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Mežsargmājas ’’Kaudzītes’’, senāk sauktas  

‘’Šances’’, atrodas blakus Suitu ceļam 2km no Al-

māles muižas apmēram 4km no Alsungas. 

Patreizējā koka māja celta 1927.gadā. Tās palīdzē-

jis celt kāds meistars no Reģiem, kuram vārds pie-

mirsts. Pirms tās bija cita māja, kura atradās da-

žus metrus tālāk no tagadējās mājas. 

 „Kaudzītes’’ ir Knažu dzimtas mājas. Mežsarga ģi-

menē dzimuši seši bērni – Kristaps, Antons, Mari-

ja, Jāzeps, Pēteris( miris mazs) un vēlreiz Pēteris. 

Laiku lokos „Kaudzītēs”  dzīvojuši dažādi cilvēki, 

starp viņiem arī 2.Pasaules kara laika bēgļi –

Skaidrīte, Amanda, Frīda no Liepājas. Mājas grā-

matā bez Knažiem pieminēti -Jāzeps Ēķis, Oskars 

Melbārdis,  Ausma Cimdiņa, Helēna  Ģenerāle, 

Anna Valdmane, Irēna Ķimene-Ķimele, Gunārs Ķi-

mene-Ķimelis, Inta Ķimene -Ķimele, Gints Ķimene

-Ķimelis, Ilze, Miķelis un Elizabete Jansoni, Ieva 

Valguma.  
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Viensētā atrodas dzīvojamā māja, kūts, malkas šķūnis, pagrabs zem dzīvojamās mājas, rija labības 

kaltēšanai, klēts labības uzglabāšanai, pirts. 

No vecām ēkām vairs saglabājusies tikai kūts un dzīvojamā māja. 

 

Rija 

Ābeļdārzs 

Stallis 
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Intervija  

Teicējs: Irēna Ķimene-Ķimele 

Intervētājs: Kārlis Ķimene-Ķimelis 

Intervijas vieta un laiks: „Kaudzītes” 2017.gada 27.augustā plkst.12.00 

Kārlis Ķimene- Ķimelis (K.Ķ.): Kā jūs sauc? 

Irēna Ķimene-Ķimele (I.Ķ.): Irēna Ķimene-Ķimele. 

K.Ķ.: Kad jūs esat dzimusi? 

I.Ķ.: 1941.gada 21.februārī plkst.18.00. 

K.Ķ.: Kur jūs dzīvojat? 

I.Ķ. : „Kaudzītēs’’ Alsungas novadā. 

K.Ķ.: Kuras ir jūsu dzimtās mājas? 

I.Ķ.: „Kaudzītes’’. 

K.Ķ.: Pastāstiet par savu ģimeni. Visagrākais, ko atceraties no bērnības. 

I.Ķ.: Ģimenē esmu viens bērns. Bērnība pavadīta tepat, 

 „Kaudzītēs”. Pirmās atmiņas, kā iekritu dīķī ejot pa vītola zaru. 

K.Ķ.: Pastāstiet par savām skolas gaitām. 

I.Ķ.: Esmu beigusi Alsungas vidusskolā 11 klases. Katru dienu uz skolu devos kājām gan rudenī, gan zie-

mā, gan pavasarī. 

K.Ķ.: Kad sākāt strādāt, kur? 

I.Ķ.: 1959.gada decembrī Alsungas MRS. 

K.Ķ.: Pastāstiet par savu dzimto māju? 

I.Ķ.: Mājā esmu dzīvojusi kopš bērnības. Vienā no mājas istabām ir notikusi vakarēšana petrolejas lam-

pas gaismā. Visas istabas mājā ir caurstaigājamas. Mājas austrumu pusē ir arī veranda. Sētā reiz bijis 

mazs kastanītis, kurš pa šiem gadiem izaudzis vareni brangs.   Pie kastaņa savulaik piesiets barona 

zirgs, kurš kociņu nolauzis. Kastanis sparīgi audzis, vējos lūzis un beidzot rudens vētras to pieveikušas. 

K.Ķ.: Kad māja celta? 

I.Ķ.: 1927.gadā. 



Ekspedīcija  

“Suitu novadpētnieki 2017” 

Viensētas stāsti 

K.Ķ.: Kādas ēkas bija, kam izmantoja, no kādiem materiāliem celtas? Kāds bija telpu plānojums? 

I.Ķ.: Dzīvojamā māja celta no koka, mūra kūts ar koka peludi  atrodas uz ziemeļiem no mājas. Uz rie-

tumu pusi, kur kādreiz bijusi vecā māja, vēl saglabājies pagrabs. Vēl uz rietumu pusi tālāk atradās 

mūra rija, kurai saglabājušies tikai mūri. Uz dienvidiem no pagraba bijusi pirts. 

K.Ķ.: Kas tajā dzīvoja, kas dzīvo pašreiz? 

I.Ķ.: Mājā dzīvoja mežsargs ar savu ģimeni. Mājā palika dzīvot ceturtais bērns—dēls Jāzeps, kurš ir 

mans tēvs. Pašreiz mājā dzīvoju es. 

K.Ķ.: Vai bija kādi īpaši koki, ko stādīja pie mājām? 

I.Ķ.: Pie mājām ir stādītas ābeles, minētais kastanis, ceriņi, tūjas. Ļoti daudz liepas savulaik sastādījis 

Antons Knazis, kuras atvedis no Aizupes. 

K.Ķ.: Kādas raksturīgākās puķes stādīja pie mājām? 

I.Ķ. : Narcises, tulpes, gladiolas, miķelīšus, mārtiņrozes. 

K.Ķ.: Kādus svētkus svinēja? 

I.Ķ.: Lieldienas, Vasarsvētkus, Miķeļus, Ziemassvētkus, Jauno gadu, Līgo svētkus. 

K.Ķ.: Kāds īpaši spilgts atmiņu stāsts par kādu no notikumiem saistībā ar ēkām? 

I.Ķ.: Kara laikā nodega pirts. Ugunsgrēku izraisīja neuzmanība, tecinot ļergu. Palīgā no Almāles at-

steidzās vācu karavīri, kuri sēdēja uz jumta citām ēkām un lēja ūdeni, lai tās neaizdegtos. 

K.Ķ.: Kad mājā ievilkta elektrība un uzlikts šīfera jumts? 

I.Ķ.: Elektrību ievilka 1955.gadā. Šīfera jumts uzlikts 1957.gadā. 

 

Suitu ceļš. 
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Intervija  

Teicējs: Gints Ķimene-Ķimelis 

Intervētājs: Kārlis Ķimene-Ķimelis 

Intervijas vieta un laiks:2017.gada 07.septembrī „Oliņos” plkst.20.00 

Kārlis Ķimene-Ķimelis(K.Ķ.) Kā tevi sauc? 

Gints Ķimene-Ķimelis(G.Ķ.) Gints 

K.Ķ.: Visagrākais , ko tu atceries no bērnības, kas noticis „Kaudzītēs”. 

G.Ķ.: Neklausot vecomammu, gulēju uz dīķa laipiņas un iekritu dīķī. Redzēju sauli no ūdens 

apakšas. Viss beidzās laimīgi, jo vecāmamma mani tūlīt izvilka no ūdens. 

K.Ķ.: Vai „Kaudzītes” ir tavas dzimtās mājas? 

G.Ķ.: Jā. „Kaudzītēs” esmu pavadījis pirmskolas gadus un visus vasaras skolas brīvlaikus. Pēc dienes-

ta PSRS armijā atgriezos šeit pavisam. 

K.Ķ.: Kādas ēkas tu vēl atceries no bērnības ? 

G.Ķ.: Sagruvušu lielu kolhoza siena šķūni. Man patika iet uz šo šķūni un vilkt ārā naglas. Atceros arī 

mazu lauka virtuvi, kura uzcelta pirts vietā. 

K.Ķ.:  Vai bija kāda sena lieta ar stāstu ? 

G.Ķ.: Ēkā virs pagraba kādreiz glabājās atsperrati ar nolaižamu jumtu. Rati nonākuši mana vecvectē-

va Jēkaba Knaža rīcībā Almāles muižu laikos. Muižnieks aizņēmies no sava mežsarga Jēkaba Knaža 

naudu un nav varējis atdot  parādu. Parāda vietā muižnieks atdevis šos ratus. 

K.Ķ.: Kā senāk cilvēki „Kaudzītēs” ieguva ūdeni? 

G.Ķ.: Ūdeni ņēma no akas. Lopiem –no dīķa. Ziemā ,kad dīķis bija aizsalis, vecaistēvs Jāzeps Knazis 

ar zirga kamanām brauca pēc ūdens uz mežu. Arī es esmu bijis šādos izbraucienos pēc ūdens. 

 

Suitu ceļš 
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Vēsturiski fakti, notikumi un stāsti. 

 Pirms Latvijas valsts dibināšanas rijas krāsnī „Šancēs” slēpies kāds „sarkani” noskaņots saimnieka 

dēls. Pārģērbies par sievieti, braucis saimes ļaudīm līdzi uz Kuldīgu, no kurienes arī devies uz plašo 

Krieviju. 

 Pasaules kara laikā „Kaudzīšu” māju ļaudis mežā bija izrakuši bunkuru, kur paslēpt savas labākās 

segas, drēbes, pārtiku un citas lietas. Taču ļaunprātīgi cilvēki to visu nozaguši. 

  Visbeidzot- kāds patīkamāks stāsts par to , Irēnu Ķimene-Ķimeli (dzim.Knaze) kā zīdaini pa 

„Kaudzīšu” sētu vizinājis liels vilku suns ragaviņās.  

 

Bunkurs mežā pie Kaudzītēm 

Vecie rati 



Ekspedīcija  

“Suitu novadpētnieki 2017” 

Viensētas stāsti 

Pētījumā izmantotie materiāli. 

1.Ķimeļu dzimtas arhīvs 

2.www.suitunovads.lv 

 

 

 

Koku aleja 

Kastanis 


