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Kultūras mantojums 

Ikvienas pasaules tautas bagātība ir tās kultūras mantojums – saturā, formā daudzveidī-

gas materiālās un nemateriālās kultūras izpausmes - kultūrvēsturiskās vietas un ēkas, 

kultūrainavas, literatūras, mākslas un mūzikas darbus, senlietas, valodas, tradīcijas, pa-

ražas, simboliskās un garīgās vērtības.  

Kultūras mantojums ir veidojies gadsimtu, pat gadu tūkstošu gaitā  cilvēku darbības mij-

iedarbē ar apkārtējo vidi un vēsturiskajiem notikumiem. Mūsu priekšteči savu pieredzi, 

uzskatus, vērtības, pienākumus ir nodevuši tālāk nākamajām paaudzēm, kuras savukārt 

balstoties uz iepriekšējo paaudžu devumu, aizvien papildina kultūras mantojumu ar savu 

pieredzi. Kultūras mantojums ir nozīmīgs faktors pašizpratnei, piederības un pētniecības 

jeb identitātes apziņai, dzimtas, grupas, kopienas, novada, nācijas, noteikta pasaules re-

ģiona un cilvēcei kopumā. Tas palīdz meklēt atbildes uz jautājumiem “Kas mēs esam?”, 

“No kurienes nākam?”, “Kāda ir dzīves jēga?” 

 

Šis nelielais pētījums veidots par suitos nozīmīgu  viensētu  „Gāčas”, tās kultūrvēsturisko 

mantojumu un ļaudīm, kas šajā sētā dzīvojuši un dzīvo. 

 

Att. „Gāču” sēta, 1935.g.  

 „Tēva mājas” 

 

Un, kad lemts būs dzīves 

pēdējs gājiens, 

Vediet turp, kur ir mans 

dzimtais krasts. 

Suitu zeme - tev mans dzīves 

gājums, 

Tu man - bura, ceļavējš un 

masts. 

 

Zigfrīds Kalniņš
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«Gāču» mājas 

„Gāču” mājas atrodas Alsungas novadā. „Gāčas” ir vecsaimniecība, kas piederīga pie 

Blintenes muižas netālu no Zvirgzu ezera.   

"Gāču" dzīvojamā māja pārbūvēta 20.gs. 30. gados uz vecās mājas pamatiem. Pārbūvē-

jot, ēka iespējams paplašināta škērsvirzienā no 6,0 m uz 10,0 m platumu. No jauna iz-

būvēts ķieģeļu mūra saimnieku gals ar viesu istabu, virtuvi un guļamistabu. Kalpu galā 

saglabāta lieltelpa / saimes istaba, kuru iemītnieki sadalījuši pēc vajadzības. Kalpu galā 

vecais manteļskurstenis pārbūves laikā tika nojaukts, bet tā vietā izbūvēta priekšnamu 

telpa, kurā uzmūrēta maizes krāsns, gaļas kūpinātava un ūdens rezervuārs. Re-

zervuārā ūdens padots  no akas pa caurulēm ar vēja rotoru darbināmu sūkņa pa-

līdzību. Līdzīga ūdens padeve bijusi arī kūtij. Vēja rotors darbinājis arī 12 V lielu 

sprieguma ģeneratoru, kas ražojis elektrību. Suitu apvidū  „Gāču" saimniecība 

20.gs. 30. gadu beigās bija viena no pirmām un modernākām saimniecībām, kurās 

bija elektrība. 

 „Gāču” saimniecību 20.gs. 40. gadu dramatiskie notikumi  izputināja. Vēlāk, pa-

domju laikā, „Gāču” dzīvojamā ēkā iemitināja kolhozniekus. Pavisam dzīvoja 9 kol-

hoznieku ģimenes. Saimes istabu izmantoja „kultūras pasākumiem”, demonstrēja 

kino un izveda padomju propagandu. Tai laikā vēja rotoru nejauši „aizķēra” trak-

tors un apgāza. 

„Gāčās” 20.gs. 30. gados tika uzņemta filma „Dzimtene sauc" vai "Suitu kāzas Al-

sungā”. Pats mājas vecais saimnieks piedalījies filmas uzņemšanā un iejuties diž-

vedēja lomā, savukārt jaunais saimnieks, Antons Kalniņš, dižvedēja kučiera lomā.  

 

Att. Suitu vēsturiskais novads. 
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Vecsaimniecība „Gāčas”  apbūves veidošanās periodi 

SUITU VECSAIMNIECĪBAS

Guntis Kalniņš
Dipl.-Ing. ainavu arhitektūrā «Gāču» mājas 1851.g. 

Laidars

Rija

Klēts

Dz. m.

1. Saimniecības pagalms

2. Tīrais pagalms

3. Rijas pagalms

4. Dārzs

5. Dīķis

6. Gatve

1.
2.

3.

4.

4.

5.

6.

SUITU VECSAIMNIECĪBAS

Guntis Kalniņš
Dipl.-Ing. ainavu arhitektūrā «Gāču» mājas 1867.g. 

Laidars

Rija

Klēts

Dz. m.

Pirts

SUITU VECSAIMNIECĪBAS

Guntis Kalniņš
Dipl.-Ing. ainavu arhitektūrā «Gāču» māju zemes plāns 1931.g.

(pēc Kalngāču māju atdalīšanas)  

Jaunā kūts

Rija

Klēts

Dz. m.

Pirts

SUITU VECSAIMNIECĪBAS

Guntis Kalniņš
Dipl.-Ing. ainavu arhitektūrā «Gāču» mājas 1935.g. 

Jaunā kūts

Rija

Klēts

Dz. m.
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SUITU VECSAIMNIECĪBAS

Guntis Kalniņš
Dipl.-Ing. ainavu arhitektūrā «Gāču» mājas 2011.g.

SUITU VECSAIMNIECĪBAS

Guntis Kalniņš
Dipl.-Ing. ainavu arhitektūrā

«Gāču» māju rentes 

regulēšanas rullis no 

1884.-1889.g.
SUITU VECSAIMNIECĪBAS

Guntis Kalniņš
Dipl.-Ing. ainavu arhitektūrā

«Gāču» māju izpirkšanas 

lieta 1909.g.
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„Gāču” klēts – celta 1787. gadā 

   Šī celtne atrodas septiņus kilometrus no Alsungas Zvirgzdezera virzienā zemnieku 

saimniecībā „ Gāčas”. Nešaubīgs liecinieks datētajam klētiņas celšanas gadu skaitlim ir 

ar cirvi izcirstie cipari tās sienā. Ģimenē saglabājies nostāsts par to, ka klētiņa senatnē 

ir celta kā Gudenieku muižas labības klēts. Šeit bija atkāpies purvs, tādēļ purva nogāzēs 

tikusi sēta labība (nebija jālauž koku celmi). Purva vidū izcirsti koki un klaušu zemnieki 

ar pajūgiem veduši mālu un melnzemi, lai izveidotu lielu pauguru. Uz šī paugura pēc 

tam uzcelta labības klēts. Tā bijusi ar biezu salmu jumtu un tik pamatīgi būvēta, ka vē-

lāk ir bijis iespējams to veselu, uzbūvētu nošļūcinātu lejā no paugura, lai tās vietā uzcel-

tu dzīvojamo māju.  Pēc bijušās mājas saimnieces Klāras Marijas Kalniņas (dzimusi Ani-

ņa) nostāstiem māja bijusi gara, pazema ar manteļskursteni. 

 Apkaime ir bijusi apdzīvota, bijusi laba iespēja piepelnīties, lai ar 

peļņu atgrieztos mājās. Kad zemnieki jautājuši - no kurienes viņi 

ir? – tie teikuši „ Gatčini”. Tā viņi arī iesaukti par „ gāčiņiem”  vai 

„gātniekiem”, kuri pārvietojas no vienas vietas uz otru peļņas nolū-

kā. Šī vārda sakne suitu pusē ir pazīstama „gāt”– „gatuja” (gatve). 

Tā vēlāk radies mājas nosaukums „Gāčas”. 

 

Att. „Gāču” klēts.  
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Senāk, kad pastāvīgu iedzīvotāju šajā vietā vēl nav bijis, klētiņas apkaimes augstākajā 

vietā, Jāņukalnā, pirmie iedzīvotāji bija apmetušies tūlīt pēc Ziemeļu kara (1700.-1721.). 

Tie bijuši amatnieki no Pēterburgas dienvidu apkaimes – Gatčinas (somugru teritorija). 

Tie ir gatavojuši vietējiem zemniekiem aužamos šķietus un uz laiku apmetušies šeit šā-

du iemeslu dēļ. Šeit bijis daudz lazdu no kurām gatavoti šķietu „ zobi”, paugura pakājē 

ir bijis avots, kur ņemt dzeramo ūdeni. 

1920. gadu sākumā tika uzbūvēta jauna, tam laikam moderna, māja ar sešām istabām, 

virtuvi, ūdensvadu (ūdens rezervuārs mājas bēniņos) un kūts, divi vēja rotori ūdens un 

elektrības apgādei.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

Att. Iegrebtie gadskaitļi virs durvju ailes. 
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Ekpedīcija „Suitu novadpētnieki” - klētiņas uzmērīšana 

Guntis Kalniņš, Reinis Raģelis, Krišjānis Martinovs, Georgs Stašaitis, Kārlis Ķimene-Ķimelis,  

Dace Martinova 
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Ekpedīcija „Suitu novadpētnieki” - klētiņas uzmērīšana 

Skices: Reinis Raģelis 
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19 gadsimtā minētajai graudu klētiņai dienvidu galā ir tikusi piebūvēta tā saucamā drā-

nu klēts, kur glabājās skapjos un lādēs mājas saimnieku apģērbi, tāpat arī ķists (lāde) 

putraimu, zirņu un balto miltu glabāšanai. Tur glabāja arī nedaudz kviešu, kuros savu-

kārt tika uzglabāti žāvētas gaļas, šķiņķa, gabali un kūpinātas desas. Gaļas produkti va-

sarā tā ļoti labi glabājās. Klētī svieda arī medu. Tāpēc apģērbs vienmēr smaržoja pēc me-

dus. Klētiņa bija sausa, jo atradusies augstu, balstījās uz vareniem akmeņiem. Tik 

augstu, ka mazie bērni varēja ložņāt pa apakšu, lai sameklētu vistu sadētās olas. 
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Viss mainījās 1949. gadā. „ Gāčās” ierīkoja kolhoza kantori un liellopu fermu. To izveide, 

izrādās, bijusi ieplānota jau divus gadus iepriekš. Tam bija nopietni iemesli.  

Pirmkārt – bija paredzama „ Gāču” ģimenes izsūtīšana, mājas atbrīvošana no iedzīvotā-

jiem. 

Otrkārt – šeit bija jaunas un labas ēkas – dzīvojamā māja, jauna moderna kūts, moder-

na kalte, liels labības šķūnis un rija. Liels augļu dārzs un gadiem kopti labi ražojoši labī-

bas lauki. Skaists, uz klētiņas pusi slīps, ar krāšņām puķu dobēm pagalms. 

Konfiscētie skapji un lādes tika izvazāti pa visu pagastu. „Gāču” pagalmā tolaik tika rī-

kotas teātra izrādes. Vecās klētiņas daļai bija divas durvis; ieeja uz labības klēti, ieeja uz 

miltu klēti. Tās pārtapa par aktieru pulcēšanās vietu un grimētavu.   

Vecajai klētiņai vēl trīsdesmito gadu sākumā ir bijuši lieve-

nīši. Tie tikuši noārdīti tādēļ, ka modē nākuši lielie piecpū-

ru labības maisi. Šo maisu rašanos saista ar samaksu par 

kulšanu, kas esot bijusi saistībā ar maisu skaitu – jo ma-

zāk maisu, jo mazāka nodeva. Šos piecpūru maisus ne 

katrs ir varējis panest. Visā pagastā ir bijuši tikai daži stip-

rinieki un tos tad arī uz kulšanas talkām aicinājuši par 

maisu nesējiem. (Zvirgzezera pusē tāds bija Pēteris Kantiķis 

no „Grīnbergiem”.) 
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Interesants ir fakts, ka labības maisi klēts pažobelē divos stāvos cieši sarindojās arī 

1957. gadā , kad mājas bijušais saimnieks Antons Kalniņš no Alsungas lejas stacijā pie-

nākušā konteinera atveda viņa ģimenes 1956. gadā Sibīrijā nopelnītos kviešus (pēdējos 

divus gadus trimdā kolhozs par padarīto darbu sāka atmaksāt vismaz graudā). Tā drānu 

klēts ķistā sabira Sibīrijas kvieši. 

Mājas saimniece Lidija Jansone atceras tēva stāstu par klētiņas salmu jumtu, kuru viņš 

nomainījis pret skaidu jumtu trīsdesmitajos gados. Visu mūžu viņš izjuta sirdsapziņas 

pārmetumus par to, ka ir šo jumtu nojaucis, pakļaujoties tā laika lauku modernizēšanas 

tendencēm. Tēvs teica – ja viņš būtu zinājis, cik milzīgs darbs ir ieguldīts tā jumta tap-

šanā, viņš nemūžam nebūtu pakļāvies tā laika presē skanošajam aicinājumam nomainīt 

salmu jumtus pret modernākiem skaidu jumtiem. Kad viņš jumtu bija sācis jaukt 

un nojaucis apmēram divus metrus, sapratis, ka izdara lielu muļķību. 

Pirmkārt, jumts kopš tā uzlikšanas (1787.g.) nebija bojājies nemaz. Tas bijis ļoti 

biezs un veidots no garkūlu salmiem; savilkšanai izmantotas kārklu klūdziņas. La-

tās (laktās) ar rokas urbi izurbti caurumi. Salmi bijuši piestiprināti pie latām ar ko-

ka naglām. Naglām bijušas rūpīgi izgrieztas galviņas, kuras taisītas garajos ziemas 

vakaros. Lai naglas turētos, tās no pretējās puses bijušas nostiprinātas ar koka ķīlī-

šiem. Tēvs izjuta dziļu cieņu pret seno laiku amatnieku prasmi.  Īstajā laikā esot bi-

juši cirsti arī klētiņas būvmateriāli, jo tos nebija bojājis ķirmis. Visa klētiņa celta no 

guļbaļķiem. 

 

Att. Lidija Jansone un folkloras kopa „Nārbuļi”, 2016.gada 28.jūnijs. 
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Tagad šī klētiņa kalpo par sava veida mājas muzeju, kurā interesenti var iepazīties ar 

suitu vēsturi, kultūru, tērpiem, tradīcijām un kur vasaras periodā tiek eksponēti materi-

āli par izcilo teātra darbinieku Zigfrīdu Pēteri Kalniņu (1930.-1998.)- bijušo ilggadīgo Na-

cionālā teātra direktora vietnieku, kā arī gūt priekšstatu par trīs mākslas filmu uzņem-

šanu suitu pusē.                                                                                                      

Pirmā -  „Dzimtene sauc jeb Kāzas Alsungā” (1935. gads) 

Otrā -  Andra Slapiņa „Cerību lauki” (1987. gads) 

Trešā – Viestura Kairiša „Kāzas”  (1999. gads)  

Ceturtā - Armanda Zvirbuļa  „Māja pie ezera” (2015.gads) 

Filmā „ Dzimtene sauc” jeb „Kāzas Alsungā” – tās tapša-

nā ir ievērojams „Gāču” māju ļaužu ieguldījums. Saim-

nieks Jānis Aniņš tēloja dižvedēja lomu, bet viņa māsa 

Marija Šperliņa bija sava veida eksperts, kurai bija reži-

sors Aleksandrs Rusteiķis pastāvīgi jākonsultē. 1935. 

Gadā „Gāčās”  vairākkārt uzturējās visa filmēšanās gru-

pa. Te ir filmēts krāšņais precību skats. Filmēta arī epi-

zode, kurā attēlota precinieku gaidīšana (aktrise Milda 

Zīlava pie vasaras namiņa zem lielā oša mizo kartupeļus). 

 

SUITU VECSAIMNIECĪBAS

Guntis Kalniņš
Dipl.-Ing. ainavu arhitektūrā

Filmas «Dzimtene sauc. Kāzas 

Alsungā» filmēšana «Gāču» 

mājās 1935.g. 

Skats uz namiņu filmēšanas 

laikā

Skats uz aku filmēšanas laikā
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Etnogrāfiskais ansamblis „Gudenieku suiti” piedalījās A. Slapiņa filmā „Cerību lauki” un 

V. Kairiša filmā „Kāzas”. Ansambļa vadītāja ir tagadējā mājas saimniece Lidija Jansone. 

Andra Slapiņa filmā „Cerību lauki” „Gāčās” ir filmēts līgavas sagaidīšanas skats – īstajās 

kāzās. Filmas kadros ir redzams „Gāču” klētiņas ZR gals, kur dzied „Gudenieku suitu” 

dziedātājas. 

 

Brīvā Latvija: Apvienotā “Londonas avīze” un “Latvija” 1999.09.04 

Alšvangā filma top. 

Augusta nogalē Kuldīgas rajonā, Alsungā (Alšvangā) un Jūrkalnē tika filmēta režisora 

Viestura Kairiša filma "Kāzas". Par filmēšanas centru kļuva "Gāču" mājas, kur tika uzņem-

tas kāzu svinības.  Šais mājās ir īpaša kultūras gaisotne. "Gāčas" ir senas suitu mājas, to 

vairāk nekā divsimt gadus vecā klētiņa ir senākā celtne Kuldīgas rajonā. Kāzas šai sētā 

tiek filmētas jau trešo reizi. 1935. gadā režisors Aleksandrs Rusteiķis šeit fil-

mēja "Kāzas Alsungā" ("Dzimtene sauc"), 1987. gadā Andris Slapiņš šeit uz-

ņēma dokumentālo filmu "Cerību lauki". "Gāčās" ir dzimis ievērojamais latvie-

šu lailtūras darbinieks Zigfrīds Kalniņš, šeit tiek veidota viņa piemiņas is-

taba, bet viņa māsa — "Gāču" saimniece Lidija Jansone ir ansambļa 

"Gudenieku suiti" vadītāja, folkloras un etnogrāfijas pētniece. Pērn, 

"Gudenieku suitiem" viesojoties Lisabonā, viņa iepazinās ar Rīgas Jaunā te-

ātra aktieriem un režisoru Viesturu Kairīšu.  

Att. Etnogrāfiskais ansamblis „Gudenieku suiti”, 2010. 

Grigorijs Rozentāls, Zaiga vanaga, Aira  Vidauska, Terēza Megne, Astrīda Bulle, Dace  Bērziņa,  

Lidija Jansone, Guntis Kalniņš, Zane Lange, Zenta Gudiņa, Ilze Gudiņa, Dace Martinova,  

Kaspars Megnis.  
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Att. Avīžu izgriezumi no laikraksta „Kurzemnieks”, 1999.gads. 
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Gudenieces ar interesi vēroja viņa veidoto Jāņu uzvedumu, bet Viesturs Kairišs ieinteresē-

jās par suitu tradīcijām. Tā radās sadarbības iecere, kas reālizējās filmā "Kāzas". Filmas 

režisors ir Viesturs Kairišs, operators Jānis Eglītis, līgavu tēlo Guna Zariņa, līgavaini — 

Ģirts Krūmiņš, mūzikantu Juri — Andris 

Keišs, vectēvu -Jānis Zariņš. Vēl filmā tēlo Regīna Razuma, Aigars Vilims un citi aktieri. 

Līdz ar aktieriem filmā piedalījās ari pagasta iedzīvotāji, un vairāki no viņiem savās lomās 

iejutās tik talantīgi, ka saņēma režisora uzslavu. Un, protams, filmā dzied "Gudenieku sui-

ti".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att. V.Kairiša filma „Kāzas” fragments no līgavas mičošanas „Gāčās”. 

Brīvā Latvija: Apvienotā “Londonas avīze” un “Latvija” 1999.09.04 
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Mājas saimniece Lidija Jansone palaikam uzraksta kādu dzejoli. Viens no tiem stāsta arī 
par viņas brāļiem –  

            Tā četri dēli reiz tēvam bij’, 

             To pirmo karā viņš aizvadīj’; 

             Ar baltu rozi, kas tam pie krūts, 

        Vairs sapnī vien reiz bij kopā būts. 

 

Tas otrais dēls gribēj’ jūrā iet 

Bet otram dēlam bij’ jūra ciet, 

     Uz Eiropu bij’ vien cietumlogs, 

    Un apkārt jūrai bij’ drāšu žogs. 

 

     Tam trešam jāklīst bij’ svešumā, 

    Liegts dzīvot dzimtajā pagastā, 

    Kur skuma mājoklis, tēva celts 

 Un klētī dusēja graudu zelts. 

 

        Kad ceturtam gadu desmit vien, 

Uz Sibīriju to projām dzen, 

                Jo puika tāds, kam vēl svilpot prieks, 

          Bij’ kļuvis buržujs un ienaidnieks. 

 

Tā četri dēli reiz tēvam bij’, 

Nu divi aizgāj’ši veļvalstī, 

  Ar tēv’ un māti tur satikties 

              Lai vēl tiem Laima un palīdz Dievs. 

 

Att. Lidija Jansone  
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 „Suitu novadpētnieki 2017” 

                     Viensētas stāsti 

Teicējs : Lidija Jansone 

Intervētāji: Rasma Cīrule, Dace Martinova, Reinis Raģelis, Krišjānis Martinovs, 

Kārlis Ķimene-Ķimelis, Georgs Stašaitis 

Intervijas vieta un laiks: “Gāčas”, Alsungas novads 

Intervijas raksturojums: Lidija Jansone ( Kalniņa) dzimusi 1940.gada 19. augustā. In-

tervija notiek sētā pie uzklāta galda. Saimniece cienā ar tēju, sieru un bada pankūkām. 

Intervija  

Lidija Jansone (L.J.) 

Reinis Raģelis (R.R.); Krišjānis Martinovs (K.M.);  

Georgs Stašaitis (G.S.); Kārlis Ķimene- Ķimelis (K.Ķ.Ķ.) 

L.J.: Labdien! Mani sauc Lidija Jansone, meitas uzvārds Kalniņa. 

R.R.: Kad jūs esat dzimusi? 

Es esmu dzimusi 1940. gada 19. augustā. Šis gads,1940., ir iegājis Latvijas vēsturē ar 

baigā gada nosaukumu. Un baigs tas patiešām bija, jo Latvijas brīvvalsts šajā gadā zau-

dēja neatkarību. Latvijā iebruka Padomju Savienības karaspēks, Latviju okupēja. Sarī-

koja nedemokrātiskas vēlēšanas, steigā nodibināja padomju varu un Latviju varmācīgi 

pievienoja Padomju Savienībai. Tas viss notika ļoti ātri, divu mēnešu laikā: kad es pie-

dzimu, es, kā saka, jau biju Padomju Savienībā. Visi mani brāļi un māsas dzimuši brīva-

jā Latvijā, es jau nu biju Padomju Savienības pilsone. Jaunākā ģimenē.  

 

Att. Lidija Jansone (Kalniņa) bērnībā. 
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G.S.: Kur jūs pašlaik dzīvojat? 

L. J. : “Gāčas” ir manas dzimtās mājas. Te es esmu jau septītā zemnieku paaudze. Atmi-

namā zemnieku paaudze. Mani bērni ir jau astotā, bet mani mazbērni - devītā, zemnie-

ku paaudze. Visa mana dzimta guļ Lipšņu kapos pie Zvirgzdu ezera. Mēs te klaušu lai-

kos bijām piederīgi Gudenieku muižai, vēlāk - Blintenes muižai. Blintenes muižas terito-

rijai, Zvirgzdu ezera apkaimei. 

K.Ķ.Ķ.: Kur ir jūsu dzimtā puse? 

L. J.: Šī  arī ir tā mana dzimtā puse - Alsunga, Suitu zeme, agrāk to sauca par Alšvangu. 

 

 Att. Lipšņu kapsēta un skats uz Zvirgzdu ezeru.  
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K.M.: Ko jūs atceraties par bērnību, ģimeni? 

L. J.: Bērnības atmiņas man ir saglabājušās arī fotogrāfijās. Te man ir tikko palikuši ti-

kai trīs gadi, tās ir pašas augusta beigas, šķiet, vai septembra sākums. Fotografēja otra-

jā mājas pusē; te bija divi mazi kaķēniņi, kamēr visi sastājās, tie kaķēni aizbēga un pa-

slēpās zem jasmīnkrūma, tur, es to ļoti labi atceros. Šie ir mani brāļi un māsas, tēvs un 

māte. Sēžu mātei klēpī, brālis - tēvam klēpī. Mēs esam trīs māsas, vidējā un vecākā mā-

sa, vecākais brālis Jānis, tad nākamais brālis Rihards, Zigfrīds un Antons. Māsas ir Val-

lija un Helēna jeb Lienīte, kā mēs viņu saucām. Tēvu arī sauca Antons, jaunākais brālis 

viņa vārdā tika nosaukts. Māte ir Marija. Un te ir nākošā fotogrāfija. Šī ir uzņemta 1944. 

gada Jāņos. Man te vēl nav pilni četri gadi. Es to fotografēšanos labi atceros, man pat 

liekas, ka es vēl šodien dzirdu katru vārdu, ko runā šie cilvēki. Man ir prātā šīs sarunas, 

šī pošanās uz fotografēšanos. Mums bija pilna māja bēgļu, un šeit, mājas dienvidu galā 

dzīvoja fotogrāfa ģimene no Liepājas. Viņi bija bēgļi. Un bija tāda situācija, ka brālim Jā-

nim jau iepriekšējā gadā bija vairākas pavēstes, viņam bija jāiet karot vācu armijā. Lat-

vija bija okupēta, un vāciešiem nebija nekādu tiesību latviešu jaunekļus iesaistīt karā, 

nebija tiesību tos pakļaut iesaukumam armijā. Tomēr viņi visas šīs starptautiskās tiesī-

bas ignorēja, un paziņojumā bija draudi - neierašanās gadījumā tiks pielietoti visi kara 

laika likumi. Tas nozīmēja, ka jaunekļus varēja nošaut, varēja represēt ģimeni.  

 

Att. Marija un Antons Kalniņi savā zeltu kāzu jubilejā 1971.gadā.  
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   Nebija izejas, nosvinējām Jāņus, un bija nolemts, ka Jānim ir jāpaslēpjas. Jāpaslēp-

jas, lai viņu neatrod, varbūt jānogaida, jo visi zināja, ka karš iet uz  beigām un vācieši 

atkāpās un tuvojas Latvijas robežai. 

Es biju saslimusi ar masalām, man bija temperatūra, mani izcēla no gultiņas, apģērba, 

iesēja baltu lentu un apsēdināja šeit. Māsa bija paklājusi zvaigžņu segu. Tas ir māsas lī-

gavainis Andrejs, viņi apprecējās 1947. gadā, šis vēl ir 1944. gads. Arī Andrejam bija  jā-

iet vācu armijā. Viņš slapstījās. Pat tik tālu, ka tīšām applaucējā kāju ar verdošu ūdeni. 

Dabūja ārsta zīmi, lai nepaņem armijā. Viņš izgādāja ārsta zīmi arī brālim divas reizes, 

bet nu tie draudi nāca arvien tuvāk, un ģimene liela, mums draudēja koncentrācijas no-

metne, un mēs baidījāmies. Šī arī ir pēdējā fotogrāfija kopā ar Jāni. Brālis slēpās, mājas 

dienvidu galā bija slēpnis. Bija rudens, dūca kuļmašīna, bija talcinieki. 

Tie paēda pusdienas un aizgāja augšā turpināt kulšanu. Un māte bija 

pieklauvējusi te pie durvīm teikdama, ka viņa ienesīs brālim kaut ko 

ēst, lai viņš atslēdz durvis, un aizgāja pēc ēdiena. 

 

Att. Ekspedīcijas „Suitu novadpētnieki” dalībnieki intervē  Lidiju Jansoni. 
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Bet “Mazreģos” dzīvoja policists. Viņš bija Reģu barona ārlaulības dēls un, kad ienāca vā-

cieši viņš “pārmetās” pie viņiem. Viņš uzraudzīja mājas un droši vien domāja, ka Jānim 

kāds varbūt nesīs ēdienu, ka viņš slēpjas kaut kur mežā. Sapratis, ka neviens nekur ne-

ko nenes, varbūt ko juta, ka viņš varētu slēpties mājās. Viņa sieva, bez klauvēšanas bija 

slepus ienākusi mājā, izgāja caur vairākām istabām un pataustījusi arī to durvju rokturi. 

Jānis domāja, ka māte nes ēdienu, un atvēra durvis. Tad visi bija pārbijušies. Tā atsūtītā 

sieva aizgāja, ne labdienu pateikusi, ne uz redzēšanos. Otrā rītā mazā gaismiņā bija klāt 

viņas vīrs policists un neteica vairs, lai Jānis iet uz iesaukšanas punktu, bet lai mēs sa-

pošamies, pēc divām stundām būšot klāt smagā mašīna un mūs visus vedīšot uz kon-

centrācijas nometni. Tāpēc es brāli vairs neredzēju, viņš bija steigā atvadījies un stei-

dzies uz Alsungu, lai paspētu, lai mūs neaizvestu. Un tad, 

kad viņš bija aizgājis, vācu iesaukšanas punktā arī visai ne-

laipni pret viņu bija izturējušies. Teikuši, ka tas neko neno-

zīmē, ka viņa ģimene necietīs. Tad Jāni aizsūtīja uz Ziemeļ-

vāciju, Dancigu, apmācīja. Rudenī caur Alsungu ar vilcienu, 

aizveda uz Tukumu un tajā pašā naktī aizsūtīja uz pozīci-

jām, uz Lesteni. Ar visagrāko rīta vilcienu Liene ar Andreju 

paņēmuši civilās drēbes brauca uz Tukumu. Cerēja, ka var-

būt ļaus tikties, un tad viņi brālim palīdzēs bēgt.  

 

Att.”Gāču” sēta.  
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     Bija vajadzīgas civilās drēbes, formā bēgt nevar. Bet kad vilciens tuvojās Tukuma sta-

cijai, krievi meta bumbas. Vilciens apstājās, tas nemaz stacijā neiegāja. Tad spruka kur 

kurais. Vēlāk viņi bija izmeklējušies Tukumā, izzinājuši, ka tūļiņ naktī jaunie karavīri vi-

ņi ir aizvesti uz fronti. Grūti ir pateikt, vai būtu izdevies izbēgt, gan jau karavīrus uzma-

nīja.  

Tad mēs pēc kara tikai kaut ko par viņu uzzinājām, atnāca ziņa – pazudis bez vēsts. Vē-

lāk uzzinājām, ka esot kritis,  iedams izlūkgājienā. Viņus ir atklājuši. , Kad Jānis ir no-

kritis, un komandieris kādu sūtījis, lai izvelk ievainoto, bet tas arī nošauts, un tad sāku-

ši šaut arī uz viņiem pašiem, un tie nevarējuši viņu vairs izglābt. Tā viņš pamests ievai-

nots. Kā viss notika nezinu. Mēs joprojām meklējam, kur viņš ir apglabāts. Brālis Zig-

frīds ir veltījis ļoti daudz laika, lai atrastu viņa kapu vietu. Vēl līdz šim mums nevienam 

izdevies to atrast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att. Putna ligzda pie klētiņas.  
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    Par ģimeni vēl man sakāms lūk kas. Kad es sāku iet pirmajā klasē, mūs izsūtīja. Brā-

lis Rihards dienēja Padomju armijā, Tilzītē, Kaļiņingradā. Un sarkanarmiešu ģimenes, 

atbilstoši tā laika likumiem, nedrīkstēja izsūtīt. Cik liekulīgi padomju vara rīkojās, viņu 

vienkārši neierakstīja ģimenes sarakstā. Kad māte norādīja, ka nav uzrakstīta visa ģime-

ne, virsnieks pateica, ka Rihardu viņiem nevajag, un apakšā bija mātei jāparakstās zem 

šāda apgalvojuma: “Neviens padomju armijā nedien!” Rihards mēģināja sūdzēties, rak-

stīja vēstuli uz Maskavu. Komandieri paši armijā palīdzēja to vēstuli viņam uzrakstīt; un 

tad atbildes rīcība bija tāda, ka tika aizsūtīts pieprasījums uz Aizputes drošības komite-

ju ar apgalvojumu, ka Rihards ir pretpadomiski noskaņots, lai sūta par viņu kompromi-

tējošus materiālus. Viņš armijā bija cieņā. Rihards spēlēja orķestrī. Tie komandieri, kuri 

paši palīdzēja viņam lūgumrakstu uzrakstīt, bija ļoti saskumuši. Čekists raksta, ka viņš 

viņu nevar izsekot tāpēc, ka Rihards spēlē orķestrī, un tā ir maza komanda. Čekists rak-

sta, ka viņš viņu nevar izsekot tāpēc, ka Rihards spēlē orķestrī, un tā ir maza komanda. 

Un tad tas pats čekists bija norīkots izsekot vienu ukraiņu virsnieku. Beidzot Rihardu 

tomēr atbrīvoja no dienesta. Karadienests jūrniekos bija garš, četri gadi jādien. Atbrīvoja 

jau pēc diviem gadiem un ceļazīmi izrakstīja uz Sibīriju. Ja to ceļazīmi nepārtrauca, viņš 

Latvijā palikt nedrīkstēja; un tur Sibīrijā viņš būtu paņemts uzskaitē. Bija jābrauc uz Rī-

gu pie ģenerāļa. Un laimējās, ka tas ģenerālis atļāva palikt Latvijā. Kas tur bija, kāpēc to 

atļāva, to neviens nevar izskaidrot. Varbūt Ričs īsi pateica Brālis Zigfrīds bija Kuldīgā. 

Viņam togad bija jābeidz vidusskola.  

 

Att. Rihards Kalniņš un Dace Martinova „Gāču” kapellas iesvētīšana 26.09.2014 
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    Viņš palika viens Kuldīgā, atbrauca uz mājām ar riteni, nokrita zālē, jo ģimene bija 

aizvesta; viņš pat nedabūja atvadīties. Iepriekšējā naktī viņš bija atbraucis brīdināt, ka 

būs izsūtīšana, lai vecāki paslēpjas. Vecāki varbūt arī būtu paslēpušies, bet kāds bija 

pateicis, ka Kalniņu bērni ir jau vilcienā. Vecāki domāja, ka mēs (es ar brāli un māsu) 

esam jau iesēdināti vilcienā. Tā varasiestādes arī darīja, vairāki tādi gadījumi bija. Māte 

ar tēvu steigā ģērbās, lai paspētu, lai mūs neaizvestu vienus. Neviens tobrīd nezināja, kā 

ies vilcieni, kā vedīs, kur vedīs. Lai mūs Dieva dēļ neaizvestu vienus, viņi paši ātri ģēr-

bās. Mums bija atsūtīta sieviete pretī, lai mūs slepus aizvestu no skolas. Mēs atnācām, 

bet tad jau tēvs ar māti bija saposušies un pa vārtiem brauca iekšā mašīna; mūs visus 

iesēdināja un aizveda. Astoņus gadus es biju prom, un atgriezos sešpadsmitgadīga. Lī-

dzīgs liktenis bija arī manai mātei. Māte bija savu vecāku vienīgais bērns. Te viņai ir de-

viņi gadi. Kad viņai bija trīspadsmit, sākās pirmais Pasaules karš, un bija kurzemnie-

kiem mājas jāatstāj, labība jānorullē, vai jānopļauj un jābēg, jādodas bēgļu gaitās. Vecā-

ki nolēma, ka viņi nebēgs. Nāks pāri fronte, bailes jau bija ļoti lielas, bet viņi zināja arī 

to, ka aizejot māju vairs nebūs. Savu vienīgo bērnu – Mariju –viņi aizsūtīja līdzi brālē-

nam, kurš bija beidzis Baltijas skolotāju semināru. Viņš bija skolotājs, strādāja Rīgā. At-

deva meiteni uz Rīgu pie viņa. Viņam bija arī māsa mātes vecumā – Katrīna. Bet Rīgā tā 

palikšana nebija ilga. Fronte pietuvojās Rīgai un apstājās. Līdz Rīgai tikt vairs nevarēja, 

frontes līnija apstājās. Latviešu strēlnieki apturēja vāciešus. Tā kā mātes brālēns, skolo-

tājs, bija labi mācījies, saņēmis valsts stipendiju, viņu varēja norīkot darbā uz citurieni. 

Viņš nebija brīvs, tāpēc, ka pats nebija par mācībām maksājis, tā bija valsts stipendija. 

Viņu norīkoja uz Tartu [Igaunijā]. Viņš ar savu māsu un mammu aizbrauca uz Tartu.  



 

 

 

 

 

 

Ekspedīcija 

 „Suitu novadpētnieki 2017” 

                     Viensētas stāsti 

    Pēc tam viņu norīkoja uz Harkovu, un tur jau bija pilsoņu kara draudi, viņš baidījās 

meitenes ņemt līdzi. Mammu viņš ielika bēgļu bērnu namā Tartu. Bet tā kā vēl nebija 

nodibināta ne Latvijas, ne Igaunijas valsts, vācu baroni, landesvērs, vēl trakoja un rīkoja 

dažādas terorakcijas. No Krievijas valdības pienākusi pavēle to bērnu namu evakuēt pāri 

Peipusa ezeram [pie Pleskavas] uz Krieviju. Krievijā bija jukas, caru gāza, vara bija vāja, 

lai arī bija pagaidu valdība. Neviens par to bērnu namu nerūpējās. To vienu gadu draus-

mīgā aukstumā un drausmīgā badā. Māte nesaprata, kā viņa izdzīvojusi. Tad pēc kara, 

bērnus veda mājās ar vagoniem, kur iepriekš bija vesti vācu zirgi, un tiem bija bijis 

kraupis. Bērni dabūja zirgu kraupi. Jēlas rokas līdz elkoņiem, klātas visādiem augo-

ņiem. Kad vectēvs aizbrauca meitai pretī uz Aizputes staciju, tad vispirms viņu aizveda 

pie ārsta, kurš nobindēja rokas. Un tikai tad viņš veda mājās sešpadsmitgadīgu meitu. 

Es arī atgriezos Latvijā sešpadsmit gadu vecumā, gluži tāpat, tikai māte bija prom trīs 

gadus, es biju astoņus gadus, starpība liela. Mani aizveda astoņgadīgu, viņu aizveda 

trīspadsmitgadīgu.  

  Šī ir pirmā fotogrāfija, kuru mans brālis Zigfrīds atsūtīja uz Sibīriju. Viņš pabeidza vi-

dusskolu Alsungā, bija jāmaksā skolas nauda, viņa vietā to samaksāja audzinātāja. Šeit, 

viņš nedrīkstēja uzturēties. Brālis domāja, ka  vasarā sapelnīs naudiņu, papļaus te sie-

nu pie radiem un rudenī sāks mācīties. Visi no viņa klases brauca uz Rīgu, lai stātos kā-

dā augstskolā. Brālis atbraucis uz “Sužiem”, vienu diennakti padzīvojis, kad jau klāt bija 

milicis. Zigim divdesmit četru stundu laikā jāpazūd no šejienes. Viņš nedrīkstot te palikt 

nekur. Sākumā, viņš atnāca uz “Gāčām” uzreiz pateica, ka viņam jāpazūd, un arī tur, 

“Sužos”, pateica, lai viņš pazūd no šejienes pavisam. Un tad puisim nebija izejas, un 

viņš devās uz Rīgu.  

Att. Marija Aniņa (vidū) bēgļu bērnu namā Tartu, 1915.-1916.g 
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Klases biedri teica, lai viņš brauc pie viņiem, ka palīdzēs. Bet viņi arī nezināja situāciju. 

Bija namu pārvaldniecēm jāuzmana katrs dzīvoklis un ilgāk par trīs dienām bez pierak-

sta Zigis nekur nedrīkstēja dzīvot. Pierakstīties viņš baidījās. Jāiet uz miliciju un viņa 

anketē ir rakstīts, ka viņš izsūtīšanas dienā nav atrasts, “ņenaiģen”. Tad viņu atradīs, 

arestēs un aizsūtīts uz Sibīriju. Tā viņš mita pie viena, tad pie otra klases biedra un 

viesnīcās tās trīs dienas, bet pēc laika viņu vairs neņēma nekur pretī, jo baidījās visi. Un 

tad viņš nakšņoja arī Arkādijas kapsētā, tur, pie Māras dīķa, Rīgā, barona kapličas pa-

žobelē pa nakti. Kapličas pajumtē, pažobelē. Lija lietus, vienreiz meklēti bija no cietuma 

izbēguši kriminālnoziedznieki.  Milicija ar suņiem “ķemmēja” kapsētu. Kā viņi neuzgāja 

brāli staigājot ar baterijām, viņš pats brīnījās. Bija nolijis lietus, tie suņi laikam nesao-

da. Lai vakarā būtu vismaz siltumā, lai neaizmirstu vidusskolā iemācīto vielu, 

brālis iestājās elektrotehniskajā tehnikumā. Koferītī viņam bija labās drēbes. 

Brālis  strādāja celtniecībā, bruģēja ielas, vakarā tualetē pārģērbās un gāja uz 

tehnikumu, lai būtu tai klasē siltumā. Naktis bija garas, ikreiz tās bija jāpava-

da kādā pažobelē. Viņa sola biedrs dzīvoja pie Kārļa Sebra. Viņš bija teicis ak-

tierim, ka skolā viens puisis ir saslimis, ka viņam esot temperatūra, viņš esot 

saaukstējies, jo guļot kapos, vecāki izsūtīti. Un Sebrs teicis, ka, ja viņi var sa-

gulēt tajā platajā gultā, tad lai viņš aicina to savu sola biedru līdzi. Tā brālis 

aizgāja dzīvot Sebra  īrētajā istabiņā, viņa Stabu ielas dzīvoklī. Sebris redzēja, 

ka puišiem patīk teātris, nesa viņiem ielūgumus, brīvbiļetes un aicināja uz te-

ātri, un beigās ierunājās, vai Zigis negribētu strādāt Nacionālajā] teātrī, tur vajagot 

priekškara vilcēju, darbs vienkāršs. Brālim teātris ļoti patika, tur ir silti, lustras, gaiši.  

Att. Zigfrīda Kalniņa piemiņas vieta „Gāčās”. 
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Ziemas drēbju jau arī viņam nebija, uz Rīgu bija aizbraucis vasaras drēbēs, viņam bija 

tikai tēva rudens mētelis. Aldziņa teātrī bija maza, celtniecībā, protams, varēja vairāk 

nopelnīt, bet brālis aizgāja uz teātri, piekrita. Un tur vadība ļoti ātri redzēja, ka viņš ir 

lietas koks, viņu paaugstināja amatā. Drīz jau viņš bija skatuves brigadieris, tad vadīja 

apgaismošanas cehu, beigās viņš bija uzveduma daļas vadītājs, vēlāk -direktora viet-

nieks. Brālis nostrādāja teātrī no 1950. gada līdz 1997. gada 12. decembrim. 1998. gada 

janvāra pēdējā dienā viņš nomira. Nāve viņam gāja pa pēdām,  tikai vienu, pēdējo, mē-

nesi viņš teātrī vairs nestrādāja. Brālis bija dzīvespriecīgs, viņš rakstīja uz Sibīriju tik 

jautras vēstules. Mēs smējāmies, un mums likās, ka viņam iet labi. Izrādās viņš visu to 

grūtumu bija slēpis. Vēlāk viņš teica, jums jau tā ir grūti, ko tad es vēl sūdzēšos! Es at-

ceros, kā viņš rakstīja:” man šodien neveicās putroloģijā: applaucēju roku. Bija sasāpē-

jies zobs, aizgāju pie zobārsta. Izrāva zobu. Tagad mutē zāļu 

smaka, roka sabindēta, nevar aizkāpt pie mīļākās”. Uzrak-

sta vēl tādu teikumu. Ne tur mīļākā, ne kas, vajag tikai uz-

rakstīt jautru  kaut ko.  

 

Att. Latvijas Nacionālais teātris. 
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Vēl par ģimeni varu teikt, ka mūs Sibīrijā diezgan bieži glāba Andreja un Lienes atbalsts. 

Viņi bija no Ploces aizcēlušies uz Baložiem, četrus kilometrus no Rīgas. Abi katru mēne-

si sūtīja mums pa paciņai, un tā bija pilna sausiņu. Mums galīgi nemaz nebija maizes, 

mums nedeva neko. Tā sausiņu paciņa mūs glāba. Vēlāk bija tie apstākļi labāki. Un tad 

māsa vienreiz mums atsūtīja brīnumu, tur Sibīrijā tikai bērzi, nebija eglītes. Andrejs bija 

tik meistarīgi mazu eglīti pārzāģējis slīpi, ielicis skrūvītes, lai var to pēc tam atkal to sa-

skrūvēt. Visa sādža, mani klases un skolas biedri nāca skatīties, kāda izskatās eglīte, vi-

ņi tādu nekad nebija redzējuši. Vienreiz, kā brīnumu atveda priedi, kaut kur no taigas, 

un viņi brīnījās, ka es saku, ka tā nav egles. Skolotāja bija spiesta to apstiprināt. Kur 

tad tu to egli dabūsi? Nav tās egles! Visi nu redzēja, kāda izskatījās egle. Daudzas lietas 

māsa:, nu, piemēram, Ziemassvētkos katram mazu Ziemassvētku dāvaniņu ielikusi bija. 

Katrai bija uzrakstīts vārds. Man, piemēram, bija reiz ziepju gabaliņš. Toreiz ziepju fabri-

kai Staburags vēl bija Ulmaņlaiku (kā saka Miera laika, Latvijas laika) etiķetes. Tur bija 

uzzīmēts Staburags, augšā, krastā, auga bērziņš, bērziņam bija zelta lapas un apakšā 

tecēja sidraba avotiņš. Tie akmeņi bija saules staros zeltaini, zeltīti. Un tad es mammai 

jautāju par Staburagu. Viņa man izstāstīja teiku par Staburagu. Es domāju, tam liela jē-

ga bija. Kad mācījos jau Pedagoģiskajā institūtā, bija tāds pasākums MRS koriem, bija 

jāsapulcējas pie Staburaga un jāsniedz pēdējais koncerts. Daudzos MRS toreiz bija arī 

pūtēju orķestri. Smago mašīna sūtīja, tos, kuri vēlas, veda uz turieni. Bija vasara, un 

mani aicināja līdzi. Jūs nevarat iedomāties, kas tas bija. Nākošajā rītā bija paredzēts 

cirst ārā Vīgantes parku, bija nākotnē paredzēts Staburagu appludināt.  
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Visi zina, ka šis ir pēdējais koncerts, parks tiks nocirsts un šis dabas skaistums būs 

zem ūdens. Bet es Staburagu nekad nebiju redzējusi. Beidzas koncerts, visi uz kaut ku-

rieni iet, mēs arī ejam. Ejam pa taciņām, tur zīme “Liepavots”, aizejam garām, lejup pēk-

šņi es redzu Staburagu, un neticu pati savām acīm. Cilvēku jūra, nu tā ka šis pagalms 

pilns, kopā tik daudz to ļaužu, cits pie cita. Staburaga pakāje noklāta ar ziediem, tiem 

tek avota ūdens virsū, daudziem tobrīd birst asaras. Es nevārēju saprast, kāpēc viņi 

raud? Es vēlāk sapratu - tik daudziem tas saistījās ar jaunības atmiņām, ar vēsturi. Tā 

bija dabas svētnīca, tas bija mīļš, teiksmains. Teika stāsta, ka kāzu naktī noslīcis līga-

vainis. Līgava visu mūžu raud par viņu, un visi kuri te iekrituši pārvērtušies par akme-

ņiem. Kad bija pāri gājis Baigais gads ar savām represijām, izsūtīšana 1941. gadā, no vī-

riešiem neatgriezās gandrīz neviens; tad varbūt arī šīs raudošās sievietes savu likteni 

asociēja ar Staburadzi. Es biju tur klāt svētā brīdī.  

 

Staburags jeb Staburadze bija aptuveni 18,5 metrus augsta šūnakmens klints Dauga-

vas kreisajā krastā, kas veidojies vairāku gadu tūkstošu laikā. 1966. gadā Stabu-

ragu appludināja un pašlaik tas atrodas Pļaviņu ūdenskrātuves dzelmē. Vīgantes 

parkā tagadējā Staburaga pagastā netālu no Staburaga atrašanās vietas ir uzcelta 

estrāde, bet tieši pie pašas klints vietas — 2003. gadā tēlnieces Solveigas Vasiļe-

vas izveidota piemiņas zīme „Dieva auss".[1  

 

Att. Staburaga piemiņas zīme „Dieva auss”. 
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Cik liela nozīme ir tādam mazam ziepju gabaliņam! Ja tas nebūtu atsūtīts, es droši vien 

kaut kā tā neiedomātos jautāt ko par Staburagu, pat zem ūdens man šī klints daudz ko 

nozīmē. Lai 70 gadu dzīvi izstāstītu, jums te būtu septiņas dienas un naktis jāpavada. 

Es to nevaru; ar vienu teikumu uz jūsu jautājumiem es nevaru atbildēt, es domāju- kad 

jūs paaugsieties un atnāksiet vēl un vēl, tik reižu man būs stāsti, ko pie šiem pielikt 

klāt. 

    Bija arī tā, ka es uzrakstīju dziedājumu par Staburagu, beidzot institūtu. Visus čet-

rus gadus dziedāju vokālajā ansamblī, un pasniedzēja teica, ka noslēguma kon-

certam jābūt sevišķam un man ir kaut kas jāuzraksta. Man ienāca prātā, ka es 

uzrakstīšu tādu dzejojumu par Staburadzi. Daļu dzejas komponēja, dzeju arī ru-

nāja. Iznāca brīnišķīgs priekšnesums. Mums tur sarīkoja ovācijas. Un bija tāda 

kļūme, ka sākumā nepateica, kam tas dzejojums pieder, nenosauca mani kā au-

toru. Es tā arī gribēju. Vienkārši notika kļūme. Smējās kursa biedrenes:” Mēs 

klausījāmies kā Raini!”. Pienāca rektors, paspieda roku un teica, ka viss labais 

tagad var sākties, ka man ir jāpievēršas dzejai un ka viņš patīkami pārsteigts 

esot.  

 

Att. Staburags Štefenhāgena izdevniecībā 1866. gadā iespiestā gravīrā. 
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Zigfrīds Kalniņš 

 

Raksts no laikraksta Brīvā Latvija: Apvienotā “Londonas avīze” un “Latvija”  Nr. 19 

15.05.2010 

TEĀTŖA CILVĒKA PIEMIŅAI 

19. maijā 80 gadi paliktu cilvēkam, kas nesaraujami saistīts ar Nacionālo teātri - vienīgo 

darbavietu savā mūžā - un ar savu dzimto pagastu - Alšvangu. Viņš  

neatzina padomju varas gados pārveidoto suitu novada centra nosaukumu - Alsunga un 

vien mēr lietoja seno, kursisko. Nacionālā teātra direktora vietnieks  

(īstenībā - teātra saimnieks) Zigfrīds Kalniņš (1930-1998) dzimis Alsungas pagasta Gāčās, 

netālu no Zvirgzdu ezera, ģimenē ar septiņiem bērniem. Tā paša ezera, kurā pēc teikas ne-

viens nekad nav noslīcis (LFK 1010, 5304).  

Diemžēl - 1992. gadā ezerā pēc astoņu dienu meklēšanas 8 m dziļumā (tā lielākais dzi-

ļums ir 12,3 m) atrada kinorežisora Jura Podnieka (1950-1992) mirstīgās atliekas. Ja tas 

varbūt tomēr ne būtu bijis nelaimes gadījums, tad teika vēl šodien būtu spēkā. Z. Kalniņa 

vadībā būvētas skatuves daudzviet Latvijā, arī Alsungā, viņam ir lieli nopelni režisora A. 

Amtmaņa-Briedīša muzeja tapšanā Vallē. Alsungas estrāde Žīdulejā (pārdēvēta par Ziedu 

leju) veidota pēc viņa iniciatīvas.  

 

Att. Zigfrīds Kalniņš (dzimis 1930.gada 19.maijā, miris 1998.gada 31. janvārī). 

Att. Kārlis Sebris (dzimis 1914. gada 18. februārī Sinolē, miris 2009. gada 12. janvārī    

Rīgā). 
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Alsungas estrāde Žīdulejā (pārdēvēta par Zieduleju) veidota pēc viņa iniciatīvas. Viņa ie-

rosmē teātra ogļu kurtu ve tika pārveidota par aktieru zāli, tur tapa arī kafejnīca. Al-

švandznieks aizstāvēja latviešu kultūru pret pārkrievošanu, un,  

kā vēlāk izrādījās, 1991. gada augusta puča rīkotāji viņu bija iekļāvuši pirmām kārtām 

apcietināmo sarakstā. nesis 1998. gada 26. marta numurā. Dzīve bijusi diezgan raiba - 

kaut vai tas, ka dažas naktis Rīgā nācies pārlaist Lielajos ka  

pos barona fon Šilinga kapličas nišā, jo, kamēr Zigfrīds bijis skolā Kuldīgā, visi viņa piede-

rīgie deportēti. Tad viņu, ar teātri vēl ne saistītu jaunekli, pie sevis paņēma Kārlis Sebris. 

Radās interese par skatuvi, pirmais amats—priekškarnieks, būtībā - skatuves strādnieks. 

Tad mēbeļnieks, brigadieris. Pat tika uz skatuves Blaumaņa «Ļaunajā garā" staigāja uz 

rokām. Kārlis Sebris ne tikai deva pajumti, darbu teātrī, bet arī sapazīstināja ar Ingrīdu, 

vēlāk bija vedējs abu kāzās. Par ilgo laiku uzvedumu daļas vadītāja, vēlāk direktora viet-

nieka amatā Zigfrīds Kalniņš nepaguva uzrakstīt. 

Att. Ziedulejas estrāde Alsungā un Zigfrīda Kalniņa  50 gadu jubilejas pasākums. 
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Jau skolas gados viņš stādījis ozolu pie Kuldīgas rātsnama, piedalījies ozolu stādīšanā 

gar Latvijas robežu Subatē 1997. gadā. Stādījis ozolus gan pie sava teātra, gan Kalpaka 

alejā Kurzemē. Z. Kalniņš atdusas Lipšņu kapos pie Zvirgzdu ezera. Viņa izvadīšanā no 

Nacionālā teātra piedalījās arī Valsts prezidents 

Guntis Ulmanis.  

Atklājot tēlnieka Harija Sprinča veidoto piemiņas zīmi 1998. gada augustā, pie Z. Kalni-

ņa kapa ozoliņu iestādīja Kārlis Sebris, ko varēja saukt par viņa teātra  

krusttēvu. Pieminekļa atklāšanā tika norunāts katru gadu 19. maijā pulcēties Lipšņu 

kapos uz atceres brīdi. Lipšņu kapu kapellu (1883) savulaik pasūtinājis un 

samaksājis Gāču māju saimnieks Ādams Aniņš. Alsungas katoļu dievnams 

ir Ercenģeļa Miķeļa baznīca. Pēc Z. Kalniņa iniciatīvas restaurēto kapellu 

(tēlnieks Ģ. Ozoliņš) 1997. gadā iesvētīja Kurzemes bīskaps Ā. A. Brumanis.  

Att. Lipšņu kapsēta. 

Zigfrīds Kalniņš ar meitu Simonu  

Piemiņas brīži pie Zigfrīda Kalniņa atdusas 

vietas, ozolu stādīšana.  
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R.R. Pastāstiet par  skolas gaitām! 

L.J. Es jau 4 gadu vecumā mācēju lasīt. Un 5 gadu vecumā lasīju kā pieaudzis cilvēks. 

Biju cerējusi, ka es tāpat kā brālis sākšu iet skolā 7 gadu vecumā, gaidīju to brīdi. Zem-

nieku dzīve nav viegla; bija pēc kara laikā saimniecībām uzlikti lieli nodokļi, ne jau tā-

pēc, ka tā vajadzētu, bet tāpēc, ka bija nodoms dibināt kolhozus. Paredzēts lielos saim-

niekus iznīcināt, vienkārši iznīcināt, padarīt dzīvi šeit neiespējamu lielajām saimniecī-

bām; tās bija paredzēts atņemt, mantu savākt, dibināt kolhozus; un viņi jau zināja, ka 

lielās saimnieku ģimenes visas izsūtīs. Brāli Riču paņēma armijā, vecākā māsa apprecē-

jās un aizgāja projām uz Ploci. Kas tad mēs palikām, 

kas to lielo nodokli varēja nomaksāt? Tas bija tēvs, ku-

ru es visu mūžu atceros ejam aiz arkla, gāja, tikko 

maza gaismiņa svīda. Kad lēca saule, tad jau puse 

lauks kūpēja uzarts. Un brālis Zigis, kurš bija mājās no 

vidusskolas tikai sestdienās, svētdienās un vasaras 

brīvlaikā. Saimniecībā bija govis, zirgi un aitu bars, kā-

das 30 aitas, cūkas arī. 

 

Att. Sarkanā skola Alsungā.  
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Govis tur ar visiem jaunlopiem -15; Cūkas - daudz, kopā kādas 30 (  sivēni, sivenmātes 

un bekoni), un kādam tas bars bija jāgana. Nu, mēs ar brāli kopā vasarā ganījām, bet 

tad  brālis aiziet uz skolu; Es jau aitiņas sāku ganīt 4 ar pus gadu veca, un nebija jau 

tepat priekšpusē tā ganīšana,  bija jāgana arī tālāk.  Ja tur uznāca pērkons vai liets, vai 

krusa, neviens jau mani tur glābt neskrēja. Bija mums viens tāds liels auns, kurš mani 

terorizēja, no kura man bija bailes. Brālis aiziet uz skolu, un nav arī vairs neviena, kas 

govis gana. Tāpēc mani nepalaida 7 gadu vecumā uz skolu, laida tiki 8 gadu vecumā, un 

man bija jāsāk ganīt kopā gan aitas, gan govis, 30 aitas, govis -15, iedomājieties - te liels 

biešu lauks, un govis - šitāds bars rudenī, kad labā zāle jau noēsta - ir tik gudras, sada-

lās pa visu to lauku, un es tur skrienu, bet viņas mani pilnīgi ignorē. Es vienu izdzenu, 

otra – iekšā, nevarēju noturēt viņas pienācīgā attālumā, bet bija jātur, nevarēja turēt tik 

tuvu tam laukam. Nu astoņu gadu vecumā bija uz skolu jāiet. Mamma aizveda mani ar 

zirgu. Pirmā stunda bija dziedāšana, to vadīja skolotājs Ješovics. Viņš ienāca un  apru-

nājās ar mums, pajautāja, vai kāds zina arī kādu dziesmiņu. Es tāda kautrīga, nepiesa-

kos, roku nepaceļu.  Izsauc kādus trīs. Vienam sajūk, otrs - kaut ko nodzied klusiņām. 

Mani mājās slavēja par dziedāšanu. Es domāju, ka varbūt es varētu  kaut ko tomēr no-

dziedāt. Tā bailīgi  paceļu roku un dziedu to dziesmu, kura mājā visiem  patika, arī 

bēgļiem, kuri man  aplaudēja. Un nevaru saprast, kāpēc tas skolotājs kļūst arvien bailī-

gāks, arvien bailīgāks, viņš skatās uz durvīm un rāda, rāda, ka nu pietiek, bet es nevaru 

saprast, kas tas ir, jo mums mājās nebija pieņemts dziesmu pārtraukt vidū; ja dziesmu  

sāk dziedāt, tad tā jānodzied līdz galam.  

Att. Lidijas un Pētera Jansonu meitas Skaidrīte un Janta. 
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Es domāju - tas skolotājs šai dziesmai tālāk tos vārdus nemaz nezin, ka dzies-

ma ir garāka, bet es zinu, ka man vēl ir jādzied. Es to dziesmu nodziedāju līdz 

galam. Bet pēc skolas, kad nu satiekamies ar māsu un māsīcu,  tur Kalniņnamā (pretī 

jaunajai skolai) un kad es pastāstu, ka mani izsauca un ko es dziedāju, atceros - māsīca 

Silvija saķēra galvu: “Ak kungs, tā taču ir pretvalstiska dziesma!” Redz, pirmajā skolas 

dienā mani neviens nebija pabrīdinājis, ka ne visu var teikt, jo ir padomju vara. Ko tad 

es dziedāju?  

                           Daugaviņa puto balti, 

                                   Viļņi vaid un skalojas,  

                                   Ej, māsiņa, lūkotiesi, 

                                   Ko vaid  viļņi Daugavā. 

 

                                   Tautai bija sūra vara,  

                                   Karā kautas dvēselīts.  

                                   Daugaviņa aizskaloja  

                                   Tautas skumjas jūriņā. 

 

                                  Mosties, mūsu Latvju zeme, 

                                  Latvju dēlu sargātā! 

                                  Latvju dēlu zobentiņi  

                                  Tagad saulei pretī mirdz. 

Lūk, šī pēdējā panta dēļ šī dziesma, visticamāk, arī  tika aizliegta.” Mosties, mūsu Latvju 

zeme. Latvju dēlu sargātā, Latvju dēlu zobentiņi tagad saulei pretī mirdz. Par latvju dē-

liem ar latvju zobentiņiem un Latvju zemi bija jāaizmirst. Latvija bija okupēta. Un šī 

dziesma tika aizliegta, to es nebiju zinājusi.  Att. Alsungas vidusskola (jaunā skola). 
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Ziemu dzīvojām internātā, es biju pieaugušo meiteņu internātā kopā ar māsu; mums bi-

ja plata gulta, koka, mēs abas kopā gulējām.  Interesanti bija tas, ka mums iepretī bija 

gulta, kur gulēja Dina Kuple - nākamā aktrise, slavenā. Un interesants tas gads bija tā-

dēļ, ka skolotājs Antonovičs bija iestudējis “Maiju un Paiju”. Visu dekorāciju un tērpu 

gatavošanā bija iesaistīti skolotāji. Mums parādīja ģenerālmēģinājumu, un bija tā, ka es 

Dinu Kupli nepazinu. Māsa bija aiznesusi uz skolu manas mātes bizi. Kad māte atgrie-

zās pēc 1. pasaules kara no tās Krievijas, viņai bijuši  tumši mati, un bize bijusi tāda, ka 

viņai traucējusi, viņa nevarēja nēšus uzlikt, resna bize. Māte tos matus nogrieza, un bize 

stāvēja pūra lādē. Suitos senāk tā darīja, man arī ir saglabājušies mātes mati. Un mātei 

arī bija mātes mati, tika glabāti bīlādē  no iepriekšējās paaudzes; tā kā jūs šodien teiktu 

– DNS; tas ir kaut kas dzīvs, lakats vai piemēram drēbes ir nedzīvas, bet mati ir kaut 

kas dzīvs. Mati tiek glabāti. Un tā bize tur stāvēja sapīta, sasieta ar sarkanu banti. To 

piepina Dinas Kuples matiem. Kad mūs izsūtīja, tā bize tur, skolā, arī palika. Tur palika 

arī māsas suitu tautas tērps karājoties;( māsa dejoja skolas deju kolektīvā), un kurpes 

arī palika. Man, tad, kad mēs gājām prom no skolas, brālis neļāva uziet, paņemt skolas 

grāmatas. Viņš saka:  “Tevi var aizturēt. Mums atsūtīta sieviete pretī, mums ir jābēg!” Es 

- vienā jaciņā (pavasaris, pa laimi, bija silts, kad mūs izsūtīja). Nu tā izsūtīšanas diena 

bija briesmīga, mēs to joprojām tiešām bez asarām nevaram izstāstīt, tāpēc es jums ne-

stāstīšu daudz; bija fakts, ka neviens neko nezināja, nevienam neko nepaskaidroja, un 

visi bērni raudāja skaļi, viss koridors.  

 

Att. Marta Grūbes glezna „Vērpējas”. 
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Iedomājieties ja 300 cilvēki, tādi bērni, raud. Skola bija pilna. Tad man izdevās atrast 

savu draudzeni, tā teica, ka cilvēkus ved uz Sibīriju. Par Sibīriju es mājās biju dzirdējusi 

- tur neesot maizes. Es sapratu - ved turp, kur maizes nebūs.  Kas tad tur būs, nevar 

saprast. Tad cita nekā varbūt nebūs? Tad arī es sāku raudāt. Draudzene teica, ka ved 

visus  bagātos saimniekus, manus vecākus varbūt arī vedīšot. Es tikai domāju vienu - 

kaut es satiktu mammu, kaut es tiktu pie savējiem. Tad brālis atskrēja, un mēs laidā-

mies visi trīs, gājām pa suitu ceļu uz Sužiem, tad - uz Lapškalniem.  

Sibīrijā bija pamatskola. Protams, bija nākamajā gadā jāsāk atkal iet pirmajā klasē, jo 

mūs izrāva no skolas martā; man liecības par pirmās klases beigšanu nebija. Pēc pa-

matskolas beigšanas pabeidzu pāri upei septiņgadīgo skolu un gribēju stāties Pedagoģis-

kajā tehnikumā Tarā, bet to gadu vairs ar 7. klasi neņēma, vajadzēja astoņas. Iestājos 

astotajā  klasē, bet tad jau mēs zinājām, ka pavasarī brauksim uz mājām. Astoto klasi 

es nepabeidzu, Mēs izbraucām (25. martā no turienes, 25. martā 1949. gadā mēs iz-

braucām arī no Latvijas) 25. martā pēc 8 gadiem braucām šurp. Es pabeidzu 4. ceturk-

sni Rīgā. Es, protams, baidījos iet uz latviešu skolu. Iestājos Altonovas ielā esošajā krie-

vu skolā un pabeidzu tur pēdējo ceturksni. Bet vecākiem (te viņi bija sākuši strādāt) bija 

jāaprūpē vistu ferma apmēram kilometra attālumā - pie Deksniekiem. Viņi bija gotiņu 

nopirkuši, un kūts nebija. Gotiņa ārā pie mieta nakšņoja. Nekā nebija, nevienas no šīm 

ēkām nebija.  Nebija, kas palīdz, un tēvs rakstīja, lai es braucu uz mājām, lai es braucu 

uz šejieni. Es atbraucu. Protams, bija bailes, ka nevarēšu es tai latviešu skolā sekmīgi 

mācīties, es taču tikai trīs ceturkšņus biju mācījusies pirmajā klasē. Un tagad būs 9. 

klase, būs latviski jāraksta sacerējumi.  
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Man bailes bija paniskas, bet mani glāba tas, ka māsai bija līdzi literatūras hrestomāti-

ja. Toreiz biezas bija tās vidusskolas grāmatas, tur visi klasiķu darbi bija iekšā, es tos 

Sibīrijā biju izlasījusi. Un es te ganīju gotiņu, visu ko darīju un pa vakariem mācījos gra-

matiku; tad man tēvs bija sarunājis skolotāju Antonoviču ( viņš tam esot tāds attāls ra-

dinieks), lai pārbauda manas zināšanas. Skolotājs grūtu diktātu uzdeva, bet man tur bi-

ja tikai divas kļūdas.  Viena bija “mēs vizināmies”, viņš tā diktēja, es tā arī uzrakstīju, es 

nezināju ka to vizināmies jāraksta ar garumzīmi. Un tad vēl tūliņ jāraksta ar garumzīmi 

uz patskaņa. Divas kļūdas, viņš teica, “nu es nezinu, “vai pieci”, bet  “4” būs stabili. Un 

tā skolotājs mani iedrošināja. Vidusskolu pabeidzu sekmīgi, bet, lai iestātos institūtā, 

mums tolaik ieteica vienu gadu nostrādāt. Tad ārpus konkursa it kā ņemot, bet, kad 

stājāmies iekšā, šie noteikumi nebija spēkā. Neņēma ārpus konkursa, bet, lai būtu labs 

raksturojums, bija jābūt komjaunietei, bija jābūt to vienu gadu nostrādājušam. Es no-

strādāju Kraumaņu bibliotēkā  vienu gadu. Arī deju kolektīvu nodibināju tur un arī par 

kultorgu kolhozā biju, aicināja neatlaidīgi mani,  piemaksāja pat 20 rubļus, lai es to kul-

tūras dzīvi kaut mazliet organizēju. Tad stājos institūtā jau pavasarī. Es domāju, ja ne-

tikšu  neklātienē, tad man otru reizi ir iespējams vasarā stāties klātienē. Es stājos ne-

klātienē, un tur bija paliels konkurss, kuru tomēr izturēju. Mani aicināja pāriet uz klā-

tieni, vecāki atbalstīja, māte sevišķi, lai es eju uz klātieni. Aizgāju uz klātieni rudenī, bet 

jau maijā zināju, ka es esmu tikusi iekšā. Tad 4 gadus mācījos, pēc tam aizgāju strādāt 

uz Gudenieku pamatskolu. Vēlāk tur taisījās skolu likvidēt, teica, ka ierīkos palīgskolu, 

teica - vairāk maksās, bet es sapratu, ka tur vajag specifiskas zināšanas, citādi tāds 

amatierisms vien būs, es tam neesmu gatavota. Nācu uz Alsungas vidusskolu. Direktors 

Jānis Preiss bija mans skolas biedrs, viņš atbrauca pie manis aicināja nākt uz Alsungu.  
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Sāku strādāt Alsungas vidusskolā; 8 gadus biju nostrādājusi Gudeniekos.  

 

G.S. Kad jūs sākāt strādāt, vai jums neprasīja par Sibīriju? 

L.J. Nē, tas bija jau cits laiks. Tas bija laiks, kad Staļins jau bija miris. Bija vairāki ap-

vērsumi bijuši Kremlī, un laiks kļuva citāds. Kādu laiku bija tā saucamais “Hruščova at-

kusnis”, kad varēja šo to arī atklāti pateikt, bet pēc tam redzējām, ka tas viss ir formāli; 

formāli  tiek atzīts, ka Staļins nerīkojās labi, bet nu - aizmirsīsim par pagātni un dzīvo-

sim tālāk; sauklis apmēram tāds, jā. Es gan nekādus ierobežojumus nejutu, tikai šad 

tad nācās sastapties ar gadījumiem, kad jutu - tu tomēr esi otrās šķiras cilvēks, tāpēc 

vien, ka tu esi bijis izsūtīts. Es nezinu, ko es biju noziegusies, būdama 1.klasē, būdama 

8 gadu vecumā, ka var būt tāda attieksme, kā es to sajutu? Manām kursa biedrenēm bi-

ja pateicis rektors to vienā gadījumā. Bija tā, ka 3 no Pedagoģiskā institūta tiek godalgo-

ti ar ekskursiju uz Poliju. Tā ekskursija - tur bija Rīgas Politiskā institūta pasniedzēji, rī-

dzinieki, bet trīs ņēma no Pedagoģiskā institūta, no Liepājas. Paņēma kora vadītāju, 

kopmītnes vecāko, kas atbildīga par kārtību kopmītnē, un  mani,  kurai  bija labas at-

sauksmes no prakses vietām. Pie kam - es dziedāju vokālajā ansamblī un arī tur daudz 

ko tulkoju, dziesmas pārsvarā; vārdu sakot, atnāca labas atsauksmes, un tā mēs trijatā 

tikām. Rektors iepriekš bija teicis manām kursa biedrenēm, ka ir prasītas no Drošības 

komitejas atļaujas. Viņš teicis: “Atsauksmes mēs uzrakstījām vislabākās, bet Kalniņa  

diez vai tiks, jo viņa ir bijusi izsūtīta”. Tātad, es sapratu, ka dzīvnieku fermā visi dzīvnie-

ki ir vienlīdzīgi, bet daži tomēr ir vienlīdzīgāki. Bet nu palaida mani tomēr, palaida. Nu, 

bet es jau izdarīju arī pārkāpumu. Man tur bija attāla radiniece - manas mammas brālē-

na māte, kura ļoti vēlējās ar mani tikties.  
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Viņa atbrauca uz Poznaņu uz tikšanos, un grupas vadītājs man atļāva palikt ar viņu ve-

selu dienu. Jo  viņš jau droši vien zināja, ka viņam tāpat tai ziņojumā jāraksta, ka es 

esmu tikusies, bet es neko nebiju samelojusi anketā, bija jānorāda radniecība, tā bija 

līdz  trešajam augumam, viņa man - tāla radiniece, vispār nav asinsradiniece, tā ka ne-

ko  es īpaši nepārkāpu. Un tā bija skaista un interesanta tikšanās, kas ir tā vērta, lai 

par to pastāstītu. Tad, kad  jūs atnāksit kādu trešo vai ceturto reizi pie manis, tad var-

būt pastāstīšu arī par viesošanos Polijā, ar ko atšķīrās Polija, teiksim, no mūsu zemes.  

 

K.M. Pastāstiet par savu dzimto sētu? 

L.J. Nu par māju - jūs redzat, kas te ir.  Es nezinu, kam pievērsa arhitekts šodien jūsu 

uzmanību. Kurzemē mājas būvēja tāpat kā Vecrīgā; jūs redzat, tas ir ziemeļgals, šis ir  

dienvidu gals, tur ir jūra, rietumi, tur ir austrumi, parasti ceļ no ziemeļaustrumiem 

ēku uz dienvidrietumiem , tā lai būtu daudz saules, sevišķi vakara saules. Tā kā 

mājas senāk bija pilnas ļaužu,  tad parasti mājas saimnieki dzīvoja dienvidu galā, te 

bija mazistaba, otrā pusē bija bērnu istaba, kur bija bērni - lieli, mazi, un šī bija di-

žistaba, kur klāja talku galdus, bet pārējā  laikā tur dzīvoja, puiši, meitas, lauks-

trādnieki; tur bija daudz gultu. Vēlāk, jau pēc kara, laukstrādniekus neturēja, tad 

tur dzīvoja mani pieaugušie brāļi un māsas, tur bija gultas. Tad  vēl bija tai dižis-

tabai priekšā puišu istaba; ja tur kāds puisis strādāja  par laukstrādnieku, bija sa-

līgts. Un tad bija  lielā virtuve, kur notika visi darbi: cukurbiešu vārīšana, cukurbie-

šu tīrīšana ziemā, tur ir sarkano biešu skābēšana, kāpostu skābēšana, nu pilnīgi viss.  

Dzijas krāsošana, ziepju vārīšana. Es visu esmu redzējusi. Kā vāra ziepes, piemēram, 

mājas apstākļos. Att. Kapellas iesvētīšana 26.09.2014. 
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Dižistabā tika apmests audekls. Lielajām tītavām tina iekšā audekldziju; puišu istabā - 

tur bija stelles, kur auda audeklu.  Audeklu noauda īsā laikā, apmēram divās nedēļās, 

bija jāsteidz izbalināt, Te bija sniegs es atceros, te tika balināti lina audekli. Man kā ma-

zajai Annelei 4 gadu vecumā, kad māsa auda, bija jātin saivas pie ratiņa, bija jābūt kā-

dām 4, 5 rezervē. Ja vairs nebija, tad bija jānāk tīt. Kad kādreiz pirkstiņā tas diegs ie-

griezās, tad aptina ar papīru, nosēja ar diedziņu, lai neiegraužas. Man ļāva arī aužama-

jam izšaut kādreiz to šautuvi cauri un paminas pamīt, un, kad lielās tītavas uzlika, tos 

metamos, kur met dziju virsū, kad brāļi tos nostiprināja, tad mani uzsēdināja un kā ka-

ruselī pavizināja. Esmu redzējusi arī ziemā, kā vij striķus vīri. Tad arī uz lielajām raga-

vām mums, bērniem, bija jāsēžas virsū, lai tas striķis tinās lēni, nesaiet skrudzē. Tātad 

salaida pamazām kopā tos atsevišķos posmus, to vajadzēja darīt lēni, tāpēc vajadzēja to 

smagumu, ragavām lika citreiz akmeni virsū, bet, tā kā bijām bērni, mūs tur sasēdināja, 

un tās ragavas lēni vilkās pašas klāt. Atceros, kā šņores vija, kā ziemā laboja zirgu ie-

mauktus, kā darīja pastalas. Mēs bijām apkārt. Mums visiem tēvs pats darīja pastalas, 

es visu redzēju, kā tas notiek, kā savelk šņores, kā iesien auklas, pilnīgi visu. Kad tēvs 

te ieprecējās, māja bija pazema un jau veca. Vectēvam bija nauda, bet viņš bija jau vecs; 

tur bija  jābūt uzņēmīgam, lai uzceltu jaunu māju, jaunam cilvēkam.  

Tēvs bija jauns un enerģisks, un vectēvs maksāja, bet tēvs cēla māju, un tad viņi mazliet 

sastrīdējās, jo vectēvs gribēja, lai  māja ir garāka. Vectēvs nodeva visu  saimniecību ma-

nam tēvam. Viņš lika viņam uzbūvēt šito galu pilnīgi atsevišķi; vectēvs gribēja dzīvot at-

sevišķi, un manam tēvam tas nepatika.  Nu, redz, kā viņam visa saimniecība jāvada, bet 

vectēvs te atsevišķi tā kā muižkungs dzīvos, šim būs jāstrādā. Bet vectēvs – kā gribēs.  
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Nu varētu vectēvu arī saprast: Viņš deva nauda, un, kam ir  nauda, tas “pasūta  mūzi-

ku”.  

Vectēvs lika tēvam uzbūvēt to galu. Bija divi kaisti lievenīši, un vectēvam bija                                                                                                                                                                             

viesistaba, virtuve un guļamistaba, un šis priekšnams, priekšnams paplats un tie smu-

kie lievenīši. 

Otrā galā, tur bija viss, par ko es jums stāstīju, pie kam tēvs ierīkoja elektrības rotoru, 

un bija arī vēja rotors, tas jau bija Ulmaņlaikos. Imanta ir Rīgā vesels milzu kvartāls. 

Tur bija lauksaimniecības mašīnu rūpnīca “Imanta”. Arī šī vētījamā  mašīna (uzraksts 

“Imanta”), ir “Imantas” ražojums. Tolaik ļoti ieteica modernizēt lauku sētas un tiem deva 

atbalstu, deva aizdevumus. Ja tu uztaisīji pēc projekta, tad tev to naudu atmaksāja. 

Tēvs tad uzbūvēja stalli, pilnīgi jaunu, viņš uzbūvēja kalti tur, kur grausti palikuši, tur 

var redzēt, un vecai rijai piebūvēja šķūni, lai būtu racionāla saimniekošana, kuļmašīnu 

pa vienām durvīm iebrauca,  pēc tam izbrauca un iebrauca pa otrām, lai nav tik ļoti jā-

mokās un tālu jānes tā “beņķī” saliktā labība. Kūla te trīs dienas. Bija arī, nu ne gluži 

kūlīšu sējējs, bija labības pļāvējs, kur tos kūlīšus slaucīja no pamatnes tie spārni nost, 

tie kūlīši jau bija gatavi, tik bija jāsasien, nebija tā labība vienlaidus, neko ar rokām te 

vairs nedarīja, laukos ienāca mašīnas. Un kad māsai, bija kāzas, bija elektriskā gaisma, 

un ūdeni pumpēja vēja rotors, Pumpēja rezervuārā un no rezervuāra tad ūdens tika no-

vadīts lejā. Virtuvē bija betona muca. Attaisīja krānu, ūdens satecēja mucā. Kad vaja-

dzēja,  pasmēla, nebija tur jāstāv pie krāna, ilgi jāgaida, un bija kanalizācija ierīkota, visi 

notekūdeņi tecēja speciālā notekūdeņu akā.  
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Vectēvs tad  jau vairs nejaucās tēva darīšanās, un viņam te nāca ciemiņi mācītāji, arī 

jaunie mācītāji, nāca gan pagasta skrīveris, gan pagasta vecākais bieži vien; un viņš bija 

iekārtojis šeit viesistabu ar Almāles barona mēbelēm. Latvijas laikā, tad, kad nodibināja 

neatkarīgo Latviju, baroni muižas būtībā atstāja, muižas, pilis. Viņi vairs tās nevarēja 

uzturēt, viņi pameta tās pilis, pārdeva mantību un aizbrauca. Un tā  Almāles barons arī 

izpārdeva savu mantību. Vecaistēvs lēti nopirka karieti no viņa, viņš nopirka trīs eļļas  

gleznas, brīnišķīgas, nopirka arī mēbeles.  Mazs galdiņš bija kopā ar 4 skaistiem krēs-

liem, ļoti skaistiem, viegliem, tiešām brīnišķīgiem; viņš nopirka arī kabineta flīģeli, tās 

klavieres bija stūrī. Un - brāļa dēlu vectēvs sūtīja skolā uz Kuldīgu. Pats viņš bija beidzis 

ministrijas skolu, brāļadēls beidza – komercskolu. Vectēvs maksāja mūzikas skolotājam, 

puisis mācījās spēlēt vijoli un klavieres. Viņš te reizēm Alsungā aizsargu ballēs esot spē-

lējis  klavieres un vijoli arī. Tātad, tas flīģelis tika likts lietā. Uzņemt viesus viņš te varēja 

brīnišķīgi, atsevišķi. Jums ir iedomāties grūti tos laikus, kā, piemēram, agrāk tai namā, 

tai manteļskurstenī bija pakārts katls, gaļu tikai vārīja, necepa nemaz, nemācēja saim-

nieces  gaļu izcept. Mana vecāmamma mācējusi, viņa bija pie mācītāja saimnieces mācī-

jusies, kā gaļa ir jāizcep, lai ir mīksta, kā tā ir jāizsautē, jāuzliek krējumiņš, sīpoli. Viņa 

mācēja arī kafiju izvārīt. Ja zemnieku mājās kāds iedomājās godos vārīt kafiju, tad bija 

jāsauc mācīta saimniece, kas to mācēja.  

Tā kā nu viņai, kad uzņēma filmu “Suitu kāzas”, te bija jāuzņem rīdzinieki, aktieri - Mil-

da Zīlava, Kārlis Pabriks. Šeit to varēja izdarīt. Milda Zīlava mācījās te govi slaukt, tas 

viņai neizdevās. Bija jau tāda mierīga gotiņa, bet neizdevās, mācījās ar zirgu jāt, te pa 

ērcienu, nu bet viens ir te. Tad, kad saģērbjas suitu tērpā un ir vairāk nekā 20 grādi. 

Aktrisei gandrīz nācis ģībonis virsū.  
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Tad tur Kraumaņos, atraduši tādu gotiņu bija, kam piens tek pats ārā gandrīz, un ar vi-

su to suiti tai zālē smējušies filmu skatoties, kaut gan viss diezgan pārliecinoši izskatās. 

Vectēvs bija dižais vedējs filmā “Dzimtene sauc”, un viņa māsa bija tā, kas pilnībā pārzi-

nāja kāzu rituālu un kas sēdēja blakus režisoram Aleksandram Rusteiķim un atbildēja 

par to, lai viss tiek uzņemts atbilstoši suitu tradīcijām, lai nebūtu nekādu atkāpju un 

kļūdu, un tur bija klāt arī viņas dēls, par kuru es stāstīju, mātes brālēns, kas bija bei-

dzis Baltijas skolotāju semināru. Es jums pateicu, ka tika te uzbūvēta garāka tā māja. 

Tur bija pārbaudītas āderes, bet šeit nebija, šeit  vienā vietā tā ādere iet gar sienu.  Man 

rīkstnieks saka, ka tur apakšā avots ir blakus. Jaunajos laikos vairs tās āderes nepār-

baudīja. Tātad, piebūvēja šo galu klāt.  

Tēvs ieprecējās te pēc pirmā pasaules kara,  kāds 21. gads apmēram varēja būt. Tēvs 

cēla  stāvbūvi, jūs jau zināt kā ceļ - ir stāvbaļķi un pakkoki, pēc tam apšuj ar 

dēļiem. Vecā bija guļbūve, tā iepriekšējā, nu cik augsta - grūti pateikt. 

“Piektajā” gadā, kad te dragūnu  zirgi ( tiem bija cara armijā liela auguma zirgi 

bijuši), tās  galvas ir bijušas līdz jumtam.  

Kas dzīvoja ? –  Tad, kad es piedzimu un sāku sevi apzināties, 4 gadi, trīs ar 

pus, kad tapa šīs fotogrāfijas, māja bija pilna bēgļu, mēs pie galda bijām ap 30 

cilvēku. Bija liela pirts, dūmpirts, tad visas sievietes varēja vienlaicīgi nomazgā-

ties, pirms tam – visi vīrieši, telpa liela bija. Dūmpirts bija liela. Telpa liela, tām 

sienām neiznāk nemaz pieskarties. Tā ir tā burvīgā īpašā smarža, tāpat kā ir 

starpība starp nekūpinātu gaļu un kūpinātu. Bet nu, kamēr mēs bijām Sibīrijā, 

pirtiņa nodega.  
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Visi kopā kurina, neviens īsti neatbild. Un tad bija traki, nebija kur nomazgāties. Mūs 

ielaida, tur, tai mazajā istabiņā. Četri cilvēki, brālis vēl nebija armijā. Tad viņu paņēma 

armijā, viņš Krievijā nu bija pavadījis vairāk laika nekā Latvijā. 8 gadus Sibīrijā, 4 gadus 

armijā. Tas ir 12 gadi Krievijā. 

 Šeit bija tādi kārkli. Es paņemu bļodu un spaini un  šeit tumsā mazgājos. Trakāk bija, 

kad bija mēness. Te dzīvoja vairākas kolhoznieku ģimenes. Visus šos 8 gadus neviens 

nebija tīrījis tualeti, tur aiz klēts nevarēja aiziet, pilns ar “mīnām”, dzīvojuši cūcīgi, bez-

atbildīgi. Cilvēki no dažādām mājām, neviens ne par ko neatbild. Tēvs tūlīt uzbūvēja tu-

aleti. Tad jau bija paradīze, varēja nomainīt drēbes, nomazgāties. Tēvs pamazām cēla šīs 

ēkas. Deva kolhozs malku, labākos malkas kokus viņš lika sāņi un pats ar cirvīti apstrā-

dāja, nomizoja, tad kolhoza gaterī sazāģēja, uzcēla šķūni, brāļi atbrauca palīgā un sest-

dien, svētdien pastrādāja. Uzcēla stalli, tad šķūni, pirtiņu. Tad jau  mums bija labi. Kur-

zemes sētā vienmēr stalli būvēja ziemeļu pusē, nekad - dienvidu pusē, dienvidu pusē bi-

ja puķu dārzs. Ja tur uzbūvē stalli un ja dienā  logi vaļā, ir tā kūts smaka un mušas li-

do. Vienmēr kūti būvē ziemeļu pusē. Mēs bijām spiesti būvēt visu šeit, nebija izejas. Tad 

mums tur iedeva dārzu. Tālāk bija tādi ozoli, tik milzīgi, ka mūsu dzimtā 7 paaudzes at-

pakaļ (ziņa nodota no vecvectēviem), te neviens tos mazākus nebija redzējis. 4 milzīgi 

ozoli. Tur bija īsta svētbirzs, Ansis lasīja bībeli tur. Rakstījis ar zoss spalvu; tanī laikā 

neviens apkārtnē to nemācēja, arī lasīt nemācēja, viņš bija pirmais, kas te mācēja kaut 

ko tādu. Viņš tur svētdienās, ja nebija baznīcā, tad ar bībeli zem tiem ozoliem skaitīja 

lūgšanas. Mums tur iedod dārzu. Kad mums bija visa zeme, mēs tur sējam zālāju, mēs 

tur neizjutām to, ka tur mums tie ozoli traucētu, bet tagad iedod tur, dienvidu pusē - 

pusi izēno. Att. Zigfrīds Kalniņš majora fon Hultkranca lomā izrādē "Baltijas jūra šalc" 

1957.gadā.(Nacionālajā teātrī)  
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Pirmkārt, tā zeme nav laba un otrs – izēno; mēs jau nebūtu prasījuši kolhozam citu, bet 

izgāja ārā viena ģimene un mēs lūdzām, lai mums iedod to, vienkārši lai neizēno visu. 

Un ko izdarīja kolhoza priekšnieks?  Izdomāja, ka nu var atrast “gudrāku” risinājumu. 

Viņš bija norīkojis  būvbrigādi, lai tos ozolus nozāģē. Un nāca te meklēt zāģi. Par laimi, 

tēvs nebija mājās, un mamma zāģi nebija devusi. Un kā viņi mocījās, lai tos ozolus nozā-

ģētu.  Tās bija vienas mokas! Veselu nedēļu ņēmās tur vairāki vīri, bet tos ozolus dabūja 

beidzot gar zemi, lai mums tas dārzs nebūtu jāmaina. Jūs nevarat iedomāties, ko tas 

mūsu dzimtai nozīmēja. Kad es ieraudzīju, ka ozoli nozāģēti, tas bija tik briesmīgi, negai-

dīti. Kad es atbraucu mājās, kā jūs domājat - es meklēju dzīvojamo ēku? Tur bija pilns 

svešu ļaužu. Kad es ieraudzīju tos māju jumtus, kaut kas manī iegavilējās. Man liekas 

ka, es kā stārķis nolidoju lejup. Skrēju skatīties, vai  mans ganu akmens ir tai pašā vie-

tā. Tad es apķēros liepai tur, pie vārtiem, un tad skrēju uz mežu. Mums tur bija sagla-

bājies viens sens bišu koks. Tam caurs vidus. Man likās, ka tur kaut kas dūc, bet tur 

jau nedzīvoja vairs bites. Tikai tad es sapratu, ka esmu mājās. Tātad, koki un akmeņi. 

Ja te būtu klaja vieta, nebūtu nevienas ēkas, es zinu, ka es būtu gatava te dzīvot arī ža-

garu būdā. Ja Sibīrijā vienu dienu man pateiktu, ka es varu iet uz Latviju, es sāktu iet 

jau tajā pašā vakarā, un  man nebūtu svarīgi, vai mani te laidīs dzīvojamā mājā, vai 

man būs, kur dzīvot, man tas neko daudz nenozīmēja.  
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R.R. Jums auga te arī puķes ? Jums bija te dārzs? 

Jūs tanī laikā te pie mājas puķes audzējāt? – Te bija kurpītes, tādas vecas puķes. Būvē-

jot to verandu, mēs tās gan izrakām vienu daļu, tomēr tās aizgāja bojā. Es izraku un da-

žas aiznesu uz kapiem, tur, kapos, iestādīju, bet tur bija ēna, un puķes tā kā panīka. Bi-

ja lauztās sirdis, arī tagad ir, ir arī dievkociņš, nu - tie krūmi smaržīgie, flokšus stādīja; 

māsai bija daudz flokši, tāpēc man gar ceļa malu ir flokši, nu peonijas, man patika sar-

kanās jaunībā ļoti, bet mātei ļoti patika rozā, jo tās sarkanās nesmaržo,  rozā – smaržī-

gas. Māte man stāstīja - senāk visi, tās peonijas, tās pujenes, kā mēs sakām, tos ziedi-

ņus kaltēja un lika pūra lādēs, lai viss ir smaržīgs, lai tur nebūtu nekad pelējuma 

smaka. Ziedus krāja un kaisīja. Kad meita gāja tautās, pakaisīja celiņu. Vai kristīt 

veda bērnu. Tā kā  te ziedēja flokši, peonijas, lauztās sirdis. Tur viens krūms tanī 

galā nodega ar to ugunsgrēku, tur bija sīko, balto rozīšu krūmi; tie bija pilni ziedu. 

Tad ir no krūmiem jasmīni. Tas bija te pie loga, un vēl otrs bija un ir otrā pusē, 

kur tas redzams fotogrāfijā, kuru es rādīju. Jasmīnu vainagus uz Jāņiem pina. Es 

kaisīju baznīcā puķes, lauku puķes salasīju, pa virsu māsa pārbēra flokšus. Kad 

meitas gāja ciemos, tad nesa puķes līdzi. Meitas vienmēr gāja ar puķu pušķi, sie-

vas, kad gāja kaut kādā vajadzībā uz kaimiņiem, tad vienmēr bija kaut kas iesiets 

nastiņā, nu kaut kāds ciemkukulis, bet meitas gāja, mainījās puķu stādiem, bet 

vienmēr gāja arī ar ziediem. Kad tā padomā, tur ir liela gudrība. Meita ar ziediem 

izskatās skaistāk nekā meita bez puķēm, skaists tāds skats.   
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Ir brūtes kroniņi - tādas puķītes ar sīkiem ziediņiem, es vēlāk jums parādīšu. Tos senāk 

raka ārā un nesa istabā, taupīja dažkārt līdz Miķeļiem, kad bija kāzas, Līdz Ziemsvēt-

kiem bija grūtāk saglabāt. No tiem pina līgavu vainagus. Brūtes kroniņi atgādināja mir-

tes, tādi maziņi, maziņi ziedi, tie pat sakaltēti skaisti izskatās, arī sakaltuši ir ļoti skaisti 

pušķī. Meitas rūpējās gan par mirtēm, gan šiem brūtes kroniņiem. Tie man arī ir. Mātei 

ļoti patika lilijas, ļoti, tā kā es cenšos stādīt arī lilijas. Te ziedēja, pie kapeliņas.  Katru 

gadu man iznāk arī, ko uz baznīcu aiznest ziedēšanas laikā. Šogad tāds auksts laiks, tik 

bagātīgi neziedēja. Nu koki. Par kokiem jāsaka tā. Māte stāstīja, ko viņas tēvs bija stāstī-

jis no vecvectēva laikiem, ka šeit( nu jūs redzat klētiņa 1787), kad te sākuši dzīvot cilvē-

ki, tad pirmo iestāda parasti ābeli. Ābeles iestāda, lai bērniem ir ko ēst un pašiem. Un 

pirmo koku šeit ir iestādījis Lejasmuižas Jāzeps. Tas nozī-

mē -vēl uzvārdi nav bijuši, Lejasmuiža ir Jūrkalnē; tas nozī-

mē, ka tas ir bijis jūrkalnieks. Klaušu laikos visas mājas 

piederēja muižai. Tevi tikai ielika par saimnieku. Ja tu labi 

nesaimniekoji, tad tevi nopēra un izdzina ārā, un ielika nā-

košo. Kas Jāzeps ir bijis – nezinu, bet ābele ir bijusi šeit.  

Es tāpēc tai vietā iestādīju ābeli Kristiānam, kad viņš pie-

dzima. Nav nemaz pateicīga tā vieta īsti, bet iestādīju tikai 

tāpēc, ka te tas  Lejasmuižas Jāzeps ābeli bija iestādījis, un 

tur lejā bija otra, “mālu” ābele. Un tur ar bija risinājušies 

tādi dramatiski notikumi. Es pie tiem pakavēšos citreiz, 

kad atnāksiet.   

Att. Zigfrīda Kalniņa piemiņas plāksnes atklāšana Latvijas 

Nacionālajā teātrī 2016.gada 16.jūnijā. 
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Latvijas laikā, Ulmaņlaikos sevišķi, katru gadu uz katru saimniecību norīkoja piena pār-

raugu uz nedēļu, un dārznieku uz nedēļu. Viņam bija žurnāls, tas glabājās šeit, mājās, 

viņš ierakstīja, ko viņš šogad dārzā padarījis, izplānoja, ko viņš darīs nākošo gadu. Nā-

košo gadu to paveica un plānoja nākošo. Viņš izzāģēja visus sausos zarus. Mums bija 

tāda “koku skola”. Tad, kad stādi bija izauguši, tos izstādīja. Mēs ar brāli Antonu bijām 

mazi, mums bija iedoti mazi spainīši, un mums bija jāiet liet, lielie brāļi stādīja. Šīs ābe-

les vēl ir palikušas, šitā ir un tā ir no viņu stādītām ābelēm. Tur, kalnā, svinēja Jāņus. 

Tēvs iedomājies te dārzu. Kad mēs aizbraucām, pirmie pazuda žogi, kolhozs govis laida 

te, tie kociņi bija jauni, visus  aplauza, cik atlicis, tik ir šīs dažas ābeles. Brāļi stādīja. 

Bija pustumsa, atceros, pēc lieliem darbiem izstādīja tās kokskolas ābeles, mēs ar brāli 

laistījām. Un ne jau tāpēc, ka dikti to vajadzēja, bet, lai mēs piedalāmies un atceramies, 

ka tas ir darbs. Un ķirši, arī ķiršu rinda tur bija. Kalnā vēl ir saglabājušies vecie ķirši. 

Īpašais koks ir tā liepa, jūs redzat pāri galotni tur, augšā, virs klēts jumta. Bija tā. Kad 

Jānis gāja karā, ( viņš jau zināja, ka jāiet, viņam bija jau 3 pavēstes), ie-

stādīja liepu, mums apkārtnē liepas neauga, visas liepas, kas ir apkārtnē 

pie zemnieku mājām, ir vestas no Tadaišu pilskalna. Tadaišu pilskalns ir 

uz robežas starp Alsungu un Ēdoli. No turienes brāļi atnesa un iestādīja 

liepu.  

 

Att. Lipšņu kapsēta. 
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Pirms karā iešanas stādīja liepu vai ozolu, viņš iestādīja liepu. Nu un tad, kad viņš aiz-

gāja, man bija 4 gadi, tas nozīmē, ka tā liepa ir apmēram tik veca, cik es. Un pretējā pu-

sē akmens. Brālis Zigis zināja, ka viņš ir slims, un viņš, kad darbi bija padarīti, meklēja 

kapakmeni.  Un es viņam vakaros pa nātrēm kūlos līdzi, to jau viņš neredzēja, ka man 

birst asaras. Viņš meklēja kapakmeni; ieraudzīja šo akmeni, to bija melioratori izcēluši, 

redzēja, ka  tas ir pa lielu, kas tad uz kapiem to aizstieps? “Tu noliec”, viņš saka, “tas 

akmens ir tik smuks, noliec kaut kur, lai tas ir redzams”. Nu - es nenoliku, Tad bija te-

ātra ļaudis gribējuši likt viņam piemiņas zīmi. Un, tā kā 

tā māja, tas gals, kad kolhoznieki izgāja ārā, pēc nedē-

ļas sabruka,  (griesti palika, sabruka jumts), nebija īsti 

kur to piemiņas zīmi likt. Tad sarunāja, ka viņi varētu 

pielikt zīmi tur, pie tā akmens. Nolika tur, pieskrūvēja 

piemiņas zīmi pie akmens. Mani “apsargā” divi brāļi, 

katrā ceļa gala pusē, viens ir liepā otrs – akmenī, tā ir  

piemiņa. Tā bija tā liepa, pie kuras es skrēju pārliecinā-

ties,  ka tā ir tai pašā vietā pēc tās Sibīrijas.  

 

Att. Zigfrīda Kalniņa  piemiņas akmens. 
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K.Ķ.Ķ. Kādus svētkus svinējāt? 

 L.J. Man, piemēram,  ārkārtīgi patika Vasarsvētki. Es biju maza, uz tiem Jāņiem mani 

tā īpaši  naktī nevāca, aizveda,  kādu laiku mēs, mazie tur pabijām un gājām mājās. Bet 

ir tādi zīmīgi svētki. Es piedzimu. 40. gadā. Kad 1941. gadā visi svinēja Jāņus,  neviens 

nezināja, ka sācies karš, iepriekšējā dienā bija dunoņa. Tā kā bija krievu karaspēks  ie-

nācis, viņi bieži rīkoja manevrus, tā arī nosprieda, ka manevri. Mamma pie bērnu gulti-

ņas (man bija 6 mēnesīši), kad es biju aizmigusi, klausījās radio (mums bija radio apa-

rāts mājā). Viņa izdzird pa Kaļiņingradas radio, ka jau iepriekšējā dienā sācies 

karš. Un tad viņa uzgāja un pateica līgotājiem to ziņu. Kara laikā kalnā, nedrīk-

stēja uguni kurināt. Tad svinēja tur, krūmos iekšā, tur, grantsbedrēs, dedzināja 

to Jāņu uguni. Vasarsvētki bija brīnišķīgi. Vasarsvētkos bērzi ir saplaukuši, tās 

lapas mirdz tīrā sudrabā. Meijas brāļi nesa katru savā rokā, visu nesa lielajā ista-

bā, visos kaktos, pie mājas durvīm, visa klētiņa nopušķota, tas dzidrais zaļums, 

tā smarža.  Nu, tas nav ne ar ko, salīdzināms - Vasarsvētki. Un Lieldienas bija arī 

brīnišķīgas, tāpēc ka kaimiņu puiši nāca ar olām kauties, te bija arī bēgļi, un te 

bija tādi smiekli! Katrs jau mājās bija to stiprāko olu paņēmis, un tad šite jau arī 

tāpat, visi sita olas. Tad bija jāiet līdzi uz kaimiņiem, un ziemā, kad ieradās ķe-

katnieki, pilna istaba, tad bija tā, ka vienam vismaz jāiet līdzi, ja ne, tad paņēma, 

nozaga un veda līdzi, un,  kad tas cilvēks nav apģērbies virsdrēbēs, tad izlūdzās, 

lai laiž mājās apģērbties. Gāja līdzi uzticības persona, lai neizmūk.  

 

Att. Rokas dzirnavas - maltuve.  
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Centās jau izmukt, bet neizdevās, kādam bija līdzi jāiet. Un tad, atceros -  Andrējs, tas 

bija 44. gada Ziemsvētkos, atbrauca ar kamanām, ar zirgu, un teica: “Kas grib vizinā-

ties?” Un tad pilnas tās kamanas sasēdās, veda te lejā pa to Zvejnieku mežu un pa lielo 

ceļu atpakaļ, gar Brūniem; un tad tie izkāpa un kāpa nākošie. Piesnidzis mežs, ar kama-

nām brauca, brauca vizināties. Vienreiz, es zinu, bija mašīntalka Skudrās. Tēvs  bija uz-

vilcis suitu zeķes (vīrieši  reizēm valkāja suitu zeķes un pastalas, ja nevilka zābakus). 

Viņš aizbrauca ar ragavām ar tām zeķēm kājās un pateica, kas grib vizināties, lai sasē-

žas. Viņš viņus vizināja ar ragavām pa aramlauku, un puse izkrita ārā; vārdu sakot, bija 

arī tādas dullības, ar to vizināšanos šad tad. Lieldienas, Ziemsvētki, Vasarsvētki. Kad 

aizgāja bēgļi un brālis bija kritis frontē, kad ienāca padomju vara, vairs nebija tādi kā 

agrāk, nebija svecīšu. Bija kara laiks. Mēs ar brāli lejam svecītes, mamma mums sataisī-

ja bļodiņā taukus, tad bija tur jāpamērcē lina daktis, uz tāda 

puļķīša uzsietas, tad bija jānes ārā sasaldēt un - atkal atpakaļ. 

Bija ātri jāiemērc, es jau mazāka, brālis - lielāks, man tur pusē 

tie tauki nokūst. Vairākas dienas tie svētki, tad izdedzināja pusi 

svecīšu, vai trešdaļu, lai būtu nākošā dienā ko iededzināt, bija 

tādi tureklīši, tādi atsperveida, ar smagu čiekuru galā, lai svece 

stāv taisni. Paši lējām svecītes, redz!  

 

Att. Zirgu rīki (sakas). 
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Ja runā par godiem, tad kāzas. Māsai kāzas bija lielas, tur bija pāri par divsimt trīsdes-

mit cilvēku Labi, ka bija tēva šķūnis, tad varēja piesiet zirgu pajūgus, citi  bija ar ratiem, 

citi ar ragavām, bija jau sniedziņš un varēja braukt arī ar ratiem. To var kādu citu reizīti 

stāstīt – par kāzām. Nu jā, svētki, kulšanas talkas gāja trīs dienas.  Vakaros, kad visi 

nomazgājās pie dīķa, meitas pārģērbās parasti gaišās blūzēs, tumšos svārkos, vīri no-

mainīja kreklus, spēlēja mūzika un ļaudis dejoja un dziedāja; ļoti daudz dziedāja, vīri 

spēlēja kārtis, tur kādu stundu, un pēc tam stundu dziedāja. Ļoti daudz dejoja. Es atce-

ros - es reiz dzenu aitiņas, kulšana pabeigta, visi pa istabu līksmo, bet mans auns neiet 

vis uz kūti, bet pagriežas un iet pa vārtiņiem iekšā, pa lieveņiem augšā – uz istabu. 

Ganu aitiņas, mašīnas talka beigusies, visi pa istabu līksmo, un mans auns neiet 

vis uz kūti, bet pagriežas un iet pa vārtiem iekšā un augšā pa lieveņiem, istabā 

iekšā. Es iedzenu aitiņas, ieskrienu virtuvē, noraudājusies,- istabā ciemiņi, auns 

ieies. Mamma saka - ko tu raudi, lai viņš iet. Abas dzirdam tādus smieklus, it kā 

griesti lūzīs tūļiņ. Visi tik ļoti smejas, izeju mammai līdzi pa durvju spraudziņu 

paskatīties, kas tur notiek. Izrādās, Kantiķu Pēteris, (skolotājas Tauberes Ineses 

tēvs), kurš bija liels stiprinieks un arī liels jokupēteris, teicis: “Ē ē, draugs grib 

alu!” Iedevis šim un auns jau izrādās dzer trešo alus kausu. Tad nu auns iet pie 

meitu kājām bubināt. Puišiem jautri, ģībst no smiekliem. Ienāk tēvs un izdzen vi-

ņu ārā, saka – nobeigs vēl tekuli; to tikai tu, Pēter, vari turēt, lopiņš nevar tik 

daudz iedzert kā tu. Man bija brīnums, ka auns nebaidījās, iegāja istabā kur mū-

zika, bija drošs. Tas mani pārsteidza. 

Att. Pēteris Jansons kāš norūgušo alu. 
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Klētiņas celšanas gads -1787. Uzlikts salmu jumts no garkūlu salmiem. Nolasīti speciāli 

gari rudzu salmi. Tēvs ieprecējās divdesmito gadu sākumā. Klētiņas jumts nemaz nebija 

bojāts. Stāvēja no ēkas celšanas laikiem. Tā laika presē un radio teica, ka latviešiem 

jāskatās no Eiropas, kur salmu jumti vairs nav modē, tur jau sen liek skaidu jumtus, 

kas ir modernāki. Latviešu sētām vajagot modernizēties, skaidu jumti esot ugunsdrošā-

ki. Tā tas nu gan nav. Skaidu jumti deg daudz ātrāk, nekā salmu jumti. 

     Jumtu nomainīja, bet tēvs visu mūžu pukojās, ka lielāku muļķību viņš savā mūžā 

nav darījis. Mode, ir mode, bet vajag ar prātu domāt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Att. Gāču klētiņa. 
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Redzēju arī, kā šķindeļus griež. Zirgs piejūgts vienam asmeņu galam, otrs centrā nostip-

rināts. Kluči nostiprināti vienā līmenī, un šķindeļus griež nost kā šķēles.  Bērni tos lasīja 

un krāva kaudzēs. Kad uzsāka jaukt nost klētiņai salmu jumtu, kādu metru noplēsuši, 

varējis redzēt, kā jumts ir taisīts. Ar rokas urbi latiņām izurbti caurumi, garkūlu salmi 

piestiprināti ar kārklu klūgām un ar koka naglām piestiprinātas pie latiņām, ar ķīlīšiem 

no otras puses - vēl piestiprināti Visas naglas ar galviņām izgrieztas no koka, metāla 

naglu nav bijis. Tēvs redzējis, kas tas par darbu. Bijis liels izbrīns, jo viņš sapratis, cik 

tas ir apbrīnojams. Un tobrīd, ka dara lielu muļķību. Plēst bijis iesākts, atlikt tāpat at-

pakaļ vairs nav mācējuši, un tā to jumtu noplēsa. Skaidu jumts saules pusē ātri bija bo-

jāts. Salmi bija turējušies gadsimtiem. Nekad nevajag padoties reklāmai, tēvs teica. Sal-

mu jumta noņemšanu viņš nožēloja visu mūžu. Rijai bija ļoti vecs jumts, to dabūja 

nojaukt un uzlikt citu. Klētiņai jumts nemaz nebija bojājies. Māja - kā uz pilskal-

na, visapkārt ūdens. Te ir bijuši muižas lauki,   nedēļu klaušas zemnieki ir veduši 

mālu, lai varētu uzcelt šo klētiņu, kur graudus sabērt, un vēlāk izdomāja, ka te 

vajag dzīvojamo māju. Uzbūvēto klētiņu nošļūcināja pa baļķiem lejā, lai paugurā 

varētu uzcelt dzīvojamo māju. Mārtiņš Kuplais, Latvijas Brīvdabas muzeja arhi-

tekts, apbrīnoja šīs ēkas uzbūvi - tik eleganti mūsdienās vairs ēkas neceļot. 

Par jumtu. Kad kolhozs uzbūvēja lielfermas, te visu nolaida “uz grunti”, jo lopus 

aizveda uz jaunajām fermām. Tēvs nedrīkstēja neko aiztikt, jo nekas te viņam 

vairs nepiederēja. Kas ķērās klāt savām ēkām un laboja, par tiem smējās, ka viņi 

gaidot Ulmaņlaikus atpakaļ. Bijušais izsūtītais tolaik bija otrās šķiras cilvēks. Viņam jā-

redz, kā acu priekšā sabrūk paša celtās ēkas. Tas bija sāpīgi ļoti. 
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Par avotiņu. Kad vecāmāte bija sagurusi, viņa ņēmusi māla krūzi un gājusi uz avotiņu. 

Viņa teikusi: ”Jāaiziet uz Māras avotiņu pēc ūdens.” Kāpēc ”Māras”, to neviens nezināja. 

Vecmāmiņa bija no Adzēm. Vai tur tuvumā bijis līdzīgs avots, to grūti pateikt. Meliorāci-

jas laikā avotiņu aizbēra. Man ir vēlēšanās šo avotiņu atjaunot. 

Tēvs  būvēja aku. Grodus lēja mājās. Viens no grodiem bija plīsis un uzvēlās brālim uz 

kājas pirkstiem. Viņš ielecis istabā, kāja bijusi ļoti sapampusi, bet mamma uzlikusi spir-

ta kompresi. Kāja vēlāk veiksmīgi sadzijuši, lauztie kauli saauguši, Jānis nekliboja. 

 Kā raka aku? 

Rok zemi, izgatavoti betona “gredzeni”, liek iekšā, zemi rokot, tas slīd uz leju. 

Liek nākošo “gredzenu”. To te ir daudz, divpadsmit gredzeni ir iekšā, trīs-

padsmitais virsū. Aka ir ļoti dziļa. 

   Tēvs pēc Sibīrijas māju pārbūvēja, nostiprināja jumtu. Izņēma ārā bojātos 

pakkokus, ielika jaunus. Otrs gals iebruka. Vīramāsai kāzas te rīkoja. Bijām 

sakrājuši būvmateriālus. Vīrabrāļi trīs dienās uztaisīja piebūvi. 

2015. gadā māju nodedzināja. Mani bija intervējis žurnāls “ Kas jauns”. Al-

frēds Rubiks 4. maijā, Grīziņkalnā bija teicis: “ 1949. gada represijas bijušas 

tāpēc, ka šie cilvēki ir sadarbojušies ar fašistiem.” Es sevī nodomāju, ka ne-

drīkst klusēt. Tēvs izgāja cauri Ziemassvētku kaujām, kur, kā viņš stāstīja - 

izšāvuši visu rotu, viņi trīs tikai bija dzīvi palikuši. Tēvs dabūja vienu no tā 

laika augstākajiem apbalvojumiem - “Jura krustu”. Pielīdzināja to apbalvoju-

mu -Lāčplēša ordenim.  

Att. Kalniņu ģimenes bilde 1944.gada Jāņi. 
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    Dzīvai ellei tēvs bija cauri izgājis, kājām atnācis no Rīgas. Tagad kāds apvainos mūs 

par to, ka mūsu ģimene ir sadarbojusies ar fašistiem? Mani paņēma un ielika lopu vago-

nā no 1. klases. Ģimene visi strādāja, nodarbojās ar lauksaimniecību. Es četru gadu ve-

cumā ganīju aitas, visi strādājām. Korespondentam pateicu, ka Rubikam nav laimējies 

piedzimt lopu vagonā. Es to nekad nedomāju, ka mūsu neatkarīgajā Latvijā to nedrīkst 

teikt.  

Izrādās, ir cilvēki, kuriem teiktais nepatīk, kuri atriebjas. Sākumā tiešām domāju, ka 

man te saldētava pieslēgtā pie vainas. Ugunsgrēks izcēlās mājas galā. Korķus neizsita, 

droša biju, jo tobrīd vārīju kafijai ūdeni. Nekādas “nepareizības” arī elektrības sistēmā 

neatrada. Tikai vēlāk, 18. novembrī, kad vilkām augšā karogu, 

pēkšņi atcerējos, ka te slapstījās viens cilvēks, un viņš, mani ie-

raudzījis bēga. Sapratu, ka māja aizdedzināta. Sāka degt no ga-

la, astoņos divdesmit no rīta. 1905. gadā dragūni mūsu māju 

nenodedzināja, bet 2015. gadā – brīvā Latvijā nodedzināja. 

Himna mums ir, karogs mums ir, bet cik mēs esam brīvi- tas vēl 

ir jautājums. Latvijā vēl ir daudz naidīgu spēku, kuriem, acīmre-

dzot, mūsu neatkarība nepatīk, un kuri mums centīgi cenšas 

piekārt “fašistu” birku. Grib mums inkriminēt sadarbību ar fa-

šistiem, lai attaisnotu savus izdarītos nežēlīgos noziegumus. Tā 

ir viltīga un ļauna ideoloģija, kura labi raksturo pašus noziegu-

ma īstenotājus. 

 

Att. Atjaunotā „Gāču” dzīvojamā ēka, 19.06.2016. 
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Daugavas vanagu Mēnešraksts Nr.3 (01.07.2009) 

SUITU LĀDES SVĒTĪBA  

Latvijas dzimšanas dienā - 18. novembrī Triju Zvaigžņu ordeni saņēma alsundzniece, sui-

tu tradīciju glabātāja un kopēja LIDIJA JANSONE. Lidijas mūžs aizsākās dzimtajās mājās 

Alšvangas pagasta „Gāčās", kur viņa dzīvo arī šodien. Lidija atceras pasauli, viņa atceras 

lielo lādi istabas stūrī, kuru māte atvēra svētdienās, pirms iešanas uz baznīcu un no tās 

ņēma ārā brīnišķīgi skaistas mantas - brunčus, villaines, aubes, lakatus. Mazajai meitenei 

ļāva apsiet vecāsmātes un mātes krāšņos lakatus. Vēl lādē glabājās arī mammas bize. 

Kad Alsungas pamatskolā tika iestudēta luga ~Maija un Paija", šī bize no  

derēja Maijas lomas tēlotājai - bēgļu meitenei vārdā Dina Kuple. Lidijas māte ne tikai pati 

posās, ejot uz baznīcu, bet raudzījās arī, lai mājas meitas ietu uz dievnamu, skaisti 

saposušās - jo tas bija mātes gods. Lidija redzēja arī, kā ziemas vakaros top šie krāš-

ņie tērpi, jo gan māte, gan vecākā māsa Helēna bija prasmīgas audējas, un mazā Li-

dija - kā Brigaderes Annele - tina saivas.  

Uz visu mūžu neizdzēšami atmiņā saglabājušās vecākās māsas Helēnas kāzas 

1946. gada Ziemsvētkos, kas skanēja visā suitu kāzu krāšņumā - ar dižo vedēju iera-

šanos, māsas austo kāzu grožu uzlikšanu, meitu dziedāšanu, līgavu izvadot, krāšņo 

jaunā pāra sagaidīšanu, bet visspilgtāk atmiņā palikušas apdziedāšanās dziesmas. 

Viss notikušais sešgadīgo meiteni tā aizrauj, ka viņa nevar vien beigt mātei par to 

jautāt. Un Marija Kalniņa stāsta, ka suitu dziesmas ir svētums, tās nevar dziedāt šā tā. 

Viņa stāsta par vecātēva māsu Mariju Šperliņu, kura pratusi gan suitu dziesmas dziedāt, 

gan linkaini - 2,5 m garo suitu sievu galvas segu pareizi salocīt. Šīs prasmes rādījusi arī 

Rīgā, kad suiti divdesmitajos gados pirmoreiz braukuši uz galvaspilsētu.  

Att. Basu un Gudenieku suiti Rīgā, 1924.g. 
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Un tad nāk rīts, kad mājā iebrūk svešinieki. Ir 1949. gada 25. marts. Tālajā nezināmajā 

ce|ā paņem līdzi vecāsmātes lakatus un greznās villaines, jo tie bija lielākie dārgumi, tos 

nedrīkstēja atstāt svešām rokām izlaupīšanai. Kalniņu ģimenei ir lemts atgriezties Latvijā 

1956. gadā. Viņu „Gāčās" ierīkota kolhoza  

saimniecība. Mājās dzīvo slaucējas un saimniekiem pašu mājās vieta atrodas tikai virtu-

vē. Vienai no slaucējām „Gāčās" svin kāzas, un sešpadsmitgadīgajai Lidijai pietiek atkal 

izdzirdēt mīļās suitu dziesmas, lai viņa saprastu, tas ir viņas mūža aicinājums. Jaunajai 

meitenei daudz palīdz suitu dziesmu teicēja Anna Macpāne (saukta par Sniķeru Annu). Li-

dija beidz Liepājas pedagoģisko institūtu un sāk strādāt par latviešu valodas skolotāju 

Gudenieku skolā. 1965. gada ražas svētkos jaunajai skolotājai jāgatavo priekšnesumi ra-

žas svētkiem. Lidija sauc kopā suitu dziesmu dziedātājas. Tas ir sākums ansamblim 

„Gudenieku suiti", kas Lidijas vadībā darbojas jau četrdesmit trīs gadus. Strādājot Al-

sungas vidusskolā, Lidija piecpadsmit gadus vadījusi arī skolēnu ansambli „Suitiņi".  

 

Att. Etnogrāfiskais ansamblis „Gudenieku suiti”, 2016. 

 Folkloras ansamblis „Suitiņi” pie piemiņas vietas filmai 

„Dzimtenes sauc” 1985.gadā. 
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Lidijas brālis Zigfrīds Kalniņš bija Nacionālā teātra (toreiz Drāmas teātris) direktora viet-

nieks. Un kad 1978. gadā viņiem abiem ar Lidiju ienāk prātā „traka"  

ideja - parādīt suitu kāzu uzvedumu uz šī teātra skatuves, ne viens vien tam  

skeptiski pareģoja izgāšanos un tukšu zāli. Taču zāle bija pilna un publika suitu kāzu uz-

vedumu uzņēma ar ovācijām. Kur tik šajos gados nav dziedājuši ..Gudenieku suiti"! Gan 

Kuldīgā, gan Rīgā un Maskavā, suitu dziesmas Jāņu uzvedumā skanējušas Zviedrijā un 

tālajā Portugālē, un ārzemju skatītāji to uzņēmuši ar aplausiem. 2002. gadā Lidija veido 

suitu kāzu uzvedumu, kas tiek izspēlēts" Alsungas un Jūrkalnes pagastā, Marija Kalniņa 

piedaloties visiem suitu ansambļiem. 2004. gadā Lidijas iniciatīvā un viņas vadībā Al-

sungā tika organizēts Baltijā pirmais Burdona festivāls. 2005. gadā Lidija organizēja Sui-

tu dienas Rīgā - par godu filmas «Dzimtene sauc" («Kāzas Alsungā") septiņdesmit gadiem 

un septiņdesmit gadiem, kopš atklāts Brīvības piemineklis. Suitu dziesmas kāzu uzvedu-

mā ar Lidijas komentāriem skanēja gan kino teātrī Rīga (kur tika rādīta arī filma 

«Dzimtene sauc"), gan Nacionālajā teātrī, gan Mūzikas akadēmijā. Un kur tad vēl Lidijas 

iestudētās «Sprīdīša", «Ļaunā gara" un «Skroderdienu Silmačos" izrādes, kur ikgadējā Mār-

tiņu, Ziemsvētku un Jāņu svinēšana! «Gāčās" trīsdesmito gadu vidū tika uzņemti skati fil-

mai «Dzimtene sauc", tajā piedalījās arī Lidijas vectēvs. Šais mājās filmētas arī kāzu ainas 

Andra Slapina filmā «Cerību lauki", uzņemta Viestura Kairiša filma «Kāzas".  

«Gudenieku suitos" šais četrdesmit gados nomainījušās dziedātājas, ansamblī dzied vie-

nas ģimenes vairāku paaudžu sievietes. Arī Lidijas meitas Skaidrīte un Janta ir suitu 

dziesmu dziedātājas un nu jau savu vietiņu ansamblī ieņēmusi arī Lidijas mazmeitiņa - 

četrgadīgā Elizabete, bet mazdēls Kristiāns viņai izsaka šādu komplimentu: «Vecomamm, 

kad tu uzģērb suitu tērpu, tu esi ļoti skaista."  

Att. Lidijas Jansones mazmeitas Sofija Slīziņa un Elizabete Daugule. 
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Lidijas izdoma un enerģija ir apbrīnojama. Pirms dažiem gadiem, kad Lidija saslima, viņa 

teica - nu gan diezgan. Taču - izveseļojās un turpināja darbu, jo suitu dziesmas bijušas 

līdzās visu mūžu, bez tām Lidija savu dzīvi nespēj iedomāties. Lielu paldies Lidija saka 

dzīvesbiedram Pēterim, bez viņa atbalsta un sapratnes viņai būtu grūti veikt savu darbu.  

Pagājušā gada rudenī suiti atkal par sevi atgādināja visai Latvijai - cīnoties pret suitu no-

vada sadalīšanu. Viņi savos greznajos tērpos piketēja pie Ministru kabineta ēkas, un ga-

rāmgājēji varēja lasīt pašcieņas un lepnuma pilnos vārdus: „Ne ar varu, ne ar karu nevar 

salauzt suitu garu!" Šī cīņa turpinās. 2006. gadā Lidijai tika piešķirta Lielā folkloras balva 

par mūža ieguldījumu latviešu kultūras saglabāšanā un popularizēšanā. Un tagad Lidija 

ir saņēmusi mūsu valsts augstāko apbalvojumu. Par šo viņas mūža svarīgo dienu Lidija 

stāsta:  

«Kad pēc ordeņa pasniegšanas ceremonijas iznācu no pils, gribējās pa būt vie-

nai. iegāju Jēkaba katedrālē. Šeit, baznīcas klusumā, pārdomāju šodien noti-

kušo. Atcerējos pāragri no dzīves aizgājušo brāli Zigi (Zigfrīdu Kalniņu), kurš 

Triju Zvaigžņu ordeni saņēma 1996. gadā. Esmu lepna, ka divi cilvēki no mū-

su ģimenes ir saņēmuši augstāko valsts apbalvojumu. Vēl atcerējos vecāko 

brāli Jāni - bez vēsts pazudušo leģionāru. Ja man piešķirts šis augstais ap-

balvojums, tad kādu ordeni būtu pelnījuši visi tie, kas krita, cīnoties par Latvi-

jas brīvību - strēlnieki, leģionāri, nacionālie partizāni? Kādu apbalvojumu būtu 

pelnījuši mūžīgajā sasalumā Noriļskas Šmita kalnā palikušie latviešu virsnieki? Un kādu - 

barikādēs bojā gājušie Gvido Zvaigzne un Andris Slapiņš, kuru atceros kopš filmēšanas 

mūsu „Gāčās"?  

 

Att.  Suitu pikets pie Ministru kabineta, 04.09.2007 
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Es jūtos lepna un gandarīta par augsto apbalvojumu, taču uztveru to par pamudinājumu 

arī turpmāk darboties suitu kultūras pētniecības un saglabāšanas darbā. Jo - ar kultūru 

mēs saglabājam mūsu tautas garu. Saņemot ordeni, Lidija teica: 

 

 

„Es vēlu Latvijai kā tautas dziesmai būt - kas, tumsu izbridusi, nezaudē 

nenieka  no sava mirdzuma." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidija Jansone Triju Zvaigžņu ordeņa saņemšana 10.11. 2008. 
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Dzimtās zemes iedvesmota Lidija Jansone rada skaistas dzejas rindas, kas pārtop par 

skaistām, emocionālām dziesmām.  Melodiju autore ir Iveta Akeldama. 
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Pētījumā piedalījās: 

Reinis Raģelis 

Krišjānis Martinovs 

Georgs Stašaitis 

Kārlis Ķimene - Ķimele 

Dace Martinova 

Guntis Kalniņš 

Lidija Jansone 

Rasma Vanaga 

Ausma Caune 

 

Pētījumā izmantoti: 

Lidijas Jansones ģimenes arhīva materiāli. 

Gunta Kalniņa pētījums „Suitu kopienas kultūrtelpas bijušo vecsaimniecību  

apzināšana un apsekošana”. 

Daces Martinovas foto arhīvs. 

Dzintara Lejas foto arhīvs. 

Kuldīgas muzeja, LNB digitālais materiāls, u.c informācija no interneta vietnēm. 


