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Mājas „Kīši’’ atrodas Latvijā, Alsungas novadā pie 

Zvirgzdu ezera. Saimniecība „Ķīši” ir vecsaimniecība, 

kas piederēja Blintenes muižai. Šī vecsaimniecība bija  

liela- tajā dzīvoja daudzas ģimenes vairākās paaudzēs. 

Šobrīd tur dzīvo Raģeļu ģimene. 

 

Zvirgzdu ezers  ir ezers Kurzemē uz Kuldīgas un Al-

sungas novadu robežas. Ezera  krasti ir lēzeni, slīpi, 

austrumos un ziemeļaustrumos — stāvi, dibens — smil-

šains, dūņains, vietām siekstains un avotains. Ezerā 

viena 0,1 ha liela ar krūmiem un bērziem aizaugusi sa-

la. Sala pieder saimniecībai „Ķīši”. Tajā ietek četri grāvji 

un strauti, iztek Stirnas upīte uz Užavu. Ezerā mīt līda-

kas, plauži, pliži, raudas, līņi, karūsas, asari, ķīši, zuši, 

ruduļi, sapaļi, vīķi, spidiļķi, akmeņgrauži. Nesen ezera 

zivju rezerves tika papildinātas ar zandartiem. Ziemeļu 

un rietumu krastā atrodas atpūtas vietas un peldvietas. 

Ezera krastā ir  21 viensētas, gar rietumu galu iet auto-

ceļš V1264 (Ēdole—Gudenieki). 

 

 

 

 

 

 

Zvirgzdu  

ezers 

 

 

Ķīši 

Att. Vēsturiskā Suitu novada karte 

Att. Zvirgzdu ezers. 
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Vecsaimniecībā „Ķīši’’ saimnieko Raģeļu ģimene. Agrāk 

šo māju cēla un apdzīvoja Antonoviču ģimene. Dzīvoja-

mā māja celta 1898. gadā. Pirmie saimnieki bija Līze 

un Jēkabs Antonoviči un viņu bērni – Made, Grieta, 

Krists un Marija. Ķīšu mājās dzīvoja vecvecvecmā-

miņas Marijas Zarinskas (dzimusi Antonoviča) brālis 

Krists Antonovičs. Viņiem nebija bērnu. Anna Zarinska 

no Zariņu mājām (mana vecvecmamma) bērnībā pārcē-

lās dzīvot uz „Ķīšiem”. 

„Ķīšos” par puisi sāka strādāt Mārtiņš Raģelis (mans 

vecvectēvs) no „Portekām”. 

Anna ar Mārtiņu sadraudzējās „Ķīšos’’ un 1938.gadā  

nodibināja ģimeni.  

Vecais „Ķīšu” saimnieks, Jēkabs, 20.gadsimta sākumā 

uzcēla mājas katrai no meitām. No „Ķīšiem” atdalījās 

vēl divās saimniecības - „Skaidrāji” un „Ezermaļi”. 

„Ezermaļos” dzīvoja Grieta Antonoviča, kura nebija 

precējusies, bet „Skaidrājos” dzīvoja meita Made, kurai 

arī nebija pēcnācēju. Pie Mades pārcēlās dzīvot no Ba-

landes muižas „Mēsliem” Kripa ar saviem bērniem. 

Viens no bērniem Jēkabs Kripa, kurš nodibināja ģime-

ni ar Mariju Ķāpiņu un pēc tam dzīvoja „Skaidrāju” 

mājās.  

 

Att. „Ķīšu” mājas pamatu akmens ar gadskatļiem. 

Att. „Ķīšu” viensētas skats no rijas kalna. 

Att. Marija Zarinska, dzimusi  Antonoviča. 

Att.  „Ķīšu” sēta 2017.gada rudens. 
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Mārtiņš ar Annu, pēc ģimenes izveidošanas, pār-

cēlās  dzīvot pie Grietas Antonovičas uz 

„Ezermaļiem”. Viņu pirmie bērni ir dvīņi – Edu-

ards Jānis un Romānija (Romānija nomira 5 ga-

du vecumā no diloņa, jeb tuberkulozes). Pēc tam 

piedzima– Melānija un  pastarītis Augusts. 

Augusts Raģelis ir mans vectēvs.  

Šobrīd „Ezermaļos” dzīvo Melānijas meita Aiga 

Ķikure (dzim. Lindberga) ar savu ģimeni. Mājas 

„Ezermaļi” pēdējo gadu laikā piedzīvojušas lielas 

pārvertības. No sētas pa labi gar ezera piekrasti 

izveidots kempings, vairākas ēkas, kas domātas 

atpūtnieku uzņemšanai. Pussaliņa gan nav ap-

būvēta. Vienīgā ēkas, kas nav pārbūvēta ir stal-

lis ar peludu un drēbklēti un graudklēti. To 

1930.-tos gados cēla mans vecvectēvs Mārtiņš 

Raģelis.  

 

Att. Mārtiņa un Annas kāzas „Zariņos”. 

Att. no kreisās puses. Melānija, Augusts un Eduards Jānis 
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Raģeļu ģimene. 

Priekšā Marija un Ādams Raģeļi, otrā rinda no kreisās puses Emīlija Raģele, Mārtiņš Raģelis, 

Anna un Pēteris Baloži; trešā rinda no kreisās puses Jānis Raģelis, Pēteris Raģelis, Marija Ra-

ģele, Jāzeps Raģelis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zarinsku ģimene.  

Priekšā Antons, Marija (māte), Jēkabs, otrā rinda no kreisās puses Katrīna, Made, Pēteris, 

Grieta,  Anna. 
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Augusts un Anita Raģeļi 

Mans vectēvs Augusts Raģelis ir Mārtiņa un Annas jaunākais bērns. Augusts dzimis 

1945.gada 23.decembrī. Augusts  visu mūžu dzīvo pie Zvirgzdu ezera. Bērnību pavadījis 

„Ezermaļos”, bet kad nodibināja ģimeni sāka saimniekot „Ķīšos”. Augusts apprecējās ar manu 

vecmāmiņu Anitu Bēķi, dzimusi 1952.gada 25.februārī. Manas vecmāmiņas dzimtās mājas ir 

„Austrumi”. Pasaulē nāca mana mamma Dace un dēls Guntis, kas ir vecākā brāļa Mārtiņa 

krusttēvs. Vectēvs  Zūru lauksaimniecības skolā apguva mehanizatora un elektriķa amatu. 

Pēc mācībām sāka strādāt par traktoristu Alsungas kolhozā, vēlāk par elektriķi un metinātāju. 

Nelielu laiciņu Augusts strādāja arī par kurinātāju Alsungas katlu mājā. Ģimene neilgu laici-

ņu pārcēlās uz dzīvi 1986.gadā Alsungā jaunuzceltā līvānu mājā, kuru vectēvs iegādājās no Al-

sungas kolhoza. To viņa tēvs Mārtiņš ļoti pārdzīvoja. Nāca pārmaiņu laiki, sāka atdot atņem-

tās zemes un mājas, Augusts ar ģimeni atkal atgriezās saimniekot „Kīšos”. Alsungas mājā dzī-

voja meita Dace un dēls Guntis, kuri abi mācījās Alsungas vidusskolā. Vēlāk Alsungas mājā 

dzīvoja tikai mana mamma. 

 

Arī mans vectēvs Augusts aktīvi piedalījās Alsungas kultūras dzīvē, viņš dejoja jau -niešu 

deju kolektīvā un iesaistījās dažādos kultūras pasākumos. Kopš 90.-to gadu sākuma Augusts 

un Anita ir izveidojuši zemnieku saimniecību „Ķīši”. Viņi apsaimnieko ap 100 ha zemes. Vec-

tēvs ir īsts zemnieks, viņš nespēj iedomāties dzīvi bez zemes darbiem un mājlopiem. Viņam ir 

vairāki hobiji, bez kuriem viņa dzīve nav iedomājama. Viņš ir kaismīgs mednieks un makšķer-

nieks. Vairākas medību trofejas – briežu ragi un lūša āda ieguvušas augstu novērtējumu – me-

daļas. Viņam patīk lasīt grāmatas par vēsturi un dzīvniekiem. Vēl viņam ļoti patīk darboties ar 

mazbērniem – ar mani, brāli Mārtiņu un Jēkabu. Mēs mazdēli esam braukuši līdzi traktorā 

līdz aizmiguši, tad vectēvs uz rokām ienesa istabā un ielika gultā.  

Att. no kreisās puses Anita, Dace, 

Guntis, Augusts. 



Ekspedīcija  

“Suitu novadpētnieki 2017” 

Viensētas stāsti 

Viņš ir nenogurdināms optimists, kurš mēdz daudz jokot un stāstīt anekdotes.  

Mana vecmāmiņa Anita ir ļoti gādīga. Viņa gatavo ļoti garšīgus ēdienus, jo ir taču mācīta 

pavāre un konditore. Kopš 2001.gada, kad „Ķīšos” uzcēla vairākas atpūtas mājiņas, vēlāk lielo 

viesu māju, galvenās rūpes par atpūtniekiem ir uzņēmusies viņa. Vasarās es mēdzu viņai iet 

talkā ar zāles pļaušanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mana vecmāmiņa Alsungas novadā ir iecienīta saimniece. Viņa ņemta par saimnieci dau-

dzās kāzās, jubilejās un bērēs, bet tagad tas vairs nav aktuāli. Viņa arī cep ļoti garšīgas kūkas. 

Nesen iznākušajā Dzidras Sondores grāmatā „Suitu ēdieni un dzīvesstāsti” iekļauts arī viņas 

dzīvesstāsts un pieredze. Viņa arī vairakkārt piedalījusies Suitu ēdienu vakarā „Spēlmaņu kro-

gā” Alsungā Svētā Miķeļa svētku ietvaros. Visas savas zināšanas viņa nodevusi arī manai 

mammai Dacei. Savukārt, pati daudz mācījusies no savas tantes un vīramātes. 

Maniem vecvecākiem vissvarīgākais, lai mazdēli izaugtu veseli, gudri un par labiem cilvē-

kiem, kas varētu palīdzēt viņiem un citiem līdzcilvēkiem. Mani vecvecāki ir Latvijas patrioti, tā-

pēc ļoti daudz brīvā laika un līdzekļus iegulda sabiedriskās aktivitātēs Alsungā, jo tas viņiem ir 

svarīgi un pašsaprotami. To arī ieaudzinājuši savos bērnos. 

Mani vecvecāki un vecāki ir Suitu zemes patrioti, viņi ir unikālās suitu kurtūras glabātāji, 

kopēji un nodevuši paaudzēs mantotās zināšanas arī saviem pēcnācējiem. 

Att. no kreisās puses. Mārtiņš Raģelis, Dace , Mārcis, Jēkabs Martinovi, Anita un Augusts  Raģeļi, Krišjānis Martinovs. 
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Dace Martinova (Raģele) 

Mana mamma Dace Martinova (dzimusi Raģele) piedzima 1975.gada 27.aprīlī. Bērnību pa-

vadījusi „Ķīšu” un „Ezermaļu” mājās. Beigusi Alsungas vidusskolu, tad apguvusi frizieres 

amatu un sāka strādāt par frizieri Alsungā frizētāvā „Jasmīna”. Vēlāk, kad pasaulē nāca Mār-

tiņš, mamma sāka studēt Biznesa Augstskolā „Turībā” tūrisma fakultātē. Divdesmit gadus 

mamma ir dzīvojusi Alsungā, tur arī viņa strādāja. Vēlāk apprecējās ar Mārci Martinovu. Kopš 

2007.gada mēs visi dzīvojam jaunuzceltajās mājās „Ezerkrastos” pie Zvirgzdu ezera, 300 m at-

tālumā no manu vecvecāku mājām „Ķīšiem”.  Mana mamma vienmēr gribējusi dzīvot pie ezera 

un tuvāk saviem vecākiem, lai arī mums, būtu tikpat skaista bērnība kā viņai. Manu brāli 

mamma nosauca vecvectēva vārdā par Mārtiņu, jo ļoti mīlēja un cienīja savu opīti. Mums vis-

iem doti stipri latviešu vārdi -Mārtiņš, Krišjānis un Jēkabs.  

Mamma pēc rakstura ir ļoti enerģis-

ka, strādīga, idejām bagāta, viņa necieš 

ja kāds slinko. Viņai patīk liela kārtība 

mājās, dārzā un visur apkārt. Mammai 

ļoti patīk dzīvnieki, īpaši suņi, kaķi un 

zirgi. Zirgus viņa iemīlēja, kad gāja jāša-

nas treniņos Alsungā. Viņa vēl joprojām 

sapņo par savu zirgu, bet vecvecāki ne-

piekrīt zirga turēšanai un nav jau arī at-

bilstoši apstākļi. 

Arī mana mamma ir Latvijas un Suitu zemes patriote. Kopš 2009.gada viņa ir biedrības 

„Etniskās kultūras centra „Suiti”” vadītāja. Lielu daļu viņas brīvā laika aizņem suitu lietu kār-

tošana, projektu rakstīšana un realizācija, pasākumu organizēšana un tikšanās.  Viņa arī ma-

ni un brāļus visā ir iesaistījusi. Viņa vēlas, lai mēs izaugtu par īstiem suitiem. Viņai ir ļoti sva-

rīgi, ka mēs viņu atbalstam ikvienā pasākumā, kurp viņa dodas. Arī viņas vecāki Anita un Au-

gusts grib vienmēr būt klāt viņas organizētajos pasākumos. Mūsu ģimene mantojusi suitu 

tautas tērpu, tam ģimenē ir ļoti liela vērtība. Mamma un vecmāmiņa daudz ko darina no jau-

na, mums visiem ir pašūti suitu tautas tērpi, darinātas rotas, noadītas zeķes un dūrgali. 

Mamma pēdējos gados sākusi aust. Viņai patīk darināt baltās rakstainās villaines un mēle-

nes. Vēl kopš 2016.gada  mamma vada bērnu tautiskās dejas kolektīvus „Dzīpariņi” un 

„Jumis”, bet pati deju vidējās paaudzes deju kolektīvā „Suiti”. Dejošana ir viņas sirdslieta. 
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INTERVIJAS ATŠIFRĒŠANA 

Teicējs: Augusts Raģelis 

Intervētājs: Krišjānis Martinovs 

 

Krišjānis Martinovs (K.M.):Kā jūs sauc? 

Augusts Raģelis(A.R.):  Augusts Raģelis 

(K.M.):Kad jūs esat dzimis? 

(A.R.): 1945.gada 23.decembrī. 

(K.M.):Kur jūs dzīvojat? 

(A.R.): Alsungas novada „Ķīšos”. 

(K.M.):Kura ir jūsu dzimtā puse/ mājas? 

(A.R.): Alsunga. 

(K.M.):Atmiņas par bērnību/ ģimeni? Visskaistākais ko atce-

raties. 

 (A.R.): Bērnībā ganīja govis,  ģimenē bija 4 bērni, māsa Me-

lānija un vecāko brāli sauca Eduards, kuram bija dvīņu mā-

sa Romānija, kas bērnībā saslima ar diloni un nomira 5 gadu 

vecumā. 

(K.M.):Pastāstiet par savām skolas gaitām? Kuru skolu bei-

dzis, cik klases? 

(A.R.): 1952.gada 1.septembrī gāja skolā Grāveru pamatskolā 

pabeidzu  3 klases. Pēctam mācījos Alsungas vidusskolā. 

(K.M.):Kad sākāt strādāt, kur? 

(A.R.):  Sāku strādāt kolhozā. Grāba sienu ar zirgu grābek-

ļiem, pēc tam strādāju uz kombaina par palīgu. 

(K.M.):Pastāstiet par savu dzimto māju (sētu)? 

(A.R.):  Dzimtā sēta bija „Ezermaļi”, līdzēju pārbūbēt māju, 

pirtiņu un raku aku. 

(K.M.):Kad tā varētu būt celta? 

(A.R.):  Māja un pirtiņa pārbūvēta 1959.gadā.  

(K.M.):Kādas ēkas bija, kam izmantoja, no kādiem 

materiāliem celtas? Kāds bija telpu plānojums? 

(A.R.):  Kūts bija, klēts bija, māja, pirtiņa, aka, mal-

kas šķūnis un labības šķūnis. 

 

Att. Ezermaļu mājas no pussaliņas puses. 

Att. Kartupeļu talka „Ezermaļos”. Anna, 

melānija, Augusts un Mārtiņš Raģeļi.  

Att. Rijas vieta. 
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(K.M.):Kas tajā dzīvoja (cilvēki, ģimenes), kas dzīvo pašreiz? 

(A.R.):Tajā dzīvoja Raģeļu ģimene un tagad tur dzīvo Ķikuru ģimene.  

(K.M.):Vai bija kādi īpaši koki, ko stādīja pie mājām? 

(A.R.):  Stādīja kastani, liepas, kļavas, ozolus, ābeles un bumbieres. 

(K.M.): Kādas raksturīgākās puķes, kuras stādīja pie mājām? 

(A.R.):  Rozes, pojenes, vasaras dālijas, samtenes un jorģīnes. 

(K.M.):Kādus svētkus svinējāt? 

(A.R.): Svinēja Jāņus, Vasaras svētkus, Miķeļdienas, Ziemassvētkus un Jauno gadu. 

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

(A.R.): Īpaši notikumi bija, kad skaidu jumtu mainīja pret šīferu jumtu. 

(K.M.):Jautājumi par elektrības ievilkšanu, ūdens pievadi vai ņemšanas vietām, jumtu, 

mājas pārbūvi, jaunu materiālu pielietojumu. 

(A.R.): Elektrību ievilka 1961.gadā ar pašu līdzdalību. Raka bedres priekš elektrības sta-

biem. 

(K.M.): Paldies par interviju! 

Att. Klēts atslēga. 

Att. Atjaunotais krusts „Ķīšu” sētā. 

Att. Klēts.  
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Viensētā ir daudz koku, īpaši daudz ir sastādīti  oši, ozoli, kļavas, ķirši, ābeles. Interesanta ir lī-

kā priede pašā ezera krastā.  Iebraucot sētā abās ceļa pusēs stāv ir divi oši. Tie aug  stalti savas 

kuplās zaru rokas izpletuši, veidojot kā vārtus iebraucot sētā. Puķu dobē starp diviem ošiem sē-

tas vidū ir liels laukakmens, kuru mans vectēvs strādājot kolhozā „Alsunga” atveda ar lielo trak-

toru no pļavām. Mana mamma atceras, ka šis akmens bērnībā bijis populārs laika kavēklis, jo 

abi ar brāli Gunti daudz rotaļājušies pie šī akmeņa.  Starp klēti, kurai dots vārds „žurku 

klēts” (nosaukums žurku klēts, lai baidītu bērnus un vestu pie kārtības) un dzīvojamo māju aug 

kastanis un kļava. Jau izsenis starp kastani un dzīvojamo māju bijis krusts ar Jēzus stautuju. 

2011. gadā, kad Suitu novadā atdzima Maija dziedājumi pie krustiem, mani vecvecāki Anita un 

Augusts arī atjaunoja krustu tā senajā vietā. No tā laika ikgadus maija mēnesī „Ķīšu” mājās pul-

cējās suitu ļaudis, lai kopā lūgtos par godu Jaunavai Marijai.  

Pie ezera aug viena dižena priede ar ļoti interesantu zarojumu. Priedes neatkārtojamais skais-

tums piesaistījis daudzu uzmanību. Priede iemūžināta filmā „Ezera sonāte” 1975. gadā.  

Mans vectēvs Augusts ir aizrautīgs koku stādītājs un nevienam neļauj zāģēt viņa un viņa senču 

stādītos kokus.  
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Jēkabs Antonovičs 

1860 - 1941 

Līze Antonoviča 

1861 –1931 

Grieta Antonoviča 

1880 -1958 

Krists Antonovičs 

1887 -1966 

Marija Antoviča 

1885 -1975 

Marija Antonoviča 

1894 -1970 

Miķelis Zarinskis 

miris ceļā uz Sibīriju 

Made Antonoviča 

1889 -1944 

Made Zarinska 

Jāzeps Balodis 

Pēteris Zarinskis 

Elizabete Millere 

Jēkabs Zarinskis 

Lūcija 

Anna Zarinska 

1907-1993 

Mārtiņš Raģelis 

1914-1988 

Katrīna Zarinska 

Jānis Ruņģevičs 

Grieta Zarinska 

1908 - 1993 

Antons Zarinskis 

Emma Gulbe 

Romānija Raģele 

1939 –1944 

Eduards Jānis Raģelis 

1939-2008 

Marta Šica 

1938  - 1985 

Augusts Raģelis  

1945 

Anita Bēķe 

1952 

Melānija Raģele 

1941  

Imants Lindbergs 

1948 –2013 

Guntis Raģelis 

1976 

Dace Raģele 

1975 

Mārcis Martinovs 

1978 

Mārtiņš Raģelis 

1999 

Krišjānis Martinovs 

2006 

Jēkabs Martinovs 

2012 

2018.gada 6.maijs 
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Teika par Zvirgzdu ezeru.  

Teik pa Zviergžģ ezer.  

 

Senos laikos tāds Zviergžģ ezers nemaņ nav bijs. Tur bijs plāv. Sievs grābušs sien. Te uzreiz 

nācs pa gais mākoņs rūkdams. Vien siev iesaukusēs:  

– Rā, ku zviergžģ skrej!  

Mākons uzreiz nokrits lejum un palics pa ezer. Sien gubs peldējušs pa viers. Vien siev sā-

kus gauž bŗēkt. Viņe uz gūb bijs palics mazs bērnīš āzmidzs. Lāb, ka i bijs dienvid vēš, un 

tas i gūbs izdzins male. Tā bērnīš i palics dzīs.  

 

Nu, tāds viesuls jau rūc, kad nāk, bet to jau cilēk nezin, kas pats a savam ausem nav dzier-

dējs un pats a savam acem nav redzējs.  

 

Att. „Ezermaļi”. 

Att. Zvirgzdu ezers no „Ķīšu” laipas. 
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Espedīcijas laikā kopā ar ģimeni mērījām lielākos kokus „Ķīšu” sētā. 

Kļava -2,70 m. 

Priede -3,0 m. 

Osis -2,78 m. 

Liepa -2,10 m. 

Kastanis -2,22 m. 

Ozols -2,85 m.  
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1976. gadā ezera krastā uzņemta latviešu spēlfilma „Ezera sonāte”. Uzņem-

tas arī citas filmas „Dzimtene sauc” jeb  „Kāzas Alsungā” 1935., „Māja pie 

ezera” 2016., „Kāzas” 2000., „Ūdensbumba resnajam runcim” 2004., 

„Vectēvs bīstamāks par datoru” 2016.u.c.  

1992. gadā ar Zvirgzdu ezeru saistās traģisks notikums, kad ezerā noslīka 

talantīgs latviešu kinooperators Juris Podnieks. 

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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Izmantotie informācijas avoti: 

 

1. Raģeļu ģimenes foto arhīvs. 

2. Suitu novada mācības grāmata. 

3. Gunta Kalniņa pētījumu „Suitu kopienas kultūrtelpas bijušo vecsaimniecību 

apzināšana un apsekošana’’. 

4. Augusta Raģeļa, Melānijas Lindbergas un Dace Martinovas atmiņu stāsti.  

5. Interneta resursi. 

6. Mārtiņa Raģeļa pētnieciskais darbs.  
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Atsauksmes un ieteikumi! 

 


