 141, 151, 152,
154, 156, 157, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 168, 174, 175
ZEMDEGA MĀRA, aktrise, tēlnieka K. Zemdegas meita 164, 165, 174
ZIEDONIS IMANTS, rakstnieks 165
ZNOTIŅS JĀNIS, Talsu Novadpētniecības muzeja direktors 9
ZUTIS JĒKABS, nelaimes gadījuma upuris 98
ZUTTE JIRENS, Oktes muižas Gatviņu māju saimnieks 23
ZVAGULIS ZIGFRĪDS, diriģents 192
ZVINGULIS FRICIS, Talsu apriņķa aizsargu pulka orķestra dalībnieks 85
ZVIRBULIS JĀNIS, skolas priekšnieks, Brāļu kapu komitejas Talsu
nodaļas loceklis 158
ŽILIĀNS RODOLFS, franču mākslas pedagogs 224
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