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Mājas ‘’Strēļi’’ atrodas Latvijā Alsungas no-

vadā, netālu no Strēļu kapiem. Šajos kapos 

ļoti sen apbedīti karavīri– strēlnieki–

iespējams franču kara laikā. No tā cēlies 

mājas nosaukums. Šī saimniecība atrodas 

kādreizējās Balandes muižas teritorijā. 

Tajā dzīvojuši mani senči . Es piederu pie 

piektās paaudzes. Šobrīd māja tiek apdzī-

vota tikai vasarās. 

‘’Strēļiem’’ Alsungas centrs ir 4 km attālu-

mā. Mājas atrodas no Alsungas  Ziemeļu 

virzienā. 

Kādreiz šajā viensētā atradās dzīvojamā 

māja (celta aptuveni 1860. gadā). klēts, 

šķūnis, stallis, pirts, visas bija koka guļbū-

ves. Tagadējā dzīvojamā māja ir celta ap 

1925. gadu. Līdz šim brīdim no vecajām 

ēkām saglabājies ir stallis, kā arī  klēts un 

pirts. 

Mājai blakus ir dīķis. ‘Strēļiem’’ tuvumā ir 

Liekne. 

‘’Strēļu’’ klēts. ‘’Strēļu’’ dzīvojamā māja. 
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Pēc Balandes muižas sadalīšanas, zemi iedalīja muižas kalpiem. Zemi 

ieguva Andžs Balgālis ar sievu Mārģieti. Viena no meitām -Anna– ap-

precēja Kristu Sīli. Viņiem bija 8 bērni, bet vēl nācās audzināt 2 miru-

šās māsas bērnus. Kad bērni pieauga, no tiem daļa palika mājās 

saimniekot. Meita Marianna aprecējās ar Liniņu, kurš kara beigās pa-

lika svešumā, bet Marianna ar dēlu palika ‘’Strēļos’’. Magdalēna ap-

recējās ar Česlovu Stašaiti, viņiem piedzima dēls Pauls.  

Sīļu dzimta -fotografēta pie ‘’Strēļu’’ klēts 20. gadsimta 20 gadu otrajā pusē. Jāzeps Sīlis ar zirgiem. 

Labības talka. 
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Intervija ar Paulu Stašaiti. 

 

J: Kur jūs dzīvojat pašlaik? 

A: Dzīvoju Alsungā. Vasaras māja ir ‘’Strēļi’’. 

J: Kura ir jūsu dzimtā māja? 

A: Es piedzimu Rīgā. Bet manas dzimtas māja ir ‘’Strēļi’’. 

J: Pastātiet par savu bērnību! 

A: ‘’Strēļos’’ dzīvoju vasarās. Palīdzēju lauku darbos. 

J: Kāda ir jūsu izglītība? 

A: Beidzu Rīgas Politehniskajā institūtā ķīmijas fakultāti. 

J: Kāda bija jūsu darba vieta? 

A: Strādāju Latvijas stiklā un Latvijas keramikā. 

J: Pastāstiet par savu dzimtas māju! 

A: Māja ir celta ap 1925. gadu, bet jau pastāvēja cita māja celta ap 1860. 

gadu. Saimniecībā bija arī citas ēkas: pirts, šķūnis, kartupeļu pagrabs, 

ābolu pagrabs, siltumnīca, klēts, kūts un cūku māja. Celtas no koka, mū-

rētiem akmeņiem (daļēji). 

J: Kas dzīvoja ‘’Strēļos’’? 

A: ‘’Strēļos’’ dzīvoja Balgāļu dzimta, Sīļu dzimta, Liniņu dzimta. Pašlaik ta-

jā neviens nedzīvo. 

J: Kādi koki tika stādīti pie mājas? 

A: Pie mājas tika stādīts ozols, liepu aleja, osis, kastanis, ābeļu dārzs. Vie-

nai no ābelēm ir 130 gadi. 

J: Kādas puķes tika stādītas ? 

A: Puķu dārzs sastāvēja no rožu dārza, samtenēm, miķelīšiem, dažādām 

puķēm, kas auga visu vasaru. 

J: Kā svinēja Jāņus? 

A: Svētkus atzīmēja ar svētku mielastu. 

J: Kādas īpašas atmiņas? 

A: ‘’Strēļos’’ ir ciemojušies slaveni cilvēki : rakstnieks Linards Laicēns un 

līvu mākslinieks J. Belte, kurš atstāja divas gleznas. 
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Stāsts 1. 

‘’Strēļu’’ māja tika būvēta pēc Eduarda Sīļa zīmē-

jumiem. Māju cēla vietējie amatnieki. Šo māju 

cēla iepriekšējās mājas vietā (vecā celta 19. 

vidū.) Veco māju neizjaucot pārvietoja nedaudz 

tālāk ar zirgu palīdzību. To pārbūvēja par cūkmā-

ju. Šo ēku nojauca pirms 10 gadiem. Jaunajā ēkā 

vēl ir saglabājusies maizes krāsns. 

Stāsts 2. 

Ir saglabājušies cara laika gultu gali. Šīs gultas ti-

kušas atvestas no Reģu muižas. Saglabājušās 

skaistas koka durvis ar koku izgriezumiem. 

Stāsts 3. 

Interesants fakts, ka atrodoties mājā ,var dzirdēt 

gājēju radīto troksni gatuvē (250 m attālumā.) 

Stāsts 4. 

Mājas nosaukumu devis mājas pirmais saimnieks 

Andžs Balgālis. Kaimiņi vēlējušies saimniecību 

saukt par Krauļiem, bet mājas saimnieks piespie-

dis kaimiņus saimniecību saukt par ‘’Strēļiem’’. 

Stāsts 5. 

Andžs Balgālis un viņa sieva Mārģiete Balgāle bija 

Balandes muižas kalpi. Kad Balandes muiža tika 

sadalīta, kalpi vilka lozes par muižas īpašumiem. 

Varēja dabūt 4 hektārus zemes, bet bija arī tuk-

šas lozes. Andžs izvilka pilnu lozi. Viņš vēlējās do-

ties uz Liepāju, tāpēc izlikās, ka izvilcis tukšu lozi. 

Tomēr Mārģiete pamanīja, ka loze ir pilna, un 

Andžam nācās palikt un veidot ‘’Strēļu’’ saimnie-

cību.. 

‘’Strēļu’’ siltumnīcas. 

Durvju rotājums ‘’Strēļos.’’ 

Klēts fragments. 
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Cilvēku stāsti. 

Andžs. 

Andžs bijis fiziski spēcīgs. Kad braucis uz Liepāju, tad ostā demonstrējis savu spēku, nesot maisus uz 

kuģa un sviežot akmeņus pāri baznīcas jumtam. Vecumā niris Tiemenē dziļumā, tā apliecinot savu va-

rēšanu. 

Kad Alsungas priesterim vajadzēja braukt tālākus ceļus, tad Andžs ir bijis kā kučieris un sargs. Viņš ir iz-

braukājis Varšavu, Karalaučus (tagadējo Kaļingradu), Viļņu. Cara laikā kopā ar Gāču saimnieku Aniņu 

kājām devies uz Pēterpili sūdzēties par netaisnībām. Tur nofotografēti un viņu attēli vēlāk esot bijuši 

uz sērkociņu kastīšu etiķetēm. 

Andžs bijis labs grozu, sietu pinējs. Bijis priekšdziedātājs baznīcā. Pēc ģimenes nostāstiem viens no 

pēdējiem, kurš ikdienā valkājis bruslaku. 

Mārgrieta vai Mārģiete. 

Mārģiete bija laba rokdarbniece. Viņa varēja no agra rīta aiziet ar kājām uz Kuldīgu pēc izšujamiem 

diegiem un pēc atgriešanās uzreiz sākt šūt. 

Mārģiete bija labi izglītota, prata lasīt un rakstīt. Viņa bija pēdējā Reģu barona fon Štempeļa auklīte. 

Kad barons izceļoja uz Itāliju, viņš atsūtīja Andžam savas jaunās mājas-villas fon Stempel- fotogrāfiju ar 

sveicieniem. Būdams vēl Alsungā, barons ticies ar Andžu, runājies un labi saticis. 

Mārģiete ievēroja senas tradīcijas, piemēram, veļu laikā atstāja tiem noliktu pienu. Bet bija viena no 

pirmajām, kura sāka valkāt t.s. luturu drēbes- rūpnieciski ražotas. 
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Cilvēku stāsti. 

Anna Balgāle (1877-1965)- baznīcā gājēja, katoliete. Bija 

jāvada saimniecība un jāaudzina bērni vienai, jo vīrs bija 

aizgājis agri mūžībā. Ar grūtībām izaudzināja bērnus 

Strēļos. 

 

Krists Sīlis(1866-1918) aprecēja vienu no Andža un Mār-

ģietes meitu Annu. Saimniekoja un būvējās ‘’Šķiļos.’’ Pēc 

brāļa atgriešanās no cara armijas nācās aiziet no 

‘’Šķiļiem.’’ Viņš aprecējās ar Annu un sāka saimniekot 

‘’Strēļos.’’ Viņš uzbūvēja saimniecības ēkas. Ugunsgrēka 

laikā, glābjot mantas, pārmocijās– saslima. Pēc laika no-

mira. 

 

Česlovs un Magdalēna. 

Česlovs Stašaitis aprecējās ar Magdalēnu Sīli-Annas mei-

tu. 

Viņiem piedzima dēls Pauls. Česlovs Stašaitis bija lietuvie-

šu meža brāļu virsnieks .cīnoties pret Sarkano armiju. 

Magdalēna strādāja Liepājas cukurfabrikā. Kad Paulam bi-

ja 6 gadi, tēvu ieslodzija Mordovijas koncentrācijas no-

metnē. Viņš tur pavadija 15 gadus. Tāpēc Magdalēnai nā-

cās dēlu Paulu audzināt vienai. 

Marianna. 

Marija ir Annas Sīles un Krista Sīļa meita. Pabeigusi Buldu-

ru dārzkopības skolu. Audzēja ‘’Strēļos’’ dažādus stādus. 

Sāka audzēt arī vīnogas un lielu puķu dārzu.  

Krists Sīlis un Anna Balgāle. 

Česlovs, Magdalēna un Pauls Stašaiši. 

Marianna Liniņa. 


