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Mājas „Zariņi’’ atrodas Latvijā Alsungas novadā, ne-

tālu no Irbes kapiem. Šī vecsaimniecība kādreiz 

piederēja Grāveru muižai. 

„Zariņi’’ atrodas aptuveni 6 km no  Alsungas 

centra, dienvidu virzienā. 

Šobrīd tur atrodas uz vecās dzīvojamās mā-

jas pamatiem celtā, jaunā dzīvojamā māja 

(celta 2011.gadā), stallis, malkas šķūnis un 

pirts. 

Arī no šīm mājām tika izvesti cilvēki uz Sibī-

riju.  

  

Suitu novada karte. 

Viensēta „Zariņi”. 

Irbes kapsēta. 
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Viensētas stāsti Vecsaimniecībā „Zariņi’’  saimnieko Raģeļu ģi-

mene. Agrāk šo māju cēla un apdzīvoja Zarins-

ku ģimene (celta aptuveni 1905. gadā). Pirmie 

saimnieki bija Marija un Miķelis Zarinski un vi-

ņu bērni – Made, Grieta, Trīne, Anna, Pēteris, 

Antons, Jēkabs. „Ķīšu’’ mājās dzīvoja Marijas 

Zarinskas (dzimusi Antonoviča) brālis Krists 

Antanovičs. Viņam nebija bērnu. Anna Zarin-

ska (mana vecvecmamma) bērnībā pārcēlās 

dzīvot uz „Ķīšiem.’’ 

Tolaik „Ķīšos’’ par puisi sāka strādāt Mārtiņš 

Raģelis (mans vecvectēvs) no „Portekām’’. 

Anna ar Mārtiņu sadraudzējās „Ķīšos’’ un pēc 

kāda laika nodibināja ģimeni. 

Vecais „Ķīšu’’ saimnieks uzcēla mājas katrai no 

meitām. No „Ķīšiem’’ atdalīja vēl divās saimnie-

cības- „Skaidrājus’’ un „Ezermaļus’’. 

„Ezermaļos’’ dzīvoja Grieta Antanoviča, kura ne-

nodibināja ģimeni. „Skaidrājos” dzīvoja Made 

Antonoviča, kas arī savu ģimeni nenodibināja.  

Mārtiņš ar Annu pēc ģimenes izveidošanas pār-

cēlās pie Grietas uz „Ezermaļiem’’. Viņu pirmie 

bērni bija dvīņi– Eduards Jānis un Romānija 

(Romānija nomira 5 gadu vecumā no diloņa jeb 

tuberkulozes). Pēc tam piedzima – Melānija, 

pastarītis Augusts. 

 

Zarinsku ģimenes bilde. 

Annas un Mārtiņa kāzu bilde, „Zariņi”. 

Meānija, Augusts un Eduards Jānis Raģeļi. 
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Intervijas atšifrēšana 

 

Teicējs: Augusts Raģelis  

Intervijas vieta un laiks: Alsungas novada „Ķīši’’ pulksten 17:40. 

Intervijas raksturojums: Teicējs stāsta par savas mammas dzimto māju. 

 

Reinis Raģelis (R.R.): Labdien, vai drīkstu jūs intervēt? 

Augusts Raģelis (A.R.): Sveiki, protams. 

(R.R.): Kā jūs sauc? 

(A.R.): Mani sauc Augusts Raģelis. 

(R.R.): Kad jūs esat dzimis? 

(A.R.): Esmu dzimis 1945. gada 23. decembrī. 

(R.R.): Kur jūs dzīvojat? 

(A.R.): Pašlaik dzīvoju Alsungas novada „Ķīšos’’. 

(R.R.): Kur jūs līdz šim dzīvojāt?  

(A.R.): Līdz 1996. Gadam dzīvoju „Ezermaļos’’. 

(R.R.): Pastāstiet savas atmiņas par bērnību. 

(A.R.): Atceros kā ganīju govis ezera pussalā. 

(R.R.): Kādās skolā mācījāties un cik klases ? 

(A.R.): Līdz 3.klasei, mācījos Grāveru pamatskolā, pēc 

tam pabeidzu Alsungas vidusskolu. 

(R.R.): Kur Jūs strādājāt un cik ilgu laiku? 

(A.R.): Strādāju kolhozā, lauku brigādē. 

(R.R.): Kāda ir Jūsu saistība ar „Zariņiem’’? 

(A.R.): Tās ir manas mātes un vecāsmātes dzimtās mājas. 

(R.R.): Kad tā varētu būt celta? 

(A.R.): Domāju , ka ap 1901.gadu. 

(R.R.): Kādas ēkas bija šajā sētā? 

(A.R.):  Liels šķūnis, stallis, mazais stallis, klēts, dzīvojamā māja, pirts. 

(R.R.): Kas tajā dzīvoja, dzīvo pašreiz? 

(A.R.): Zarinsku ģimene, pašlaik Raģeļu ģimene. 

Augusts Raģelis 
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(R.R.): Vai bija kādi īpaši koki, kurus tur stādīja? 

(A.R.): Tika stādītas liepas, kļavas, oši, ozoli, utt. 

(R.R.): Kādus lielus svētkus, lielus notikumus tur svinēja? 

(A.R.): Ziemassvētki, Jaunais gads, Lieldienas u.c. baznīcas svēt-
ki. 

(R.R.): Vai ir kādas īpašas atmiņas saistībā ar šo māju? 

(A.R.): Lai gūtu gaismu, dedzināja skaliņus un aitu tauku sveces. 

Spilgti atceros arī mēslu talkas, sējas darbus, pļaušanu, lauku 
darbus. 

 

Atceros, ka 1949.gadā izsūtīja Miķeli un Grietu. 1957.gadā, Grieta atgriezās mājās. 

Kad biju maziņš, mans opis –Miķelis, šūpināja mani uz kājas, līdz mājā ienāca krievi 
un aizveda manu opapu uz Sibīriju. 

(R.R.): Paldies par interviju!  

 

 

 

Grieta Zarinska 

Grāveru skolas ēka. 

Mēslu talka pie Zvirgzdu ezera. 

Kartupeļu talka „Ezermaļos” 

Grieta Zarinska darbā  

Alsungas kolhozā.  
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Intervijas atšifrēšana 

 

Teicējs : Melānija Lindberga (Raģele) 

Intervētājs: Reinis Raģelis 

Intervijas vieta un laiks: „Ezermaļi’’ Alsungas novads  

Intervijas raksturojums: Melānija Lindberga (Raģele) dzimusi 
28.02.1941. Dzimusi „Ezermaļos’’. Pašlaik dzīvo Alsungā Miera 

iela 1.  Intervijā stāsta par savas mammas dzimtajām mājām. 

 

 

Reinis Raģelis (R.R.): Labdien, vai drīkstu Jūs intervēt? 

Melānija Lindberga (Raģele) (M.L.): Jā, Lūdzu. 

(R.R.): Kā Jūs sauc? 

(M.L.): Mani sauc Melānija Lindberga, bet dzimusi esmu Raģele. 

(R.R.): Kad Jūs esat dzimusi? 

(M.L.): Esmu dzimusi 1941. gada 28. februārī. 

(R.R.): Kur Jūs pašlaik dzīvojat? 

(M.L.): Es dzīvoju Alsungā, Miera ielā 1. 

(R.R.): Kur Jūs esat dzimusi, dzīvojusi un cik ilgu laiku? 

(M.L.): Dzimusi esmu „Ezermaļos’’. Dzīvoju šeit bērnību un skolas laiku. 

(R.R.): Pastāstiet savas atmiņas par bērnību un savu ģimeni. 

(M.L.): Man bija divi brāļi un māsa- dvīņi Edvards Jānis un Romānija un jaunā-
kais brālis- Augusts. Māsa nomira. Vecāki- Mārtiņš un Anna Raģeļi. 

(R.R.):  Kurā skolā mācījāties un cik klases? 

(M.L.): Pirmās divas klases ar brāli Ēdi mācījāmies Bērzkalnu skolā. Skolas laikā 
dzīvojām pie Zarinskiem „Zariņos’’.  

3.,4. Klasē mācījos Grāveru skolā, pie skolotājas Sanderes. 

-8. Klasei mācījos Alsungas skolā (tagad sarkanā skola). 

 (R.R.): Par ko jūs strādājāt/-at?   

 (M.L.): Sāku strādāt par pastnieci, pēc kāda laika- kolhozā par traktoristi, noslē-
gumā līdz pensijai strādāju par pārdevēju (35 gadus). 

 

Melānija Lindberga 
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(R.R.): Kāda ir jūsu saistība ar „Zariņiem’’? 

(M.L.):  Tur dzīvoja mans vecvecmāmiņa Anna, māsa- Grieta un viņu vecā-
ki- Marija un Miķelis Zarinski. 

(R.R.): Kas vēl atradās šajā viensētā? 

(M.L.): Tur bija klēts un citas guļbūves, kā arī daudz koku un lieli lauki. 

(R.R.): Kad tā aptuveni varētu būt celta? 

(M.L.): Tā aptuveni ir celta ap 1907. gadu. 

(R.R.): Kādas ēkas bija, kam izmantoja, no kādiem materiāliem tās celtas? 

(M.L.): Tur bija koka mājas, šķūnis, dzīvojamā māja, stallis un kūts. 

(R.R.):  Kādi cilvēki tur kādreiz dzīvoja? 

(M.L.): Tur dzīvoja Mētru ģimene, kurā bija dēls- Andrejs un meita- Matil-

de. 

(R.R.):  Vai bijā kādi īpaši koki, kuri tika stādīti šīs mājas apkārtnē? 

(M.L.): Jā, tur tika stādīti ozoli, kadiķi, kļavas un liepas. 

(R.R.):  Kādas bija visbiežāk stādītās puķes? 

(M.L.): Tur bija dālijas un stangrozes. 

(R.R.):  Kādus svētkus tur svinēja? 

(M.L.): Šajās mājās tika svinēti svētki, kas saistīti ar baznīcu un mašīn-
stalki. 

(R.R.):   Kādas īpašas atmiņas, kas saistītas ar šīm mājām? 

(M.L.): No šīm mājām 1949.gadā uz Sibīri-
ju tika izvesti tās iedzīvotāji. 

Kā arī „Zariņos’’ tika audzētas bites, ļoti 

saldas atmiņas. 

(R.R.):   Paldies, ka padalījāties ar savām 
atmiņām! 

Mašīntalka „Zariņos” 
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Teicējs: Artis Raģelis 

Intervijas vieta un laiks: Alsungas novada ‘’Zariņos’’ pulksten 20:00. 

Intervijas raksturojums: Artis stāsta par savas omas mammas dzimto māju. 

 

Reinis Raģelis (R.R.): Sveiki, vai drīkstu jūs intervēt? 

Artis Raģelis (A.R.): Labdien, protams. 

(R.R.): Kā jūs sauc? 

(A.R.): Mani sauc Artis Raģelis 

(R.R.): Kad jūs esat dzimis? 

(A.R.): Esmu dzimis 1967.gada 10.martā. 

(R.R.): Kur jūs pašlaik dzīvojat? 

(A.R.): Pašlaik es ar savu ģimeni dzīvoju Alsungas no 

vada „Zariņos’’. 

(R.R.): Kura ir jūsu dzimtā māja? 

(A.R.): Manas dzimtās mājas ir Alsungas novada 
„Pīkšas’’. 

(R.R.): Pastāstiet savas bērnības atmiņas. 

(A.R.): Dzīvoju kolhoza ģimenē, vecāki- Eduards un Marta, māsa- Zinta. Atceros kā 
palīdzēju vecākiem mājas darbos. Jau bērnībā ar riteni braucu uz „Zariņiem’’ pie vec-
vecākiem un Grietas. 

(R.R.): Pastāstiet par savu profesiju. 

(A.R.): Absolvēju E.Upeslejas vārdā nosaukto Alsungas vidusskolu. Pēc tam pabeidzu 
Liepājas 30. P.T.V. kā šoferis, autoremonta atslēdznieks. 

(R.R.): Kādas ir jūsu darbavietas, cik ilgi tur strādājāt? 

(A.R.): Dienēju padomju armijā 2 gadus un 27 dienas. Kolhozā strādāju par šoferi 7 
gadus, bet no 1994. gada strādāju SIA ’’Rezerve’’, par auto mehāniķi. 

 

          Artis Raģelis 
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R.R.): Kāda ir jūsu saistība ar ‘’Zariņiem’’?  

(A.R.): Tā ir manas vecās mammas tēva māja, kur dzīvoja manas omes māsa- Grieta. 
Mantoju šo māju no Grietas. 

(R.R.): Kad tā varētu būt celta? 

(A.R.): Manuprāt ap 1905. Gadu. 

(R.R.): Kādas ēkas bija un no kādiem materiāliem tās celtas? 

(A.R.): Tur bija zirgu stallis, akmens pamati,guļbūve ar augšbraucamo. Cūku stallis- 

koka ēka, akmens pamati, kaļķa java. Pirts. Dzīvojamā ēka- koka guļbūve.  

(R.R.): Kas tajā dzīvoja, kas pašlaik dzīvo? 

(A.R.): Tur dzīvoja saimnieks ar saimnieci un ģimeni. Vēl pie viņiem dzīvoja puiši un 
meitas, kuri palīdzēja darbos. Pašreiz šī māja ir nojaukta un ir uzcelta jauna māja uz 

tās pamatiem. Pašlaik es un mana ģimene dzīvojam jaunajā mājā.  

(R.R.): Kādi īpaši koki te tika stādīti? 

(A.R.): Te tika stādīti pīlādži- aizsardzībai. Kļavas. Meitām stādīja liepas, puišiem- 
ozoli. 

(R.R.): Kādi īpaši svētki tika svinēti? 

(A.R.): Tika svinētas Lieldienas, Ziemassvētki, kapu svētki un Jāņi.  

(R.R.): Kāds īpašs atmiņu stāsts saistībā ar māju? 

(A.R.): Mēs veco māju sagatavojām dzīvošanai, jo iepriekšējai iedzīvotājs to bija no-

laidis. Pēc dažiem gadiem sākām celt jauno māju. Smieklīgs stāsts- sākām ar tēvu 
jaukt mājas pirmo pusi. Bet tā kā skurstenis turējās tikai pie jumta- sākām jaukt to. 
Es- jaucu nost skursteni, bet tēvs vāca ķieģeļus. Viss bija normāli līdz vairs nevarēju 
sataustīt skursteni, paskatījos un redzēju, ka tas jau gāžas. Paspēju tikai pieturēties 

pie trepēm. Labi ka viss beidzās veiksmīgi.  

(R.R.): Paldies par interviju!  

Staļļa vieta. Stallis mazajiem lopiem.  



Ekspedīcija  

“Suitu novadpētnieki 2017” 

Viensētas stāsti 

Kādreiz šajā viensētā atradās dzīvojamā māja 

(celta aptuveni 1905.gadā), klēts, šķūnis, stal-

lis, pirts, visas bija koka guļbūves. Līdz šim 

brīdim no vecajām ēkām saglabājies ir stallis, 

kā arī dzīvojamās mājas un klēts pamati. 

Mājai blakus ir dīķis. Netālu atrodas arī upīte 

Margava. „Zariņiem’’ tuvumā ir pļavas „Putnu 

lejas’’. 

Tuvākās apdzīvotās viensētas ir „Kļaviņas’’,  

„Oškalni’’, „Liepkalni’’, „Kulpji’’ un „Sniķeri’’. 

„Zariņu’’ mājas sētā aug liepa, kas ir ļoti sena 

un diža, tā savā mūžā piedzīvojusi daudz noti-

kumus, piemēram, 2005. gada vētru, kas to 

pāršķēla uz pusēm un nolauza daudzus kup-

los zarus. Šajā vētrā arī cieta dižais kadiķis, uz 

kura celma pašlaik novietots mājas nosau-

kums. 

Šobrīd māju apsargā ģimenes mīlule Lora.  

 

 

Reinis un Artis Raģeļi. 

„Zariņi”. 

Ģimenes mīlule Lora. 

Lielā liepa. 

Putnu lejas pļavas.  
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Reinis Raģelis 

Artis Raģelis 

Agnese Raģele 
Lāsma Raģele 

Rūta Širmahere 

Ilze Raģele (dz. 

Ļebedeva) 

Eduards Jānis Raģelis 

Marta Raģele (dz. Šics) 

Zinta Raģele 

Gatis Mazulis 

Augusts Raģelis 

Anita Raģele (dz. Bēķe) 

Melānija Lindberga 

(dz. Raģele) 

Romānija Raģele 

Imants Lindbergs 

Anna Raģele 

(dz. Zarinska) 

Mārtiņš Raģelis 
Made Rathena (dz. 

Zarinska) 

Grieta Zarinska 

Katrīna Zarinska 

Antons Zarinskis Pēteris Zarinskis 

Jēkabs Zarinskis 

 Marija Zarinska 

(dz. Antanoviča) 
Miķelis Zarinskis 



Ekspedīcija  

“Suitu novadpētnieki 2017” 

Viensētas stāsti 

Šajā pētījumā izmantotie materiāli. 

 

1. Raģeļu ģimenes foto arhīvs. 

2. Suitu novada mācības grāmata. 

3. Gunta Kalniņa pētījumu ‘’Suitu kopienas kultūr-

telpas bijušo vecsaimniecību apzināšana un ap-

sekošana’’. 

4. Augusta Raģeļa, Melānijas Lindbergas un Arta 

Raģeļa atmiņu stāsti. 

5. Interneta resursi. 

 


