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LATVIJAS ETNOGRĀFISKAIS

BRĪVDABAS MUZEJS

MŪSDIENĀS

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs
1 dibināts 1924. gadā.

Pirmās celtnes uz muzeja teritoriju pārvestas un tur uzstādītas

1928. gadā. Apmeklētāju apskatei muzejs atvērts 1932. gadā, kad

tā ekspozīcijā bija 6 senceltnes un to iekārtas priekšmeti.
1974. gadā muzejs atzīmēja 50 darba gadu jubileju, kurai bija vel-

tīta īpaša zinātniska konference.

Tā kā muzejs veidojies divu atšķirīgu sabiedriski ekonomisku

formāciju laikā, tā attīstībā izdalāmi divi lieli posmi: 1) buržuāzis-

kās Latvijas periods (1924.—1940. g.) un 2) sociālisma un komu-

nisma celtniecības periods (kopš 1940. g.). Otrajā posmā ietilpst arī

laiks no 1941. gada jūlija līdz 1944. gada oktobrim, kad Padomju

Latviju bija okupējis fašistiskās Vācijas karaspēks un kad tika pār-
traukts 1940. gadā uzsāktais muzeja pārkārtošanas darbs. Detali-

zētāk izklāstot muzeja vēsturi, katrs posms būtu jāsadala vairākos

sīkākos posmos atbilstoši muzeja darba raksturam un devumam

kultūras dzīvē.

Pirmajā posmā muzeja darbs tika virzīts latviešu nacionālis-

tiskās buržuāzijas interesēs, galvenā vērība veltīta latviešu turīgo
zemnieku dzīves veida un materiālās kultūras propagandai.

Otrajā posmā darbs pārkārtots uz vēsturiskā materiālisma meto-

doloģijas principiem. Tā rezultātā Latvijas Etnogrāfiskais brīvda-

bas muzejs mūsdienāsir kļuvis par nozīmīgu zinātniskās pētniecības

un kultūrizglītības darba iestādi, kuras darba apjoms un nozīme

sniedzas tālu aiz Latvijas PSR robežām. Zinātniskās publikācijās

par muzeju stāstīts kā ārpus Padomju Latvijas, tā arī ārpus Pa-

domju Savienības robežām (sk. literatūras sarakstu). Muzejs tiek

pielīdzināts Vissavienības nozīmes arhitektūras pieminekļiem, ukT"

iepazīties ar tā darbu braukuši daudzi speciālisti ganno brālīgajām

padomju republikām, gan no ārzemēm. legūtā ierosme izman-

tota līdzīga rakstura muzeju ierīkošanai Tallinā (Igaunijas PSR

parks-muzejs), Užgorodā (Aizkarpatu Tautas celtniecības mu-

zejs), pie Kaunas (Lietuvas PSR Tautas sadzīves muzejs) v. c.

vietās.

1 Šajā izdevumā sniegti tikai tie dati par muzeja vēsturi, kas nepieciešami,
lai labāk izprastu muzeja darbu mūsdienās. Muzeja vēstures un uzbūves jautājumi

aplūkoti daudzās publikācijās (sk. literatūras sarakstā S. Cimermaņa un H. Stroda

publikācijas).
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1

Etnogrāfisko ziņu

pierakstīšana
ekspedīcijā.

Par sekmīgu zinātniski izglī-

tojošo masu darbu Latvijas Et-

nogrāfiskā brīvdabas muzeja
kolektīvs 1967. gadā sakarā ar

Lielās Oktobra sociālistiskās re-

volūcijas 50. gadadienu apbal-
vots ar Latvijas PSR Kultūras

ministrijas un Kultūras darbi-

nieku arodbiedrības Latvijas

Republikāniskās komitejas Go-

da rakstu un ar PSRS Kultūras

ministrijas diplomu.

Vissavienības muzeju darba

skatē, kas tika veltīta V. I. Ļe-

ņina 100. dzimšanas dienai, mu-

zeja kolektīvs republikānisko

muzeju vidū izcīnīja trešo vietu

un tika apbalvots ar PSRS Kul-

tūras ministrijas un Kultūras

darbinieku arodbiedrības Cen-

trālās padomes diplomu. Seši

muzeja darbinieki saņēma me-

daļu «Par darba varonību».

Vissavienības muzeju darba

skatē, kas tika veltīta PSRS 50. gadadienai, Latvijas Etnogrāfiskais
brīvdabas muzejs republikānisko muzeju vidū dalīja otro vietu ar

Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeju un tika apbalvots ar PSRS

Kultūras ministrijas un Arodbiedrību Centrālās Padomes diplomu.

Atzīstot muzeja veikto lielo darbu, PSRS Kultūras ministrija
1976. gada 1. martā iecēlusi to par Starptautiskās muzeju padomes

Padomju komitejas locekli.

Muzeja zinātniskās pētniecības darba galvenais uzdevums ir

tādas pastāvīgas ekspozīcijas izveidošana, kas pareizi un vispusīgi
atspoguļotu visu Latvijas laukos dzīvojušo tautību, etnisko grupu

un sociālo slāņu dzīves veidu un materiālo kultūru visos Latvijas
vēsturiski etnogrāfiskajos apgabalos feodālisma sairuma un kapi-
tālisma periodos. Atbilstoši šādas perspektīvas ekspozīcijas vaja-
dzībām jākomplektē muzeja fondi.

Muzejs ik gadu organizē zinātniskas ekspedīcijas uz dažādiem

Latvijas PSR rajoniem. Ekspedīciju dalībnieki apraksta, zīmē, foto-

grafē, filmē materiālās kultūras objektus, darba procesus, sadzīves

ainas, pieraksta teicēju sniegtās ziņas (1. att.). No ekspedīcijās

iegūtajiem materiāliem veidojas muzeja zinātniskais arhīvs. Ekspe-

dīcijās apzinātās tipiskākās celtnes, darbarīki, mājas iedzīves priekš-
meti un citi materiālās kultūras objekti tiek pārvesti uz muzeju

ekspozīcijas un fondu papildināšanai. Pārskati par ekspedīciju
darbu un interesantākajiem pārvestajiem objektiem ik gadu tiek

publicēti Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta infor-
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matīvajā izdevumā «Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par

arheologu, antropologu un etnogrāfu pētījumu rezultātiem», kā arī

dažos citos izdevumos, piemēram, «Dabas un vēstures kalendārā».

Pētījumu padziļināšanai muzeja darbinieki sistemātiski izmanto

Latvijas PSR un brālīgo republiku arhīvu, muzeju un bibliotēku

fondus. Pētījumu rezultāti apkopoti zinātniskos referātos, kas tiek

nolasīti republikas, starprepubliku vai Vissavienības mēroga kon-

ferencēs vai publicēti zinātniski populāros un zinātniskos rakstos

(sk. literatūras sarakstu). Laikā no 1950. līdz 1976. gadam muzeja
darbinieki zinātniskās konferencēs Latvijas PSR nolasījuši 17 refe-

rātus, starprepubliku konferencēs — 8 un Vissavienības konfe-

rencēs — 9 referātus. 1966. un 1974. gadā muzeja darbinieki pie-

dalījušies starptautiskās zinātniskās konferencēs Rumānijā un

Austrijā, kurās apspriesti aktuāli brīvdabas muzeju attīstības jau-

tājumi.

Pētījamo jautājumu lokā pirmām kārtām tiek iekļautas tēmas,

kas aktuālas sakarā ar muzeja ekspozīcijas pārkārtošanu, papildi-
nāšanu vai pilnveidošanu, piemēram, «Trūcīgo zemnieku materiālā

kultūra un dzīves veids 19. gs.», «Saimnieku un kalpu dzīves veids

19. gs.» (šīs tēmas risinātas, lai zinātniski pareizi pārkārtotu no

buržuāziskās Latvijas mantoto ekspozīciju), «Podniecība Latvijā
18.—20. gs.», «Piebalgas audēji 19.—20. gs.», «Kurzemes zvejnieka
sēta 19. gs.—20. gs. sākumā», «Vidzemes zvejnieka sēta 19. gs.

otrajā pusē—20. gs. sākumā», «Latgales krievu zemnieka sēta

19. gs.—2o. gs. sākumā», «Lībiešu sēta Ziemeļkurzemē 19. gs. otrajā

pusē —20. gs. sākumā» (šīs tēmas risinātas, lai muzeju bagātinātu
ar jauniem, tajā nebijuša rakstura eksponātiem vai veseliem eks-

ponātu kompleksiem), «Dekoratīvie stādījumi un augļu dārzi lat-

viešu zemnieku sētās 19. gs. otrajā pusē — 20. gs. sākumā», «Pūra

lādes latviešu tautas mākslā», «Sētu plānojumi Latgalē» (tās risinā-

tas, lai precizētu un papildinātu pastāvīgo ekspozīciju).

Darbs, kas ieguldīts minēto tēmu risināšanā, laika ritumā devis

muzejam nozīmīgu papildinājumu — Kurzemes lībiešu zvejnieka
sētu (61.—74. att), Kurzemes latviešu zvejnieka sētu (75.—78. att),
Vidzemes zvejnieka sētu (82.—91. att.), Vidzemes (153.—155. att.)

un Latgales (170.—174. att.) podnieku darbnīcas, Latgales krievu

zemnieka sētu (186. att.) un citus objektus, kā arī ļāvis iekārtot

interesantas izstādes («Latgales — Silajāņu — podnieku 20. gs.

30.—50. gadu darbarīki un darinājumi», «Linu apstrādāšana Lat-

vijā 19. gs.» v. c). Vairākas muzejā iesāktās tēmas, to autoriem

tālākajā pētniecības gaitā strādājot citur, kļuvušas par zinātniskām

publikācijām
2
, vairākas devušas pamatu nozīmīga zinātniskās

pētniecības darba — Baltijas tautu vēsturiski etnogrāfiskā at-

2 Cimeimanis S. Laukstrādnieku dzīves veids Kurzemē un Zemgalē 19. gs.

otrajā pusē. R., 1959; Feldmane Dz. Keramikas rotāšanas rīki un paņēmieni Lat-

vijā (19. gs. beigās un 20. gs.). — Arheoloģija un etnogrāfija, 2. sēj. R., 1960,

111 -136. Ipp.; Feldmane Dz. Trauku apdedzināmie cepļi Latgales un Vidzemes

lauku podniecībās (19. gs. otrā puse —
20. gs.). — Turpat, 3. sēj. R., 1961,

133.-155. Ipp.
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lanta — atsevišķu karšu un tekstu sastādīšanai3. Dažu tēmu (par

Ziemeļkurzemes lībiešu ciemu veidošanos, par dzirnavu attīstību

Latvijā v. c.) risināšana tiek turpināta, lai sagatavotu atbilstošas

zinātniskas un zinātniski populāras publikācijas.

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs ir kļuvis par vienu no

nozīmīgākajām Latvijas lauku iedzīvotāju dzīves veida un kultūras

vēstures avotu krātuvēm, kurā sakopoti tautas dzīves un darba

būtiskākie lietiskie pieminekļi — zemkopju, lopkopju, zvejnieku,
amatnieku darbarīki, celtnes, mēbeles un citi iedzīves priekšmeti,
lauksaimniecības transporta līdzekļi, tautas mākslas darinā-

jumi v. c. objekti. Visus šos objektus papildina rakstītās ziņas, kas

tiek glabātas muzeja zinātniskajā arhīvā.

Muzeja fondu un zinātniskā arhīva izaugsmi pēdējos 30 gados
raksturo šādi skaitļi: 1945. gadā ekspozīcijā bija uzstādītas 37 sen-

celtnes, kurās bija izvietots ap 2000 darbarīku, iedzīves priekšmetu

un citu eksponātu 4, 1955. gadā —43 senceltnes un 3786 sīkāki eks-

ponāti, 1965. gadā — attiecīgi 47 un_s3l9, 1976. gadā — 88 un

10 3355. Tātad 1976. gadā muzejā uzstādīto senceltņu skaits salīdzi-

nājumā ar 1945. gadu pieaudzis 2,37 reizes, bet sīkāku eksponātu
skaits — 5,2 reizes. Sevišķi strauji muzeja fondi auguši kopš
1966. gada. Tā, piemēram, salīdzinot 1965. gada datus ar 1976. gada

datiem, redzam, ka eksponēto senceltņu skaits pieaudzis 1,87 rei-

zes
6
, bet sīkāko eksponātu skaits — 1,94 reizes.

Muzeja zinātniskajā arhīvā 1975. gadā atradās vairāk nekā

12000 materiālu uzskaites vienību. Arhīva materiāli kārtoti trīs

grupās: 1) ekspedīcijās savāktie materiāli; 2) materiāli par muzejā

eksponētajām ēkām; 3) muzeja vēstures materiāli.

Skaitliski vislielākā ir pirmā grupa — 9004 vienības. Vairumu

materiālu savākuši muzeja darbinieki ekspedīcijās pēckara gados,

sevišķi, sākot ar 1960. gadiem. Tajā ietilpst zīmējumi, fotoattēli un

apraksti par darbarīkiem un darba procesiem, par tautas celt-

niecības objektiem, iedzīves priekšmetiem, lauku sētas apstā-

dījumiem, apģērbu, ēdienu, darba un sadzīves tradīcijām utt.

3 Klētis Latvijā 19. gs. vidū — 20. gs. 30. gados (M. Goba, I. Lakšēvica), Rijas

Latvijā 19. gs. vidū — 20. gs. 30. gados (E. Vēveris, K. Dāvidsons), Vējdzirnavas

Latvijā 19. gs. vidū — 20. gs. 30. gados (E. Vēveris), Ūdensdzirnavas Latvijā
19. gs. vidū — 20. gs. 30. gados (M. Kuplais), Rokas dzirnavas Latvijā 19. gs.

vidū — 20. gs. 30. gados (I. Priedīte). Atlanta sastādīšanu koordinēti veic Igauni-

jas, Latvijas, Lietuvas PSR ZA vēstures institūtu un republikānisko muzeju etno-

grāfi un PSRS ZA Etnogrāfijas institūts, kas vada un koordinē šo kolektīvo

pētījumu.
4 Šajā laikā pamatfonds vēl nebija inventarizēts, un tāpēc nav iespējams

noteikt eksponātu precīzu skaitu.

5
Daļa no šiem eksponātiem nav izvietoti pastāvīgajā ekspozīcijā un ikdiena nav

apskatāmi. Tie atrodas fondu glabātavā — vienā no muzeja senceltnēm —

eksponātiem.
6 Te jāpiebilst, ka senceltņu iegūšanā muzejs ir veicis vel lielāku darbu:

papildus minētajām celtnēm iegādātas, pārvestas un iekonservētas vel 18 celtnes,

kuras tiks uzstādītas ekspozīcijā tuvākajos gados. Muzeja topošajās filiālēs bij.

Rīgas raj. Berģu c. p. «Vārnās» (šī teritorija tagad pievienota Rīgas pilsētai)

iepirktas 3 celtnes un Cēsu raj. Vecpiebalgas c. p. «Vēveros» — 4 saimniecības

ar 10 celtnēm.
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2

«Pakalnu»
vējdirnavu
sagatavošana
pārvešanai uz muzeju.

Otrā materiālu grupa sniedz

sīkas ziņas par ēkām, kas pār-
vestas uz muzeju (tur ietilpst
maksas dokumenti, marķēšanas

projekti, uzmērojuma un darba

zīmējumi, vēsturiskie un teh-

niskie apraksti, fotoattēli, kur

fiksēta ēku nojaukšana un_ cel-

šana). Šajā grupā ir apmēram
2500 vienību.

Materiālu trešajā grupā sako-

poti dokumenti, kas attiecas uz

muzeja vēsturi (muzeja darba

plāni, atskaites, dokumenti par

saimnieciska rakstura celtnēm

v. c).

Negatīvu fondā glabājas
22 530 fotonegatīvu. Muzejā

glabājas arī 201 kinosižets, kuru

uzņemšana kā jauna etnogrā-
fisko parādību fiksēšanas forma

uzsākta 1970. gadā. Kinosižeti

iedalāmi vairākās grupās: 1)

ekspedīcijās pētāmie objekti;
no šiem sižetiem vēlāk pare-

dzēts izveidot etnogrāfiskas do-

kumentālas filmas par noteiktu

tēmu, piemēram, «Līves», kurā

gūstam priekšstatu par etnogrā-

fiski vērtīgo māju grupu «Lī-

ves» Alūksnes raj. Virešu ciemā-

(šo filmu 1973. g. demonstrēja
Latvijas PSR etnogrāfu un ar-

heologu zinātniskajā sesijā); 2) uz muzeju pārvedamo celtņu,

piemēram, Pakalnu vējdzirnavu (2. att.), Latgales sīkzemnieka

sētas v. c, nojaukšanas un restaurēšanas darbi; 3) muzeja darba

ainas, montētas muzeja gadskārtējās hronikās, koka eksponātu
un celtņu baļķu konservēšana v. tml.; 4) muzejā organizētie

masu kultūras darba pasākumi (etnogrāfisko ansambļu uzvedumi,

tautas mākslas izstrādājumu gadatirgi v. tml.).

Daudzi no muzeja materiālās kultūras objektiem un bagātie zināt-

niskā arhīva dati palīdz risināt Latvijas iedzīvotāju materiālās kul-

tūras un sadzīves vēstures būtiskus jautājumus, skaidrot latviešu

materiālās kultūras attīstības mezgla punktus, palīdz kontrolēt seno

autoru zīmējumu un aprakstu, kā arī dažādu dokumentālu mate-

riālu pareizību. Muzeja materiāli ir latviešu tautas kultūras vēstu-

res avotu zelta fonds, kura nozīmi grūti pārvērtēt.

lepazīstoties ar Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ekspo-
nātiem v. c. materiāliem, gūstam atbildi uz visdažādākajiem
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Latvijas iedzīvotāju dzīves veida, materiālās un garīgās kultū-

ras, kā arī sadzīves vēstures jautājumiem feodālisma un kapitā-
lisma periodā. Muzeja eksponāti dod ieskatu 1) Latvijas lauku

iedzīvotāju nodarbošanās veidos, darbarīkos un paņēmienos;
2) dažādu zemniecības sociālu slāņu sadzīves attīstībā; 3) tautas

celtniecības attīstībā; 4) mājas iedzīves priekšmetu attīstībā;

5) tautas mākslas, sevišķi koka un māla izstrādājumu, attīstībā;

6) latviešu un kaimiņu tautu kultūrvēsturiskajos sakaros un kul-

tūru mijiedarbībā materiālās kultūras jomā.

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs veic masu daudzpusīgu

izglītošanas un audzināšanas darbu: T) iepazīstina apmeklētājus
ar Latvijas iedzīvotāju dzīves veidu un materiālo kultūru pagātnē;
2) popularizē latviešu tautas kultūras progresīvās tradīcijas, lai

sekmētu mūsdienu tautas mākslas, padomju darba un sadzīves

ieražu uzplaukumu; 3) propagandē latviešu padomju tautas māk-

slas un lietišķās mākslas sasniegumus.

Kopumā ņemot, viss muzeja kultūrizglītības darbs palīdz ieaudzi-

nāt darbaļaužu masās zinātniski pareizu pasaules uzskatu, atsedz

tos apstākļus, kas Latvijas darba cilvēku mudināja cīnīties pret

ekspluatatoriem, tiekties pēc gaišākas nākotnes. Muzejs palīdz

pareizi novērtēt pagātnes kultūras mantojumu, izkristalizēt tā pro-

gresīvos elementus, kas izmantojami padomju tautas sociālistiskās

kultūras celtniecībā.

Tādējādi Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs kā svarīgs

kultūrizglītības darba iecirknis rāda latviešu tautas dzīves veida

un kultūras attīstību gadsimtu gaitā, ļauj mums pareizāk izprast
mūsdienu sasniegumus, vērīgāk ielūkoties nākotnes perspektīvās.

Kultūrizglītības darbam muzejā ir daudzas formas, no kurām

svarīgākās ir: 1) pastāvīgā ekspozīcija; 2) izstādes; 3) mākslinie-

ciskās pašdarbības kolektīvu izrādes un koncerti; 4) rajonu dienas;

5) tautas mākslas izstrādājumu gadatirgi. Daļa no šīm kultūrizglī-
tības darba formām (pastāvīgā ekspozīcija, izstādes) cieši saistītas

ar muzeja zinātniskās pētniecības darbu.

Pastāvīgā ekspozīcija ir muzeja darba galvenā forma. Ekspozī-

cija pašlaik sastāv no 88 senceltnēm, kas izvietotas 97 ha lielā

teritorijā. Senceltnēs aplūkojami apmēram 4000 darbarīku, mājas
iedzīves priekšmetu, saimniecības trauku, tautas mākslas darinā-

jumu v. c. sīkāku eksponātu. Muzeja ekspozīcijā izveidoti četri

sektori — Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales, kas atbilst

Latvijas četriem vēsturiski etnogrāfiskajiem apgabaliem. Uzsākta

arī piektā vēsturiski etnogrāfiskā apgabala — Augšzemes sektora

veidošana. Katram sektoram atvēlēta muzeja teritorijas noteikta

daļa, kurā izvietojami no šā apgabala pārvestie objekti (sk. plānu

grāmatas sākuma priekšlapā). Tikai dažos gadījumos vērojama

atkāpšanās no šā principa. Pie visām celtnēm, nozīmīgākajiem
darbarīkiem un iedzīves priekšmetiem ir izvietotas anotācijas, kas

apmeklētājus iepazīstina ar šo objektu vēsturi un izmantošanu.

Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas veidošana notiek saskaņā ar

1964. gadā izstrādāto muzeja attīstības perspektīvo plānu.
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3

Keramikas fonda

daļa.

Vairums muzeja senceltņu hronoloģiski attiecas uz feodālisma

sairšanas un kapitālisma elementu veidošanās periodu (18. gs. vi-

dus — 19. gs. vidus) un tikai dažas celtnes — uz agrāku laika posmu

(16. gs.—18. gs. pirmā puse). Pēdējos 10 gados pieaudzis to celtņu

īpatsvars (41% no muzeja senceltņu kopskaita), kas attiecas uz

kapitālisma periodu (19. gs. 60. gadi — 20. gs. sākums). Vairums

muzejā atrodamo darbarīku, mājas iedzīves priekšmetu v. c. ekspo-
nātu, kas kopumā nolietojas ātrāk nekā celtnes, darināti 19. gs. un

20. gs. sākumā. Agrāka laika posma raksturošanai tie izmantojami
tādā gadījumā, ja izgatavoti pēc veciem paraugiem vai attīstības

gaitā saglabājuši daudz agrāka posma elementu.

Pēdējos gados muzeja fondos strauji pieaug sociālisma un komu-

nisma celtniecības periodā darināto eksponātu — tautas mākslas

izstrādājumu skaits. It īpaši tas sakāms par tekstilijām un kera-

miku (3. att.).

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, tāpat kā citi šā tipa
muzeji, tautas dzīves veidu un kultūru parāda kompleksi, vienā
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veselā ansamblī, maksimāli tuvinot to atspoguļojamā laikmeta

reālajai dzīvei.

Uz muzeju, kā jau minēts, pārvesti Latvijas iedzīvotāju materiā-

lās kultūras būtiskākie objekti — zemkopības, lopkopības, amat-

niecības (it īpaši kokamatnieku, kalēju, podnieku un audēju) darba-

rīki, zvejas piederumi, zemnieku, amatnieku, zvejnieku dzīvojamās
un saimniecības ēkas un to iekārtas priekšmeti (mēbeles, saimniecī-

bas trauki, apgaismošanas piederumi), dzirnavas, amatnieku darb-

nīcas, lauksaimniecības transporta līdzekļi, tautas mākslas darinā-

jumi v. c. objekti, kas sniedz ieskatu par Latvijas iedzīvotāju dzī-

ves veida un materiālās kultūras attīstību apmēram 400 gadu
ilgā laika periodā.

Sociālisma un komunisma celtniecības gados muzeja pastāvīgajā
ekspozīcijā un fondos radīta tematiska daudzpusība. Mantojumā
no pirmspadomju laika tika saņemti gandrīz tikai zemnieku mate-

riālās kultūras objekti, bet tagad muzejā atrodam Kurzemes

(75.—78. att.) un Vidzemes (82.—91. att.) latviešu zvejnieku un

Kurzemes lībiešu zvejnieka sētas (61.—74. att.), divas kalves (56.,
191. att.), Piebalgas audēja (145.—147. att.) un ratiņu dreimaņa

4

Pāles ūdensdzirnavu

garengriezuma
shēma: A — ratu

telpa — «ūdens

rume»; B — graudu
bēniņi; C — akmeņu
bēniņi; D — miltu

bēniņi;
E — dzirnavnieka
dzīvoklis.
1 — aizsprosts;
2 — vidusstrāvas
ūdensrati;

3 — velbomis

ar zobratu;
4 — pārnesuma
zobratu sistēma;
5 — gaņģis;
6 —

pīdeļusieti;
8 — ar ūdens spēku
darbināmā maisu

pacelšanas ierīce;

9 — kāpnes.

(150.—151. att.) dzīvojamās mājas, Vidzemes (153.—155. att.) un

Latgales (170.—174. att.) podnieku darbnīcas, vienas zirga dzir-

navas un divas ūdensdzirnavas (4. att.) v. c. objektus. Darbs ekspo-

zīcijas tematiskajā daudzveidošanā turpinās: rosīgi tiek meklētas

Latgales ezeru un Kurzemes piekrastes jūras zvejnieku ēkas, amat-

nieku darbnīcas, sabiedriskās celtnes v. c. objekti.
Daudz darīts, lai atspoguļotu latviešu un kaimiņu tautu kultūr-

vēsturiskos sakarus un novērstu muzeja ekspozīcijas un fondu

etnisko vienpusību: vēl pirms 30 gadiem muzejā atradās 35 latviešu

celtnes (94,6%) un tikai divas (5,4%) samērā nenozīmīgas citu Lat-

vijā dzīvojošo tautību ēkas — Košraga lībiešu tīklu būda (72.,
73. att.) un igauņu vasaras virtuve (98.—100. att.) no Ainažiem, bet

1975. gadā muzejā jau uzstādītas un iekārtotas Kurzemes lī-

biešu sētas septiņas celtnes (61.—65., 67—71., 74. att.) un Latgales
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5

No Alūksnes raj.
Virešu c. p.
«Dzelmēm» pārvestās
rijas plāna shēma:
1 — rija; 2 — krāsns;
3

— piedarbs;
4 — ar ģēpelim
darbināma kuļmašīna;
5

— nojume ģēpelim;
6 — ģēpelis;
7 — uz stabiem
balstīts lievenis;
8 — gubenis.

krievu zemnieka sētas trīs celt-

nes (186., 188. att.). Pašlaik mu-

zeja ekspozīcijā ir jau 17,1 %

senceltņu, kam lībiska, krieviska

vai igauniska cilme. Vēl strau-

jāk pieaudzis sīkāko eksponātu
skaits, kam lībiska, igauniska,
krieviska, poliska cilme. Pašlaik

vēl tiek komplektēta Līvesciema

(Ziemeļaustrumvidzeme) sēta,

no kuras jau pārvesta rija

(5. att.). Šajā sētā atspoguļosies

dienvidigauņu un Vidzemes lat-

viešu materiālo kultūru mijie-
darbība. Tādā kārtā muzejā jau

eksponēti nozīmīgi materiālās

kultūras objekti.
Nākotnē to objektu skaits, kas sniedz ieskatu latviešu un kai-

miņu tautu kultūrvēsturiskajos sakaros un kultūru mijiedarbībā,

pieaugs. Muzejs veic lielu darbu internacionālisma jūtu audzinā-

šanā plašās iedzīvotāju masās.

Pašreizējo iespēju robežās tiek realizēts princips iekārtot mu-

zejā sociālekonomiski vienotus kompleksus, t. i., no vienas vai

tuvām sociāli vienādām saimniecībām pārved celtnes un to

iekārtas priekšmetus. Šādi kompleksi ir no Alsungas apkārtnes

pārvestā trūcīgā zemnieka («Ābolu») sēta (31. —33. att.), no Vents-

pils raj. Ances c. p. Lūžņas «Dēliņiem» pārvestā lībiešu zvejnieka

sēta (61.—74. att.), no Dricēnu ciema Dervinieku sādžas pārvestā

Latgales sīkzemnieka sēta (179. —183. att.) v. c. Pašlaik tiek orga-

nizēta «Dzelmju» māju pārvešana no Alūksnes raj. Virešu ciema

«Līvēm» un «Ķiermeļu» māju pārvešana no Stučkas raj. Mazzal-

ves. «Ķiermeļu» mājas muzejā uzstādīs kā līdz šim nepārstāvētā

Augšzemes vēsturiski etnogrāfiskā apgabala kompleksu.
Šādi vienoti kompleksi sniedz pareizāku priekšstatu par noteikta

sociāla slāņa vai etniskas vienības dzīves veidu un materiālo kul-

tūru attiecīgajā laika periodā nekā pirmspadomju laikā komplek-

tētās sētas, kurās nereti uzstādītas ēkas no sociāli atšķirīgām
saimniecībām un attālām vietām.

Muzejā uzstādītās dzīvojamās un saimniecības ēkas, to iekārtas

priekšmeti, darbarīki un citi eksponāti vairumā ir tipiski un plaši
lietoti Latvijas iedzīvotāju materiālās kultūras objekti 7, kas rak-

sturo atbilstošā laika periodā dzīvojušo sociālo slāņu un etnisko

vienību materiālās kultūras, sadzīves v. c. tautas dzīves jomu attīs-

tības gaitu, Latvijas vēsturiski etnogrāfisko apgabalu vai sīkāku

7
Muzejā glabājas arī ne mazums unikālu materiālās kultūras objektu, kas

līdz mūsdienām saglabājušies nelielā skaitā vai arī nav bijuši visai izplatīti. Tie

nereti ir dekoratīvi tautas mākslas darinājumi, kurus amatnieks vai kāds cits

gatavojis konkrētam gadījumam, piemēram, kāzu dāvanai, zināmam ieražu

rituālam v. tml.
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apvidu īpatnības. Tajā pašā laikā šie objekti parāda tos materiālās

kultūras un sadzīves elementus, kas vieno gan dažādu apgabalu,
gan tautu materiālo kultūru un sadzīvi. Tā, piemēram, pēc Kur-

zemes un Zemgales dzīvojamām mājām varam izsekot, kā notika

Dienvid- un Rietumlatvijas zemnieku dzīvojamo māju kultūrvēstu-

riskā attīstība un kā sētas sadzīvē atspoguļojās zemniecības

pieaugošā sociālā noslāņošanās: Nidas zvejnieka trīsdaļīgā dūmis-

taba (34. —36. att.) ar atklātu apkures centru namā un vienu kopēju
dzīvojamo istabu; «Tupēšu» trīsdaļīgā dzīvojamā māja (39.—

40. att.) ar slēgtu apkures centru — apvalkdūmeni — un diferen-

cētām dzīvojamām telpām laukstrādniekiem un saimnieka ģime-
nei; «Vecķempju» trīsdaļīgā dzīvojamā māja (197.—198. att.) ar

vēl krasāk diferencētām dzīvojamām telpām gājējiem un saim-

nieka ģimenei. Pārējās muzejā izvietotās Kurzemes dzīvojamās
mājas rāda šā vispārējā attīstības procesa pārejas formas un lokā-

los variantus.

Pēc Vidzemes rijām varam izsekot, kā 17.—19. gs. dzīvojamās,
labības žāvējamās un kuļamās telpas zemnieki, apstākļu spiesti,

apvienoja vienā ēkā. No šī viedokļa interesi izraisa «Rizgu» rija

(119.—120. att.), kurā īslaicīgai dzīvošanai, pēc literatūras datiem,

izmantots celtnes nojumē ierīkotais kambaris; Valmieras dzīvo-

jamā rijā (129.—130. att.), kurā dzīvoja labības žāvējamā telpā un

tās galā piebūvētā kambarī; «Arluiku» rija (141.—142. att.), kurai

labības žāvējamās telpas galā piebūvēts dzīvojamais gals ar spe-

ciālu apkures centru un diferencētām dzīvojamām telpām lauk-

strādniekiem un saimnieka ģimenei.

Salīdzinot Latgales (170.—174. att.) un Vidzemes (153.—155. att.)
podnieku darbnīcas, redzam Latvijas lauku 19. gs. — 20. gs. sā-

kuma arhaiskāko podniecības tehnoloģiju (Latgalē kā darbnīcu

izmanto dzīvojamo telpu, lieto sauso vāpi, darinājumus apdedzina
ārpus darbnīcas ierīkotā vaļējā divstāvu ceplī ar vertikālu liesmu)
un tā laika attīstītāko lauku podniecības tehnoloģiju (Vidzemē
darbnīcai celta īpaša ēka, lieto slapjo vāpi, darinājumus apdedzina
zem darbnīcas iemūrētā slēgtā ceplī ar horizontālu un vertikālu

liesmu).
Šādu piemēru uzskaiti varētu turpināt jebkurā muzeja ekspozī-

cijā pārstāvētajā jautājumā.
Līdztekus pastāvīgajai ekspozīcijai muzejs regulāri organizē

izstādes, kurās plaši propagandē Latvijas iedzīvotāju materiālās

kultūras, it īpaši tautas mākslas, vērtības. Laikā no 1948. līdz

1959. gadam ik gadu tika rīkotas jauniegūto eksponātu izstādes,

kas apmeklētājus iepazīstināja ar fondu komplektēšanas darbu

iepriekšējā gadā. Taču drīz vien kļuva skaidrs, ka šādas vispārīgas
izstādes nav pietiekami mērķtiecīgas un tās dod samērā maz kul-

tūrizglītojošās informācijas. Tādēļ paralēli muzeja jaunieguvumu
izstāžu iekārtošanai kopš 1954. gada sākta tematisku izstāžu orga-

nizēšana. Šīs izstādes izraisīja apmeklētāju lielu interesi, un dažas

no tām pastāvēja pat vairākus gadus (daļu no izstādītajiem priekš-
metiem muzejs iegādājās fondu un ekspozīcijas papildināšanai).
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Tā, piemēram, 1954. gadā tika iekārtota Latgales (Silajāņu) pod-
nieku 20. gs. 30.—50. gadu darbarīku un darinājumu izstāde, kas

darbojās 3 gadus un plašas interesentu aprindas iepazīstināja ar

ievērojamo tautas mākslas meistaru — Andreja Paulāna, Polikarpa
Vilcāna, Staņislava Vilcāna, Jāņa Dubovska, Polikarpa Čerņav-
ska v. c. — darba tehnoloģiju un darinājumiem. Tā bija pēckara

gados pirmā vēlāk tik populāro Latgales keramiķu darinājumu
izstāde Rīgā. Turpmākajos gados tai sekoja citas dažādos muzejos

un izstāžu zālēs iekārtotās Latgales keramiķu darinājumu izstādes.

Kopš 1967. gada Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā nepārtraukti
atvērta Latvijas 19.—20. gs. lauksaimniecības transporta līdzekļu
izstāde (6. att.). No pārējām šīs kategorijas izstādēm jāmin: 1) māk-

slinieka Mārtiņa Zaura pēc latviešu folkloras motīviem darināto

koka skulptūru — «Vagara Trejača dzimta» — izstāde (7. att.), kas

atvērta kopš 1967. gada; 2) 1956. gadā iekārtotā Piebalgas ratiņu

dreimaņu 19.—20. gs. darbarīku un darinājumu izstāde, kurā bija
parādīta arī ratiņu virpošanai nepieciešamo materiālu sagatavo-

šana, atsevišķu detaļu izgatavošana un ratiņu montāža; 3) 1958.

6

19. gs. — 20. gs.
sākuma Latvijas
lauksaimniecības
transporta līdzekļu
izstādes daļa.
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7

Mākslinieka M. Zaura

koka skulptūru —

«Vagara Trejača
dzimta» — izstādes

daļa.

gadā iekārtotā izstāde «No tīnes līdz skapim», kas atspoguļoja lat-

viešu zemnieku mājas iedzīves priekšmetu — tvertņu kultūrvēs-

turiskās attīstības gaitu; 4) Latvijas namdaru 19. gs.—2o. gs. sā-

sākuma darbarīku izstāde (8. att.), ko atvēra 1975. gadā (tā bija

pirmā republikas muzejos iekārtotā speciāli kokamatniecības dar-

barīku attīstībai veltīta ekspozīcija).
Kopš 1959. gada muzeja rīkotās izstādes iegūst mūsdienu dzīves

vajadzībām visatbilstošāko formu: tajās tiek propagandēti tautas

mākslas darinājumi. Šajās izstādēs eksponē, pirmkārt, pagātnē da-

rinātās lietas, kam vēl joprojām ir liela mākslinieciska vērtība un

audzinoša nozīme un kas noder par ierosmju avotu profesionāliem
māksliniekiem, tautas daiļamata meistariem v. c. nozaru speciālis-
tiem, otrkārt, mūsdienās darinātos tautas mākslas entuziastu un

tautas daiļamata meistaru darbus, kuri sniedz zināmu ieskatu

tautas lietišķās mākslas attīstībā un tās tendencēs. Šajā sakarā īpaši
minama PSRS 50. gadadienai veltītā republikas tautas mākslas

metālkalumu izstāde 1972. gadā, PSRS 50. gadadienai un latviešu
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dziesmu svētku simtgadei veltītā republikas tautas lietišķās māk-

slas izstāde 1973. gadā un I Vissavienības mākslinieciskās pašdar-
bības festivāla programmā ietilpstošā Latvijas PSR tautas mākslas

pinumu izstāde 1975. gadā (9. att.). Šajā grupā ieskaitāmas arī

rajonu (Alūksnes, Dobeles, Gulbenes, Liepājas, Ogres, Rīgas) tau-

tas lietišķās mākslas izstādes, kas organizētas sakarā ar rajonu
dienām muzejā vai citiem pasākumiem. Treškārt, tiek izstādīti

tautas lietišķās mākslas pulciņu (Stopiņu, Kuldīgas), studiju (Cēsu
«Madaras», Jelgavas «Atspoles», Bauskas, Liepājas «Dzintara»,

«Liepavas» un «Kursas», muzeja metālkalēju un audēju Tautas

studiju v. c.) vai atsevišķu tautas daiļamata meistaru darinājumi.
Mūsdienu tautas mākslas darinājumu izstādes atspoguļo kolek-

tīvu un meistaru sasniegumus, noder pieredzes apmaiņai un jau-
nai ierosmei.

īpaši jāaplūko vēl divas izstādes: «Senie istabu rotājumi» un

«Metāls un ziedi».

Izstādē-konkursā «Senie istabu rotājumi» eksponēti dažādi telpu
rotājumi — no salmiem, niedrēm, smilgām, putnu spalvām, olu

čaumalām, ozolzīlēm, papīra, lupatiņām, dziju galiem, ēveļu skai-

dām un skaliņiem veidoti kāzu lukturi, puzuri, gredzenu ķēdes,
ziedi, saulītes, bumbas, putni, važiņas, eglītes rotājumi un citi dari-

nājumi. Tos gatavoja muzeja Tautas lietišķās mākslas studijas
dalībnieki un atsevišķi autori pēc etnogrāfiskajos izdevumos

atrodamajiem zīmējumiem, aprakstiem, kā arī pēc veco ļaužu

8

Kokamatnieku
19. gs.-20. gs.
sakuma

darbarīku izstādes
daļa.
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9

Latvijas PSR tautas
mākslas pinumu
izstāde.

atmiņām un norādījumiem, ievērojot etnogrāfisko novadu senās

tradīcijas.
Izstādes eksponāti liecināja par gadsimtos krāto tautas izdomas

bagātību, daiļuma izjūtu un darba mīlestību. Visi rotājumi tika

nopirkti un savu pastāvīgo mājvietu atrada muzeja zinātnisko

fondu glabātavās, lai saglabātu nākamajām paaudzēm mazo de-

koratīvo formu paraugus tautas mākslā.

Izstādi «Metāls un ziedi» iekārtoja muzeja Metālkalšanas Tautas

studija sadarbībā ar dārznieku — ziedu sakārtošanas mākslinieku

Vladimiru Kalvu.

Pirmo reizi Padomju Latvijas izstāžu vēsturē ziedi un cilvēka

roku veidojumi no metāla atrada kopēju, saskanīgu valodu.

leraksti izstādes atsauksmju grāmatā liecina par apmeklētāju vē-

lēšanos, lai tautas metālkalšanas mākslas tradīciju garā darinātie

dekoratīvie priekšmeti papildinājumā ar ziediem un zaļumiem

mūsdienu dzīvokļu un sabiedrisko telpu interjerā ieņemtu aiz-

vien nozīmīgāku vietu līdzās citiem lietišķās mākslas darinājumiem.
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10

Muzejs ābeļziedā.

Par jauna perspektīva izstāžu cikla sākumu jāuzlūko 1975. gada
pavasarī iekārtotā Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures

institūta arheoloģiskos izrakumos iegūto senlietu izstāde. Tā iepa-

zīstināja muzeja apmeklētājus ar Latvijas seno iedzīvotāju mākslu

un deva daudz ierosmju tautas daiļamata meistariem un profesio-
nāliem māksliniekiem pagātnes tautas mākslas elementu radošai

pārmantošanai mūsdienās.

Kopš 1974. gada muzeja apmeklētājiem bijusi iespēja ielūkoties

arī brālīgo republiku tautas mākslas bagātībās. Jau notikušas trīs

izstādes: 1) «Ukraiņu etnogrāfiskie motīvi mūsdienu apģērbā un

rokdarbos» (no Ukrainas PSR Tautas arhitektūras un sadzīves

muzeja fondu materiāliem); 2) «Vladimiras novada zemnieku tērpi
19. gs. beigās—20. gs. sākumā» (no Vladimiras—Suzdaļas vēstures

un mākslas muzeja fondu materiāliem); 3) «Armēnijas tautas māk-

slas darinājumu izstāde».

Mūsdienu latviešu tautas mākslas vērtību propagandas nolūkos

Vladimirā un Užgorodā savukārt iekārtotas Latvijas Etnogrāfiskā
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brīvdabas muzeja abu Tautas studiju darinājumu izstādes, kas iz-

raisījušas lielu interesi. Muzeja Tautas studijas dzintara izstrādā-

jumi un kalumi 1975. gadā eksponēti arī Ļvovā un Kijevā. Muzeja
abu studiju darbi mērojuši arī tālo ceļu uz Japānu, kur tie ekspo-
nēti lietišķās mākslas darinājumu izstādē. Muzeja Tautas studiju
dalībnieku darbi eksponēti arī Jelgavas vēstures un mākslas mu-

zejā un Kuldīgas novadpētniecības un mākslas muzejā.

Darbaļaužu intereses pastiprināšanos par muzeju raksturo aiz-

vien augošais apmeklētāju skaits: 1950. gadā muzeju apmeklēja
35 868 cilvēki, 1960. gadā — 67 303, 1970. gadā — 147 778 un

1974. gadā ■— 208 154 apmeklētāji. Sevišķi straujš apmeklētāju
skaita pieaugums vērojams kopš 1966. gada, kad pastāvīgā ekspo-

zīcija tika strauji papildināta ar jauniem objektiem, kad organi-
zētas interesantas izstādes un dažādi masu kultūras pasākumi.
Nenoliedzama nozīme apmeklētāju skaita augšanā ir arī muzeja

skaistajām ainavām. Jo sevišķi krāšņs muzejs ir pavasara ziedu

rotā (10. att.) un rudens lapu zeltā (11. att.).
Liela nozīme masu kultūrizglītības darbā muzejā ir māksliniecis-

kās pašdarbības kolektīvu koncertiem, kam ir jau apmēram 25 ga
l

dus ilgas tradīcijas. Šajos koncertos plašas interesentu aprindas,
to vidū arī muzeja ekspozīcijas apmeklētāji, tiek iepazīstināti ar

Padomju Latvijas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu sasniegu-
miem, ar latviešu un kaimiņu tautu pagātnes un mūsdienu kultū-

ras bagātībām.
Pirmie šāda rakstura pasākumi bija Rīgas rajona mākslinieciskās

pašdarbības skates ieskaņu un noslēguma koncerti, kas muzejā

uzbūvētajā brīvdabas estrādē notika 1951.—1953. gadā, un Rīgas
rajona Dziesmu svētku ieskaņu un noslēguma koncerti, kas notika

1954.—1955. gadā. Šajos koncertos piedalījās Rīgas rajona kori un

deju kolektīvi, kā arī viesu kolektīvi no Pērnavas raj. (kopš
1952. g.) un Kauņas (1953. g.). Koncertus ik gadu noklausījušies
vairāki tūkstoši cilvēku, no kuriem liela daļa iepazinās arī ar mu-

zeja pastāvīgo ekspozīciju un izstādēm. Kopš 1956. gada par Rīgas

rajona Dziesmu svētku norises vietu kļuva Sigulda un Saulkrasti.

Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu, dažādu ansambļu un

individuālo izpildītāju koncerti muzejā atsākās 1967. gadā un kopš
tā laika kļūst aizvien daudzveidīgāki un saturā bagātāki.

Kopš 1967. gada muzejā uzstādītajā senajā Usmas baznīcā tiek

organizēti ansambļu un ērģeļu mūzikas koncerti. Koncertos pieda-

lījies Rīgas elektromehāniskās rūpnīcas Kultūras nama instrumen-

tālais ansamblis, LRAP Kultūras nama koklētāju ansamblis, Latvi-

jas PSR Zinātņu akadēmijas Tautas koris «Gaismaspils», ērģelnieki
V. Biteniece, O. Cintiņš v. c.

1968. gadā muzejā atjaunota brīvdabas estrāde. Tas deva iespēju
uzaicināt uz muzeju lielākus pašdarbības kolektīvus un sniegt pla-
šāku programmu. Kopš šā laika muzejā regulāri viesi ir Tautas

teātru, koru un deju, kā arī citi pašdarbības kolektīvi, kuru izrā-

des un koncerti notiek estrādē sestdienās un svētdienās. Visas šīs

izrādes un koncertus vieno kopējs mērķis — ar mākslinieciskā
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priekšnesuma palīdzību dot iespēju apmeklētājiem labāk izprast
tautas kultūru un sadzīvi. Šā mērķa sasniegšanai Tautas teātru un

pārej o pašdarbības dramatisko kolektīvu programmās iekļautas
galvenokārt latviešu literatūras klasiķu un padomju autoru lugas
par lauku dzīvi. Laika no 1968. līdz 1975. gadam muzeja estrādē
uzvests gandrīz 50 lugu. Biežāk muzejā uzstājies A. Alunāna Jel-

gavas Tautas teātris (8 reizes), Ventspils Tautas teātris (6 reizes),
Jēkabpils un Kuldīgas Tautas teātri (katrs 4 reizes). Divas reizes

muzeja uzstājies L. Paegles Valsts ValmierasDrāmas teātris. Vispo-
pulārākās bijušas R. Blaumaņa, A. Alunānaun A. Brigaderes lugas,
kas uzvestas 18 reizes (katrs autors pārstāvēts 6 reizes), un V. Sau-
leskalna lugas, kas uzvestas 5 reizes. Jāpiebilst, ka populārākie
kolektīvi galveno_vērību veltījuši sava novada autoriem vai tema-
tikai, piemēram,_ A. Alunāna Jelgavas Tautas teātris 5 reizes uzstā-

jies ar A. Alunāna lugām («Visi mani radi raud», «Mucinieks un

muciniece» v. c), Kuldīgas Tautas teātris 3 reizes uzvedis V. Sau-
leskalna dramatizējumus («Silaines muiža», «Vecā jūrnieku

Rudens Zemgales
sektorā.
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Celtnieku kultūras

nama «Oktobris»
lībiešu etnogrāfiskā
ansambļa uzvedums
«Lībiešu sētā».

ligzda»), Madonas Tautas teātris 3 reizes uzvedis R. Blaumaņa

lugas («Skroderdienas Silmačos», «No saldenās pudeles»).
Tautas koru un citu pašdarbības koru kolektīvu koncertu pro-

grammās iekļautas gan Republikānisko dziesmu un deju svētku

repertuāra dziesmas, gan dažādi klasiskās mūzikas skaņdarbi. Re-

publikānisko dziesmu un deju svētku repertuāra, kā arī tautas

dziesmu un deju koncerti parasti notiek muzeja estrādē. Klasiskās

mūzikas skaņdarbus, piedaloties solistiem, parasti atskaņo Usmas

baznīcā, kas pārvērtusies par savdabīgu muzeja koncertzāli. Mu-

zejā uzstājušies daudzi un dažādi kori (piemēram, LRAP Ventspils
Kultūras nama Tautas koris «Līvzeme», Tautas koris «Daile», Lat-

vijas PSR Nopelniem bagātais kolektīvs Tautas vīru koris «Dziedo-

nis») un deju kolektīvi (piemēram, Tautas deju ansambļi «Gatve»,

«Kalve», «Vidzeme», «Ritenītis», Madonas raj. Kultūras nama

dziesmu un deju ansamblis «Atvasara»).
Ciešs kontakts muzejam izveidojies ar republikas etnogrāfiska-

jiem ansambļiem, kā arī dažiem citiem ansambļiem. Etnogrāfiskie
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ansambļi iestudē pēc folkloras un etnogrāfijas motīviem veidotus

uzvedumus — dažādu sadzīves ieražu norises, kas skatītājus iepa-
zīstina ar latviešu ģimenes un darba svētkiem pagātnē, ar šo

svētku dziesmām, dejām, izdarībām, tērpiem, tautas mākslas dari-

nājumiem v. c. materiālās kultūras objektiem, kādus lietoja šajos
svētkos.

Kopš 1969. gada ik gadu muzeja viesis augusta pirmajās svēt-

dienās ir Rēzeknes rajona Rikavas ciema etnogrāfiskais ansamblis.

Tā izpildījumā redzēts ģimenes svinību uzvedumu cikls, kurā kā

atsevišķi iestudējumi ietilpuši «Vainaga vīšana», «Saderības»,
«Kāzas», «Kristības», «Vakarēšana». 1975. gadā ar uzvedumu «Lat-

gales vasara» Rikavas ansamblis iesaka darba ieražu norišu uzve-

dumu ciklu, kas tiks turpināts nākamajos gados.
Kopš 1971. gada ik gadu, parasti augusta otrajā svētdienā, mu-

zejā viesojas lībiešu etnogrāfiskais ansamblis, kurš darbojas Rīgā
pie celtnieku kultūras nama «Oktobris». Ansamblis iepazīstina
klausītājus ar savdabīgajām Ziemeļkurzemes lībiešu dziesmām un

13

Muzeja ansambļa
uzvedums «Sievu
ņemt nav bērnu
spēle».
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14

Tautas lietišķās
mākslas izstrādājumu
gadatirgus.

dejām, ar lībiešu tērpiem un paver iespēju labāk izprast muzejā

nesen izveidotās lībiešu zvejnieka sētas ekspozīciju un lībiešu

kultūru. 1971. un 1972. gadā šis ansamblis muzeja «Dēliņu» māju

kompleksā uzstājās ar etnogrāfisku uzvedumu «Lībiešu sēta»

(12. att.), kurā piedalījās arī Ventspils lībiešu dziesmu un deju an-

samblis.

1974. gadā muzejā viesojās arī Alsungas pilsētciemata Kultūras

nama etnogrāfiskais ansamblis ar uzvedumu «Suitu kāzas», kura

skatītāji uzzināja daudz jauna par šā savdabīgā Kurzemes novada

ļaužu sadzīves tradīcijām, par alsundznieku dziesmām, dejām, va-

lodas īpatnībām. Madonas raj. Kultūras nama dziesmu un deju

ansamblis «Atvasara» 1970. gadā uzstājās ar koncertu «No tautas

daiļrades pūra», bet Latvijas PSR Ministru Padomes Profesionāli

tehniskās izglītības Valsts komitejas Kultūras nams_ 1969. gada

sagatavoja koncertu-uzvedumu «Mana dzimtene jauka», kura pie-

dalījās Tautas koris «Daile», Tautas deju ansamblis «Gatve» v. c.

ansambļi. Ir bijuši arī citi viesu ansambļu uzvedumi.
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Tautas lietišķās
mākslas izstrādājumu
gadatirgus.

1973. gadā tika noorganizēts Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas mu-

zeja ansamblis, kas iestudējis literāri muzikālu uzvedumu «Sievu

ņemt nav bērnu spēle» (13. att.). Uzvedumā atspoguļotas latviešu

senās kāzu ieražu norises, un ansamblis ar to uzstājies jau vairāk

reižu.

Muzeja kolektīvs aktīvi piedalās jaunu tradīciju un darbaļaužu

jaunu kontaktu veidošanā. Piemēram, lai sekmētu muzeja apmek-

lētāju interesi par muzejā pārstāvēto Latvijas vēsturiski etnogrā-

fisko apgabalu iedzīvotājiem un kultūras darbiniekiem, 1969. gadā

muzejā tika noorganizēta Latgales novada diena un 1970. gadā —

Zemgales novada diena. Abām novadu dienāmkopīgi norises ele-

menti bija tautas mākslas izstāžu atklāšana (Latgalei — keramikas

izstāde, Zemgalei — Jelgavas lietišķās mākslas Tautas studijas

«Atspole» izstāde), tikšanās ar dzejniekiem, rakstniekiem un māk-

sliniekiem, kuri dzimuši šajā novadā (Latgalei — muzeja Latgales
sētā, Zemgalei — Zemgales sētā), un novada dienas noslēgums

muzeja estrādē (Latgales novada dienu noslēdza Rikavas ciema
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etnogrāfiskā ansambļa uzvedums «Saderības», Zemgales novada

dienu — Jelgavas Tautas teātra izrāde — A. Brigaderes luga «Sprī-

dītis»). Zemgales novada dienu kuplināja arī ērģeļmūzikas un so-

listu koncerts uz muzeju pārvestajā 1537. gadā celtajā Bornes baz-

nīcā. Novadudienas muzeja apmeklētājos radīja lielu interesi, taču

šāds pasākums bija pārāk plašs un grūti organizējams.

Meklējot jaunas, mūsdienu vajadzībām atbilstošākas un intere-

santākas darba formas, muzejs jau 1970. gadā uzsāka rajonu dienu

organizēšanu. Rajonu dienās muzeja apmeklētāji tiekas ar rajonu
vadošajiem darbiniekiem, darba pirmrindniekiem, kultūras un

mākslas darbiniekiem, mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem.

Veidojas aktīva saikne — tikšanās, kuras rezultātā muzeja apmek-

lētāji tieši no rajona iedzīvotājiem uzzina par rajona sasniegu-

miem darbā un kultūras dzīvē. Lauku ļaudis, rajona dienu dalīb-

nieki, apmeklējot muzeju, savukārt gūst bagātu informāciju par

Latvijas iedzīvotāju materiālo kultūru un sadzīvi pagātnē, iepazīs-
tas ar sava un citu novadu tautas dzīves pieminekļiem, kas uzstā-

dīti un iekārtoti muzejā.

16

Audēja darba

paņēmienu
demonstrēšana

Piebalgas audēju
darbnīcā.
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Līdz šim notikušas četras rajonu dienas — Kuldīgas (1970. g.),
Gulbenes (1972. g.), Ogres (1973. g.) un Alūksnes (1974. g.). Tām

visām ir vairāki kopēji elementi, piemēram, rajona lietišķās mākslas

darinājumu izstāde, tikšanās ar rajona vadošajiem darbiniekiem

un darba pirmrindniekiem, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu

un solistu koncerti kādā no muzeja sētām vai Usmas baznīcā, no-

slēguma izrāde vai koncerts muzeja estrādē. Bez tam katra rajona
dienā ir arī savdabīgas norises, kuras izriet no rajona saimnieciskās

un kultūras dzīves īpatnībām un kuru pamatā ir rajona kultūras

darbinieku radošā aktivitāte. Tā, piemēram, Kuldīgas rajona dienā

pirms noslēguma izrādes bija skatītāju tikšanās ar lugas «Silaines

muiža» autoru Robertu Sēli un dramaturgu Voldemāru Sauleskalnu,

bija pieejami tradicionālie kurzemnieku ēdieni un atspirdzinošie
dzērieni, Gulbenes rajona dienā bija suvenīru tirdziņš, Ogres

rajona dienā — VĻKJS 50. gadadienas Ogres Trikotāžas kombi-

nāta izstrādājumu izstāde, modes demonstrējumi un Ogres raj. Kul-

tūras nama fotokluba darbu izstāde, Alūksnes rajona dienā —

17

Koka izstrādājumu
fonda daļa.
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Tekstiliju fonda daļa.

Alūksnes Tautas teatra_izrāde — A. Vilka komēdija «Eižens iero-
das pilī» un Alūksnes bērnu mūzikas skolas pasākums — bērnu rīts.

Rajonu dienas kļuvušas ļoti populāras, un tās vienmēr tiek kupli
apmeklētas.

Viens no populārākajiem masu pasākumiem muzejā ir tautas

lietišķās mākslas izstrādājumu
_

gadatirgus, kurš notiek kopš
1971. gada un kura_ savus darinājumus piedāvā dažādu paaudžu
un dažādu specialitāšu tautas lietišķas mākslas meistari no visiem

Latvijas novadiem. Divas dienās tirgus apmeklētājiem — intere-
sentiem ir iespēja iegadāties meistaru darinājumus — tekstilijas
(14. att.), keramiku, pinumus (15. att.), ādas, dzintara, koka un mc-

izstrādājumus, iepazīt pašus meistarus un kā lielā brīvdabas
izstāde skatīt un vērtēt mūsdienu tautas lietišķās mākslas attīstības
līmeni, dažādu meistaru un novadu tautas mākslas īpatnības. Gada-

tirgus ir arī savdabīga tautas tērpu izstāde un propaganda, jo
daudzi tirgus dalībnieki ģērbušies dažādu novadu tautas tērpos.
Tautas daiļamata meistariem gadatirgus ir darba pieredzes apmai-
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ņas vieta. Viņiem ir svarīgi redzēt gan pašus darinājumus, gan

iepazīt citam citu. Apmeklētājiem ir interesanti vērot daiļamat-

nieku darba procesu — aušanu, māla un metāla izstrādājumu dari-

nāšanu —, kas tiek demonstrēts muzeja ekspozīcijas telpās

(16. att.). Gadatirgum ir liela nozīme tautas mākslas tradīciju sagla-
bāšanā un radošā pārmantošanā. Gadatirgi tiek organizēti, pārvei-

dojot tautā labi pazīstamu tirdzniecības formu — lauksaimniecības

un rūpniecības, kā arī amatniecības izstrādājumu gadatirgus —

un dodot tai būtiski jaunu saturu. Tirgus norisi bagātina māksli-

nieciskās pašdarbības kolektīvu priekšnesumi, atrakcijas, nova-

diem īpatno tautisko ēdienu un atspirdzinājumu galdi. Tautas lie-

tišķās mākslas izstrādājumu gadatirgu popularitāti apliecina to ap-

meklētāju un dalībnieku skaits: 1971. gadā — 6000, 1977. gadā —

24000.

Muzeja struktūra izveidota atbilstoši ta darba daudzpusīgajam

vajadzībām. Tajā ietilpst direkcija un deviņas specializētas no-

daļas.

Etnogrāfijas nodaļa dibināta 1955. gadā. Tā veic muzeja zināt-

niskās pētniecības darbu etnogrāfijā, organizē ekspedīcijas, izvēlas

pārvešanai uz muzeju celtnes v. c. eksponātus, rūpējas par zināt-

niski pareizas pastāvīgās ekspozīcijas izveidošanu, iekārto tema-

tiskās izstādes. Etnogrāfijas nodaļas darba neatņemama sastāvdaļa

ir zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju gatavošana.
Zinātnisko fondu nodaļas organizēšana sākās 1962. gadā. Nodaļa

atbild par muzeja senceltņu un lietišķo priekšmetu, kā arī par zināt-

niskā arhīva materiālu saglabāšanu, veic to uzskaiti un zinātnisko

pasportizāciju. Muzeja fondi sadalīti vairākās daļās, no kurām kā

galvenās minamas koka izstrādājumi (17. att.), keramika (3. att.),

tekstilijas (18. att.) un metāla izstrādājumi.
_

Celtniecības nodaļa izveidota 1967. gada. Tas uzdevums ir saga-

tavot dokumentāciju senceltņu pārvešanai un uzstādīšanai muzejā,

vadīt celtņu pārvešanas un uzstādīšanas darbus (19. att.), rūpēties

par eksponēto objektu uzturēšanu nepieciešamajā tehniskajā
stāvoklī.

Ķīmiskās restaurācijas nodaļa izveidota 1969. gada uz 1966. gada

noorganizētās ķīmiskās laboratorijas bāzes. Nodaļas darbinieki

veic lielu zinātniskās pētniecības un praktisko darbu, lai laikus

konservētu un pasargātu uz muzeju pārvestās celtnes no koksni

noārdošosēņu un koksngraužu nelabvēlīgās darbības.

Šim nolūkam izmanto 12 m garuapsildāmu vannu (20. att.), kurā

var ievietot pat vislielākos ēku konstrukciju elementus. Pēc to

piesūcināšanas ar antiseptiskām vielām baļķus nokrauj krautnēs

un nosedz, tā pasargājot no nokrišņiem (21. att.). Šādās krautnēs

materiāli tiek glabāti līdz ēku uzstādīšanai ekspozīcijā.

Ēkas, kuras uzstādītas muzejā līdz 1966. gadam un kuru būvde-

taļas nav apstrādātas karstā vannā, antiseptizē uz vietas,

izmantojot hidropultu. Mazākiem koka eksponātiem nepieciešama

ne vien ķīmiskā apstrāde, bet veicama arī restaurācija, t. i., trūk-

stošo detaļu izgatavošana, līmēšana, pietonēšana.
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Metāla restauratoru (22. att.) galvenais uzdevums ir notīrīt no

priekšmeta gadu desmitos uzkrājušos korozijas kārtu. Šim nolū-

kam tiek izmantotas modernas elektrolīzes vannas. Lai eksponāti
atkal nesāktu korodēt, tos pārklāj ar aizsarglaku.

Muzeja restauratori pamatoti lepojas ar saviem panākumiem
vecu metāla priekšmetu atjaunošanā.

Nodaļas laboratorijās restaurē arī keramikas izstrādājumus. Lai

keramikas priekšmeti atgūtu savu kādreizējo izskatu, tos atsāļo,

atjauno iepriekšējo formuun imitē bojāto vāpi.
Lai nodaļas darbs atbilstu mūsdienu prasībām, muzejs uzcēlis

jaunu laboratoriju un darbnīcu korpusu (23. att.), kurā uzstādīta

moderna aparatūra un iekārtas.

Masu darba nodaļa izveidota 1968. gadā. Tās uzdevums —

organizēt muzejā masu pasākumus, organizēt un vadīt ekskursijas.
Izstāžu nodaļa, kas dibināta 1972. gadā, organizē un iekārto

izstādes, vada suvenīru izgatavošanu muzejā un muzeja abu Tau-

tas studiju darbu.

19

Latgales krievu,

zemnieka sētas ēku

uzstādīšana muzejā.
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20

Vanna senceltņu
baļķu un lielu koka
priekšmetu
konservēšanai.

21

Pārvesto senceltņu
konservēto baļķu
glabāšana krautnēs.
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22

Metāla priekšmetu
restaurēšana.

23

Jaunceltais
konservēšanas un

restaurēšanas

laboratoriju un

darbnīcu korpuss.
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Kino un foto nodaļa izveidota 1973. gada uz 1967. gadā noorga-

nizētās fotolaboratorijas bāzes. Nodaļai jāveic visi muzejam nepie-
ciešamie darbi, kas saistīti ar fotografēšanu un filmēšanu: mate-

riālās kultūras objektu, darba un sadzīves ainu fotografēšana un

filmēšana ekspedīcijās, senceltņu nojaukšanas, pārvešanas un uz-

stādīšanas, muzeja masu darba pasākumu v. c. filmēšana un foto-

grafēšana, attēlu gatavošana izstādēm, publikācijām v. c. vaja-
dzībām. Nodaļa pārzina arī muzeja negatīvu un kinosižetu fondu.

1976. gadā darbu sāka ainavu arhitektūras un apzaļumošanas

nodaļa, kurai jārūpējas par apstādījumu iekārtošanu un saglabā-
šanu, kā arī par meža parka kopšanu. Šai nodaļai jāizveido ap

ekspozīcijas celtnēm tāda flora, kāda bijusi celtņu sākotnējās atra-

šanās vietās.

Saimniecības nodaļa pārzina muzeja apgādi, transportu, terito-

rijas labiekārtojumu un citus saimnieciskus jautājumus. Nodaļas
rīcībā ir arīmehāniskā darbnīca.

Šajā izdevumā muzeja ekspozīcijā uzstādītās senceltnes aprak-
stītas pēc vēsturiski etnogrāfisko apgabalu ekspozīcijas izvieto-

juma muzeja teritorijā. Pāris gadījumos, kad viena apgabala celtne

uzstādīta citam apgabalam paredzētā teritorijā, no šā principa

bija jāatsakās. Vēsturiski etnogrāfiskajam apgabalam atbilstošās

celtnes kopumā aplūkotas tādā secībā, kādā ar tām vajadzētu iepa-
zīties muzeja apmeklētājiem. Šis princips nav ievērots dažos gadī-

jumos, kad to nepieļāva celtņu izvietojums muzejā.

Izdevuma sākuma priekšlapā ievietots muzeja aksonometriskais

plāns, kurā uz muzeju pārvestās senceltnes un daži citi lielāki

objekti apzīmēti ar to pašu numuru kā tekstā. Latvijas PSR kartē,

kas publicēta grāmatas beigu priekšlapā, ar tādu pašu numuru

apzīmēta katra vieta, no kuras uz muzeju pārvestas attiecīgās cel-

tnes un citi objekti. Tas atvieglos lasītājam orientēties minētajā
kartē, palīdzēs atrast atbilstošā objekta vietu muzeja aksonomet-

riskajā plānā un izdevuma tekstā.

Izdevuma autori — Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja di-

rektore A. Ņesterova, direktora vietnieks zinātniskajā darbā

J. Indāns, galvenā fondu glabātāja M. Goba, etnogrāfijas nodaļas

vadītājs M. Kuplais, zinātniskās līdzstrādnieces I. Lakšēvica un

I. Priedīte, kino un foto nodaļas vadītājs E. Vēveris, bijušie muzeja
darbinieki K. Dāvidsons, M. Guseva un M. Saulīte, Latvijas PSR

Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta etnogrāfijas sektora vadītājs
S. Cimermanis.

A. Ņesterova un S. Cimermanis uzrakstījuši apskatu «Latvijas

Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs mūsdienās», S. Cimermanis —

Latvijas PSR vēsturiski etnogrāfisko apgabalu aprakstus «Kur-

zeme», «Vidzeme», «Latgale», «Zemgale» un attēlu anotācijas,
K. Dāvidsons — apskatu «Vidzemes sēta» un 35.—45. celtņu ap-

rakstus, M. Goba — apskatus «Kurzemes turīgā zemnieka sēta»,



«Vidzemes zvejnieka sēta» un 8.—11., 29.—34., 60. celtņu aprak-
stus, M. Guseva — 3., 28., 46., 61., 81., 89. celtņu aprakstus, J. In-

dans — apskatu «Kurzemes latviešu zvejnieka sēta» un 7., 23.—27.,

65., 73. celtņu aprakstus, M. Kuplais — 4., 5., 12.-14., 55., 56., 80.

celtņu aprakstus, I. Lakšēvica — apskatu «Zemgales turīgā zem-

nieka sēta» un 47.-53., 57.-59., 82.—87. celtņu aprakstus, I. Prie-

dīte — apskatu «Kurzemes lībiešu zvejnieka sēta» un 1., 15.—22,

celtņu aprakstus, M. Saulīte — 66., 67. celtņu aprakstus, E. Vēve-

ris — apskatus «Latgales sīkzemnieka sēta», «Latgales pirtis» un

54., 62.-64., 68.-72., 74.-79., 88. celtņu aprakstus. Literatūras

sarakstu sastādījuši S. Cimermanis un J. Indāns.

Zīmējumi — M. Taurītes.

Šajā izdevumā publicētajās dažu celtņu plānu shēmās ir nelielas

atšķirības no agrākajos izdevumos publicētajām šo celtņu plānu
shēmām, jo te novērstas pielaistās neprecizitātes. Dažu celtņu uz-

stādīšanas gaitā muzejā tehnisku iemeslu dēļ mainīti atsevišķu de-

taļu būvniecības materiāli, bet šā izdevuma tekstā norādīti mate-

riāli, kas lietoti ēku celšanas laikā.
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MUZEJA EKSPOZĪCIJA

1. Krogs

Priedes krogs celts 1780. gados bij. Bauskas apr. Vecumnieku

pag. (tagad. Bauskas raj.), muzejā uzstādīts 1938. gadā.

Krogs celts no aptēstiem baļķiem guļbūvē (24. att.), statņu kon-

strukcijā. Pamati mūrēti no laukakmeņiem kaļķu un grants javā.
Jumts četrslīpju, segts ar dēlīšiem. Griesti — dēļu, likti trinītī.

Grīdas — dēļu, vienīgi priekšnamos ir ķieģeļu klons. Priedes kroga

novietojumā vērojams krogiem raksturīgais izvietojuma princips:
ēka celta tā, lai atrastos paralēli ceļam. Raksturīgs arī platais
jumta pārlaidums ieejas pusē.

Krogam sarežģīts plānojums ar funkcionāli daudzveidīgām tel-

pām, kas krasi šķirtas zemniekiem un valdošajiem slāņiem pare-

dzētajās telpās. Ēkas centrā atrodas nami un apkures sistēma —

novadamraksturīgais apvalkdūmenis (tajā vēl redzamas kādreizējo

pavardu pēdas), no kura kurināmas divas krāsnis. Zemnieku galā

ietilpst kroga lielā istaba un bufetes telpa, aiz kuras ir maza ista-

biņa. Šo telpu sienas un griesti bijuši balsināti. Lielajā kroga istabā,

kurā pārgulēja ceļinieki — zemnieki, izvietota krāsns ar siltuma

mūrīti, gari kroga galdi uz krusta kājām un plati šķeltu koku soli.

Galdi, soli, mūrītis un krāsns izmantoti arī gulēšanai. Bufetes telpā
atrodas margām iežogota bufete (25. att.), plaukti preču novieto-

šanai, galdiņi un krēsli viesu vajadzībām. Zem bufetes telpas bijis

pagrabs dzērienu un produktu glabāšanai.

Pretējā jeb «vācu galā» pārnakšņoja muižnieki, mācītāji v. c.

valdošo slāņu pārstāvji. Abās «vācu gala» istabās bijušas gultas,

apklāti galdi, mīksti krēsli. Šo telpu sienām bijis balsināts mālu

apmetums. «Vācu galā» atrodas arī divas istabiņas krodzinieka

dzīvoklim.

Krogam divas stadulas: līdzās lielajai kroga istabai ir zemnieku

zirgu stadula, kurā ieeja tieši no istabas, blakus «vācu galam» —

muižnieku zirgu stadula, kuru ar istabām savieno īpašs gaitenis. Sta-

dulās gar sienmalām uz paliktņiem novietotas vienkoča siles, virs

tām — redeles barības ielikšanai. Zirgu piesiešanai sienās iedzīti

vadži. Stadulāmnav ne griestu, ne grīdas.

Krogu ēku savdabīgā arhitektūra veidojusies divu galveno fak-

toru ietekmē. Vairums krogu piederēja vācu muižniekiem, kas tos

lika celt pēc savas gaumes, tapec krogu arhitektūrā daudz Vidus-

eiropas celtniecības un klasisko mākslas stilu elementu. Tā kā

tiešie cēlāji bija galvenokārt latviešu tautības meistari, tie strā-
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24

Priedes krogs.

dāja pēc savām tradīcijām un krogu celtnēs ieviesa latviešu tautas

celtniecības elementus.

Senākie krogi bijuši baļķu guļbūves celtnes, kas jumtas ar salmu

vai lubu jumtiem, ar diviem vai trim stikla sīkrūšu logiem un mala

klona grīdām. Vismaz kopš 17. gs. krogi celti arī koka režģu kon-

strukcijā ar mūra pildījumu, ar «kungu galu» un «zemnieku galu».
19. gs. otrajā pusē pārsvarā jau ir no laukakmeņiem celti krogi.

Lielākajiem krogiem bija divas stadulas zirgu un pajūgu novieto-

šanai un divi gali — zemnieku un kungu. Krogu ēku plānojums ir

visai daudzveidīgs. Krogu ēkas parasti bija garas, ar raksturīgiem

jumta pārlaidumiem ieejas pusē, lokailām vai nelieliem stabu lie-

veņiem ar atsevišķiem jumtiņiem tieši durvju priekšā. Krogi ceļa
malās izvietoti tā, lai ceļinieki tos labi redzētu.

Krogus cēla lielāko ceļu malās un cilvēku pulcēšanas vietas.

Izšķirami četri krogu veidi: 1) ceļa krogi, 2) baznīcu krogi, 3) muižu

krogi, 4) dzirnavu krogi. Kurzemē 1838. gada bija 2074 krogi,
Vidzemē 19. gs. 60. gados — 3868.
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Krogiem bija dažādas funkcijas. Pirmkārt, tajos pārdeva muižā

ražotos alkoholiskos dzērienus, kas muižām deva lielu peļņu.
Tādēļ norisinājās asa cīņa par krogu turēšanas tiesībām, kuras pa-
mazām pilnīgi pārņēma muižnieki. 1532. gadā Valmieras landtāgs
un 1567. gadā Kurzemes landtāgs noliedza zemniekiem turēt kro-

gus. 19. gs. sākumā degvīna pārdošana bija kļuvusi par muižu sva-

rīgāko iekšējās tirdzniecības nozari. Apmēram divas trešdaļas mui-

žās saražotā degvīna pārdeva vietējos krogos. Krodzinieki muiž-

nieku uzdevumā mainīja pret degvīnu un alu zemnieku ražojumus

(labību, linus, kaņepājus) un arī tādējādi guva peļņu. Krogi veici-

nāja alkoholisko dzērienu izplatīšanu zemnieku vidū un nereti vi-

ņus galīgi izputināja.

Otrkārt, krogi bija nepieciešami kā ceļavīru apmešanās vietas,
kur viņi varēja pārnakšņot, paēst paši un pabarot zirgus, jo līdz

19. gs. beigām galvenais transporta līdzeklis laukos bija zirgu

pajūgi, ar kuriem bieži vien vajadzēja pārvarēt lielus attālumus.

Treškārt, krogi bija arī tirdzniecības vietas, jo līdzās alum un

25

Kroga bufete.



degvīnam tajos pārdeva zemniekiem nepieciešamās preces — siļ-

ķes, pastalādas, dzelzi, tabaku, sāli v. c.

Ceturtkārt, krogos noritēja daļa lauku sabiedriskās dzīves. Zem-

nieki tajos pulcējās, dodoties klaušu darbos, pārrunāja tur jaunā-
kos notikumus un kārtoja veikalnieciska rakstura darījumus. Līg-
stamdienās krogos pulcējās saimnieki un kalpi no plašas apkaimes,
lai noslēgtu darba līgumus. Krogi bija arī zemnieku godu un iz-

priecu vieta: baznīcas krogos pulcējās kāzinieki un kristībnieki,

kapsētas krogos — bērinieki. Nereti krodzinieki apkārtnes jaunie-
šiem rīkoja balles, ko tautā dēvēja par «krogus ballēm». Zemnieku

nemieru — galvasnaudas, Kauguru, Bebru nemieru, Dzirnavnieku

dumpja v. c. — laikā krogi bija sapulču vietas, kur kopā sanākušie

zemnieki apspriedās par priekšā stāvošām cīņām.

Krogu nozīme visās dzīves jomās mazinājās 19. gs. otrajā pusē,
kad strauji sāka attīstīties dzelzceļa transports un pilsētas, tika at-

vērti lauku veikali, organizējās dažādas biedrības un sākās tautas

namu celtniecība. Šajā laikā samazinājās arī krogu skaits. Sākot-

nējo nozīmi krogi praktiski zaudēja 20. gs. sākumā.



KURZEME
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Kurzeme ir Latvijas PSR rietumdaļas vēsturiski etnogrāfiskais

apgabals, kas aptver kādreizējo kuršu un lībiešu cilšu apvienību

apdzīvotās teritorijas lielāko daļu. Ziemeļos Kurzeme robežojas ar

Rīgas jūras līci, austrumos — ar Zemgali, dienvidos — ar Lietu-

vas PSR un rietumos — ar Baltijas jūru.

ledzīvotāju pamatnodarbošanās laukos 18. un 19. gs. bija zem-

kopība un lopkopība. Jūras piekrastē, it īpaši vietās ar sliktu,

smilšainu augsni, sevišķi Rucavas—Nīcas piekrastē un Kolkas

pussalā, liela nozīmebija zvejai. Ar vērtīgo ceļojošo zivju — lašu,

nēģu, vimbu — zveju nodarbojās Ventas lejteces (no Ventspils līdz

Kuldīgai) krastu apdzīvotāji. Daļa zemnieku un miestu iedzīvotāju
nodarbojās ar amatniecību, bet atsevišķās vietās dažādos laika

periodos izveidojās pat vienā nozarē specializējušies amatniecības

centri (Rucavā — audēji, podnieki, kokamatnieki, Rendā — darv-

deģi, kokamatnieki, Kursīšos un Skrundā — podnieki, Rīgas jūras
līča piekrastes ciemos, it īpaši Rojā, Kaltenē, Upesgrīvā, Mērsragā,
attīstījās buru kuģu būve). Daudzi jūrmalas iedzīvotāji atrada

darbu jūrniecībā. No saimniecības palīgnozarēm jāmin arī biško-

pība.
Lauku iedzīvotāju pamatsastāvs — latvieši. Ziemeļkurzemes

zvejnieku ciemos, galvenokārt no Lūžņas līdz Melnsilam, dzīvoja
arī vairāki tūkstoši lībiešu, kam bija cieši kontakti ar igauņu
salām un Rietumigauniju. Gar Lietuvas pierobežu dzīvoja lietuvji.

Kurzemes zemnieku 18.—19. gs. materiālā kultūra izveidojās uz

apgabala seno iedzīvotāju — kuršu un lībiešu •— materiālās kultū-

ras bāzes. Vēsturiskās attīstības gaitā latviešu kultūru zināmā mērā

ietekmēja minēto un vēl citu tautu kultūra. Tādējādi Kurzemē iz-

veidojās vairāki lokāli novadi ar savām materiālās kultūras īpat-

nībām: Dienvidrietumkurzeme, kam radniecība ar Zemaitiju, bij.

Austrumprūsiju un daudz kopēju elementu ar Viduseiropas un

Dienvidzviedrijas zemnieku materiālo kultūru; Ziemeļkurzeme, kur

daudz Baltijas somu kultūras elementu un vērojama tuvība ar

Igaunijas salu, Rietumigaunijas un Austrumskandināvijas zem-

nieku materiālo kultūru. Arī pārējā Kurzemē daudz materiālās kul-

tūras elementu, kam radniecība ar Baltijas jūras austrumu un rie-

tumu krastu apdzīvotāju — lietuviešu, Baltijas somu un ģermāņu
tautu kultūrām. Šīs Kurzemes etnogrāfiskās īpatnības veidojušās
vēsturisko apstākļu un ģeogrāfiskā novietojuma ietekmē: daudzus

gadsimtus vācu muižnieku virskundzības apstākļos tika darīts viss

iespējamais, lai Kurzemi kā rietumos vistālāk atrodošos Latvijas

daļu tuvinātu Rietumeiropai un atrautu no Austrumeiropas tautu

kultūras ietekmes.

18. un 19. gs. Kurzemē valdošais zemnieku apmetņu tips ir vien-

sētas. Pastāv arī daudzi izklaidus ciemi, kuros zemnieku saimniecī-

bām nereti ir novadā ierastais viensētas ēku izvietojums. Tā, pie-
mēram, muzejā eksponētā turīgā zemnieka sēta izveidota pēc Dien-

vidkurzemē izplatītās divpagalmu sistēmas: sētas centrā dzīvojamā

māja, starp to un laidaru — darba jeb «netīrais» pagalms, bet starp

dzīvojamo māju un klēti — «tīrais» pagalms. No caurstaigājamā
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nama dzīvojamās mājas iemītnieki ērti nokļūst kā vienā, tā otrā

pagalmā. Ir arī citi sētu plānojuma tipi, kuros ēku izvietojums

atkarīgs no saimniecības lieluma, reljefa v. c. faktoriem (visas
ēkas izvietotas ap vienu pagalmu, vairākas dažāda rakstura tel-

pas — dzīvojamās un saimniecības — apvienotas zem kopēja
jumta vienā ēkā, v. c). Ciešāk apbūvēti jūrmalas zvejnieku ciemi,

kuros vairums bija sīksaimniecību. Lielāko saimniecību tuvumā

bieži atradās sīksaimniecības, t. s. nameļi, mazistabas v. c, kuru

īpašnieku galvenais peļņas avots bija gadījuma darbi pie saim-

niekiem, zveja jūrā, meža darbi v. c.

Kurzemes zemnieku ēkas 18. gs. un 19. gs. pirmajā pusē celtas

galvenokārt guļbūvē no aptēstiem baļķiem, kas stūros savienoti

gludajos pakšos, vai statņu konstrukcijā. Māliem bagātās vietās

nereti celtas arī māla kleķa saimniecības ēkas, retāk dzīvojamās
ēkas. 19. gs. otrajā pusē saimniecības ēkas, sevišķi kūtis un staļ-

ļus, sāka celt no laukakmeņiem, bet labības šķūņus — koka kar-

kasa konstrukcijā, ar dēļu sienām. Dzīvojamo māju celtniecībā

plašāk sāka izmantot ķieģeļus. Jumti četrslīpju, divslīpju ar pus-

šļaupumiem galos vai divslīpju. Divslīpju jumti bieži sastopami
Ziemeļkurzemē. Jumta segumam izmantoti salmi, lielo ezeru (Lie-
pājas, Papes, Engures v. c.) apkārtnē — niedres, Ziemeļkurzemes

mežainajos apvidos — nereti lubas. 19. gs. otrajā pusē jumtus

plašākos apmēros jau sedza ar kārniņiem, skaidām un dēlīšiem.

Kurzemes zemnieku 18.—19. gs. materiālo kultūru kopumā rak-

sturo masīvas formas ar smagnēja dekcratīvisma iezīmēm, kas

sevišķi izpaužas tautas celtniecībā un mājas iedzīves priekšmetos.
No Kurzemes lokālām īpatnībām tautas celtniecībā jāmin: 1) dzī-

vojamās mājas div- vai trijdaļīgs plānojums ar caurstaigājamu
namu, kurā ierīkots rovis vai apvalkdūmenis; no tā apsilda dzīvo-

jamās telpas (sk. Nidas zvejnieka dūmistabu un «Tupēšu» dzīvo-

jamo māju); 2) masīvas klētis ar vaļējiem lieveņiem, dekoratīviem

kokgriezumiem rotātiem lieveņu stabiem un margotām durvīm;

3) pakavveida vai leņķveida laidari, kuros zem viena jumta apvie-
notas dažādas ar lopkopības darbiem saistītas, bet dažkārt arī cita

rakstura telpas. Vairākas zīmīgas īpatnības vērojamas arī iedzīves

priekšmetos, piemēram, «stabu», «jumta» un «izvelkamās» gultas

precētiem ļaudīm, vairākstāvu nāras un gultas laukstrādniekiem,
krēsli ar kokgriezumiem bagātīgi rotātām atzveltnēm, otētas pūra

lādes ar taisnu vāku, kokgriezumiem rotāti t. s. līko kāju galdi v. c.

No zemkopības transporta īpatnībām jāmin braukšana divjūga
ratos un ragavās, lopbarības nešananožas v. c.

Muzejā Kurzemes vēsturiski etnogrāfiskajam apgabalam pare-

dzētajā teritorijā eksponēta 18. gs. sākuma luterāņu baznīca, 19. gs.

pēdējā ceturkšņa trūcīga zemnieka sēta, 19. gs. pirmās puses turīga

zemnieka sēta, 18. gs. vidus zvejnieka dūmistaba, 19. gs. otrās

puses darvas ceplis un kalve, 19. gs. otrās puses lībiešu zvej-
nieka — zemkopja sēta un daži citi objekti. Kurzemei paredzētajā
teritorijā uzstādīti arī no Zemgales pārvestie objekti — krogs un

vējdzirnavas, kuru eksponēšanai te bija visoptimālākie apstākļi.
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2. Ūdens sūkņa namiņš

Namiņš celts 19. gs. pirmajā pusē Kuldīgā, muzejā uzstādīts

1936. gadā. Līdz 1936. gadam namiņš nosedza ūdens sūkni Kuldīgas
centrā četru ielukrustojumā.

Namiņam ir apzāģētu koku karkass, kas apšūts ar ēvelētiem

dēļiem un segts ar dēlīšu jumtu. Namiņš novietots uz akmeņu

krāvuma pamatiem. Sūknis, kas vairākkārt labots, pašreiz dod

vēsu, garšīgu ūdeni no 10 m dziļuma.

26

Usmas luterāņu
baznīca.

3. Usmas baznīca

Baznīca celta 1704. gadā bij. Kuldīgas apr. Rendas pag., Usmas

ezera austrumu krastā (tagad. Kuldīgas raj.). Baznīcas iekārta

pabeigta gadu vēlāk (par to liecina daļēji nodzisušais uzraksts uz

altāra: «Anno Domini 1705»). Muzejā celtne uzstādīta 1935. gadā.



43

27

Usmas baznīcas

plāna shēma:

1 — kāpņu telpa;

2 — priekšnams;
3 — ģērbistabas;
4 — lūgšanu telpa;

5 — soli; 6 — pults

paziņojumu
nolasīšanai;

7 — kancele;

8 — kungu sols;

9 — altāris;

10 — mācītāja

ģērbistaba;
11 — krāsns.

28

Usmas baznīcas

interjers.

Usmas luterāņu baznīca (26. att.) ir izcils 18. gs. Kurzemes tautas

celtniecības un mākslas piemineklis. Tā ir vienjoma baznīca bez

torņa, ar piebūvētu priekštelpu un ģērbistabu. Baznīca celta

guļbūvē no labi noaugušiem aptēstiem, kaķētiem priedes un egles

baļķiem. Pamati mūrēti no laukakmeņiem kaļķu un grants javā.
Jumts divslīpju ar nošļaupumiem galos, segts skaidām. Ģērbistabai

jumts segts ar kārniņiem. Sienu vertikālais dēļu apšuvums iz-

veidots daudz vēlāk. Visā celtnē skaidri saskatāmi tie paši kon-

strukcijas un kompozīcijas elementi, kas tik raksturīgi un tipiski
Kurzemes koka baznīcām. Būvbaļķi rūpīgi aptēsti ar cirvi, stūros

savienoti gludajos pakšos. Vainags virs vainaga pietapoti ar garām
ozola koka tapām. Sienu vidū baļķi savienoti ar vertikālu statņu

palīdzību. Darbs veikts ļoti rūpīgi un prasmīgi. Celtnes konstruk-

cijā, kā arī logu un durvju aiļu veidojumos vērojams daudz Kurze-

mes tautas celtniecībā iemīļotu sīkdaļu un koka apstrādāšanas pa-

ņēmienu, kas liecina, ka Usmas baznīcu cēluši latviešu namdari.
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29

Kancele Usmas
baznīcā.

Tomēr baznīcas plānojumā (27. att.), iekštelpu apdarē un iekārtā

izpaužas baroka stila spēcīga ietekme: nav izteikta plēna trijieda-
lījuma, joms un altāra apsīda saplūst vienā nepārtrauktā telpā.
Telpas nepārtrauktību vēl vairāk pasvītro kopējā griestu velves
pārsedze. Tāpat arī telpu dekorējumā, griestu gleznojumā, altāra,
kanceles un kungu sola veidojumā saskatāms tīri barokāls rotā-

jums. Latviešu namdaru darba rezultātā vēsturiskā stila elementi

rustikalizejas un ieguva savdabīgu, lokālu raksturu.

Salīdzinājuma ar vienkāršām baznīcas ārējām kontūrām tās iekš-
telpa un iekārta veidota nesalīdzināmi bagātāka un krāšņāka. lekš-

telpas ozola koka dēļu griestu velves, logailu ierāmējumi un altār-
daļa izdaiļota gleznojumiem. Griesti ieturēti zili pelēkos toņos.
Griestu gleznojuma attēlota debess ar mākoņiem un eņģeļu figūras
ar mūzikas instrumentiem rokās. Kompozīcija un attēlojums ir
primitīvs, bet ļoti dzīvs. Usmas baznīcas griestu gleznojums
(28._att.) ir viens no nedaudziem, kas saglabājies no kādreiz tik ba-
gātas un dekoratīvās baznīcu glezniecības Kurzemē. Uzstādot baz-
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30

soda sieksta.

Rekonstruēta pēc
Bukultu muižā 20. gs.
sākumā atrastas

soda siekstas
zīmējuma.

Nīcu muzejā, griestu un sienu gleznojumi nostiprināti un restau-

rēti. Guļkoku sienas balsinātas.

Draudzes telpā gar abām sienām izvietotas iebūvētu solu rindas

ar durtiņām galos (28. att.). Labajā pusē no ieejas sēdēja vīrieši,

kreisajā ■— sievietes. Soli plati, nekrāsoti. Telpai liela izmēra māla

flīžu klons. Flīzes dedzinātasUsmā 18. gs. sākumā.

lekārtas priekšmeti — altāris, kancele, kungu sols (28., 29.

att.) — ir melnā un zeltītā krāsā, bagātīgi rotāti kokgriezumiem.
Altārim ir stilistiska līdzība ar Nikolaja Sēfrensa (domājams, Sēf-

rensa jaunākā) Ventspilī darinātajiem altāriem, tomēr tā nav tik

izteikta, lai altāri piedēvētu N. Sēfrensam vai kādam no viņa skol-

niekiem, Altārim ir spilgtas īpatnības, bet jūtama arī spēcīga rusti-

kalizācija. Visā veidojumā vērojama tieksme pēc plaknes ritma,

ārkārtīgi bagātas ornamentācijas ar koloristiskiem gaišo un tumšo

toņu pretstatiem.
Kancele ar savu vienkāršo un kubisko masu traktējumu liekas

pilnīgs altāra pretstats. To sevišķi pasvītro vīto kolonnu veidojumi

(kancelei tās ir daudz masīvākas) un drukno skulptūru propor-

cijas. Tomēr pilnīgi identiskie kapiteļu veidojumi un dzegu pro-

filē jumi liecina par altāra un kanceles stilistisko sakaru. Pēc

prof. B. Vipera domām, altāris darināts pēc kāda ārzemju parauga

turpat Usmā, bet kancele no sākuma līdz galam ir vietējo latviešu

meistaru darbs. Visi kokgriezumi un gleznojumi Usmas baznīcā

izpildīti ar lielu meistarību un māksliniecisku gaumi.

No iekārtas priekšmetiem vēl

minamas 17. gs. vara bungas.
Kad ērģeļu vēl nebija, uz bun-

gām sita līdzi dziesmas motīva

takti. Seni, interesanti ir no

koka virpotie griestu svečturi,

upurmaki garos kātos un lāde

(no Gramzdas baznīcas), kas da-

rināta 1710. gadā dažādu baznī-

cas priekšmetu glabāšanai. Ēr-

ģeles pārvestas no Bauskas raj.
Rundāles pamatskolas. Tās izga-
tavotas 19. gs. 60. gados. Zvans

liets 18. gs. vidū, atvests no Jel-

gavas apkārtnes, kur tas atra-

dies kādā senā kapu zvanu

tornī.

Baznīca vairākas reizes re-

montēta un pārbūvēta. Sākumā

tā bijusi bez apšuvuma un ap-
jomā mazāka — tikai draudzes

telpa un mācītāja ģērbistaba
(tās celšanas laiks nav precīzi

noskaidrots). Ap 1808. gadu baz-

nīca paplašināta, piebūvējot tai
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luktu galu, divus kambarus un priekštelpu kristībnieku un kāzi-

nieku vajadzībām. Pēdējo reizi baznīca remontēta 1904. gadā.

Pie ieejas baznīcā novietoti seni soda rīki — kauna stabs un soda

sieksta (30. att.), kas rekonstruēti pēc laikabiedru zīmējumiem un

aprakstiem. Tie bija paredzēti zemnieku publiskai sodīšanai baz-

nīcas priekšā. Zemniekus sodīja par dažādiem pārkāpumiem —

neierašanos klaušās, necienīgu izturēšanos pret muižnieku, mācī-

tāju, baznīcu, par sadzīves normu pārkāpumiem v. c. Sodāmos

zemniekus atveda pie baznīcas pirms dievkalpojuma, ieslēdza soda

siekstā vai pieslēdza pie kauna staba un šādā stāvoklī noturēja
visu dievkalpojuma laiku. Latvijā kauna stabi un soda siekstas bija

plaši izplatītas un skaitījās pastāvīgs baznīcas inventārs līdz pat

19. gs. otrajai pusei.

4.—5. Kurzemes trūcīga zemnieka sēta

«Ābolu» sēta ierīkota ap 1880. gadu bij. Aizputes apr. Basu pag.

(tagad. Kuldīgas raj.) uz t. s. zaldātu zemes. Ap to laiku uzceltas

arī abas ēkas — dzīvojamā māja un kūts (dzīvojamās telpas griestu

sijā iegriezts skaitlis «1888»). Muzejā ēkas uzstādītas 1954. gadā.

Sēta raksturo Aizputes—Kuldīgas apkaimes trūcīgo zemnieku

saimniecību materiālo kultūru un dzīves veidu 19. gs. pēdējā
ceturksnī un 20. gs. sākumā. Šādas saimniecības Kurzemē radās

laikā no 1854. gada līdz apmēram 1880. gadam, kad izdienējušiem
cariskās armijas karavīriem no valsts zemes fonda purvainos un

mežainos apvidos piešķīra līdz trim desetīnām lielus zemes

gabalus, ko tautā dēvēja par «tēvišķīgajiem plačiem». 1881. gadā
Kurzemē bija 1047 t. s. zaldātu saimniecības ar 1113 desetīnām

lauksaimniecībā izmantojamās zemes, t. i., vienai saimniecībai

vidēji nedaudz vairāk par 1 desetīnu šādas zemes. Bijušajā Basu

pagastā mežu un purvu vidū iedalīts ap 30 sainrniecību, no kurām

daudzas izputējušas, kamēr to īpašnieki vēl nebija paspējuši uzcelt

ēkas. Jānim Ābolam piešķirtas 2 desetīnas purvaina meža. Kopā
ar sievu viņš nolīdis mežu. Tā kā paša zemes koki nav derējuši

mājas celšanai, tad piemērotus baļķus viņam vajadzējis pirkt

tuvējā valsts mežā.

Lauciņos sēja auzas, miežus un rudzus, kā arī stādīja kartupeļus.
Sienu pļāva apkārtnes turīgo saimnieku pļavās, un par to bija

jāatstrādā zināms skaits dienu. Arī ganību nebija, un nedaudzos

lopus — divas govis un dažas aitas — ganīja mežā, pa laukma-

lēm, bet pēc siena nopļaušanas — saimnieku ganībās, un par to

atkal vajadzēja atstrādāt. Tā kā no sīksaimniecības ienākumiem

ģimene nevarēja iztikt, tad ziemu pelnījās meža darbos, bet va-

saru — pie apkārtējiem lielāku zemju īpašniekiem.

«Ābolu» sētā, tāpat kā vairumā zaldātu saimniecību, ir tikai

divas ēkas. Tās celtas guļbūvē no pietēstiem, kaķētiem priežu

un egļu baļķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos. Lai varētu



47

31

«Ābolu» dzīvojamā

māja. Attēla labajā

pusē — kūts stūris.

32

«Ābolu» dzīvojamās

mājas plāna shēma:

1 — nams; 2 — dūmu

kambaris; 3 -krāsns;
4 — dzīvojamās

telpas;
5 — sitummūris;

6 — klētis.

izmantot īsus būvmateriālus, sienu vainagi pagarināti ar statņiem.

Pamati — laukakmeņu paviļas. Jumti divslīpju, ar pusšļaupumiem

galos, segti ar skaidām.

Dzīvojamā mājā (31. att.) zem kopēja jumta apvienotas dzīvo-

jamās un saimniecības telpas: nams, dūmu kambaris, 2 istabas,

2 klētis (32. att.), no kurām vienā — mājas galā esošajā — sākot-

nēji bijusi kūts. Grīdas — māla klons. Griesti — dēļu, likti .tri-

nītī, virs istabām segti ar sūnām un velēnām, bet virs nama — tikai

ar velēnām. No pagalma ēkā ved trīs durvis — namā un abās

klētīs. Nama un vienas klēts durvis ar ceturtdaļatvērumu dūmu iz-

laišanai. Katrā istabā un namā pa vienam logam. Tie ir dažāda

lieluma — ar divām, četrām un sešām rūtīm, bet visi nevirināmos

rāmjos.
Apkures centrs — dūmu

kambaris. Tā griesti — no

plēstiem apaļkokiem ēkas ga-
renvirzienā salikts jumtveida
rovis, virs kura mālu segums.
Dūmu izvadīšanai no kam-

bara cauri rovim un jumtam
izlaista . četršķautņaina dēļu
caurule. Dūmu kambarī atro-

das no nama kurināma maizes
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33

«Ābolu» saimniecības
ēkas plāna shēma:

1— kūts; 2 —

lopbarības telpa.

krāsns, kas mūrēta no ķieģeļiem un vairākām plienakmeņu kār-

tām. Dūmi pa krāsns augšdaļā ierīkotām ejām izplūda kambarī. Is-

tabas apsildīja ķieģeļu siltuma mūrītis — rieris. Dūmu eja guļam-
istabas stūrī pievieno rieri dūmu kambarim. Kādu laiku namā bi-

jusi arī plīts. Muzejā apkures ietaises atjaunotas sākotnējā_veidā
saskaņā ar teicēju sniegtajām ziņām. Muzejā eksponētie «Ābolu»

sētas iedzīves priekšmeti un darbarīki pārvesti no dažādām Rie-

tumkurzemes vietām.

Kūts celta zem kopēja jumta ar lopbarības glabātavu (33. att.).

6. Krucifikss

Krucifikss pārvests uz muzeju 1940. gadā no Alsungas (Kuldī-

gas raj.), kur tas atradies netālu no katoļu baznīcas, uzstādīts pie
«Ābolu» sētas, kas pārvesta no Alsungas apkārtnes.

7. Zvejnieka dūmistaba

Dūmistaba celta ap 1750. gadu bij. Liepājas apr. Rucavas pag.

Nidas zvejnieku ciemā (tagad. Liepājas raj.), muzejā uzstādīta

1939. gadā. Ekspozīcijā tā bija pirmā dzīvojamā māja, kas atspo-

guļo zvejnieku dzīvi. Dūmistaba (34. att.) pārstāv Latvijas vidienē

un rietumdaļā feodālisma laikam raksturīgu dzīvojamās mājas tipu

ar apsildāmu namu, kuram nebija dūmeņa. Kurinot krāsni, dūmi

izplūda namā, tad istabaugšā, bet no turienes pa speciāli ierīkotām

atverēm — brodiņiem — laukā. Latvijas austrumdaļas dūmista-

bām turpretim nams nebija apsildāms, dūmi kurināšanas laikā iz-

plūda dzīvojamā telpā, no kuras tos izvadīja pa logu vai durvīm.

Dūmistaba var būt gan vientelpa, gan div- un trijdaļīga (nams +is-

taba vai pieliekamais +nams+ istaba). Dūmistabas Latvijā kopumā
izzuda 19. un 20. gs. mijā, bet atsevišķās nomaļās, ekonomiski at-

palikušās vietās saglabājās arī vēl 20. gs. pirmajā pusē.
Eka celta bez zāģa palīdzības no aptēstiem, kaķētiem priedes

baļķiem guļbūves tehnikā, statņu konstrukcijā un gludajos pakšos.
No ārpuses vertikāls plēstu apaļkoku apšuvums, t. s. aizslejs celtni

sargāja no vēja un nokrišņiem. Dienvidrietumkurzemē, sevišķi

Liepājas un Papes ezeru apkārtnē, sienas aizsargāja arī ar vertikāli

liktu niedru apšuvumu. Pamati — akmens paviļas. Jumts

četrslīpju ar brodiņiem galos, segts ar niedrēm. Jumta kore nostip-
rinātaar dekoratīvām koka «tupelītēm» — ap 1 m gariem, šķeltiem

kokiem, kas sastiprināti pa pāriem un novietoti zināmā attālumā

viens no otra. Istabā un pieliekamajā dēļu griesti. Grīdas — māla

klons. Logi ar deviņām sīkām rūtīm katrā vērtnē. Etnogrāfisks
retums ir loga rūšu svina ietveres, kas kādreiz saturējušas vizlas

rūtis.

Ēkas plānojums trijdaļīgs (35. att.): vidū caurstaigājams nams,

no tā pa labi istaba, pa kreisi pieliekamais-maltuve. Nama vienā

stūrī ir istabas krāsns mute un atklātais pavards ar grozāmu katla
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34

Nidas zvejnieka
dūmistaba.

35

Nidas zvejnieka
dūmistabas plāna

shēma: 1 — nams;
2 — pavards;
3 — dzīvojamā telpa;
4 — krāsns ar mūrīti;
5 — maltuve-pielie-
kamais; 6 — rokas

dzirnavas.

kāsi (36. att.), virs tiem •— dēļu rovis dzirksteļu uztveršanai. Ap-
kures uzlabošanas un ugunsdrošības nolūkos ap atklāto

pavardu un krāsns kurtuvi sāka mūrēt akmeņu vai ķieģeļu sienas,
bet vismaz kopš 18. gs. otrās puses — apvalkdūmeņus (plašāk
sk. 54. Ipp.), kuri Latvijas muižās pazīstami jau 17. gs. vidū.

Ap pavardu kā sēdekļi izvietoti laukakmeņi. Uz ārdiem krāsns

priekšā ziemā žāvēti apledojušies tīkli. Namā izvietoti zvejai un

mājsaimniecībai nepieciešamie priekšmeti. Istabaugšā glabāti lie-

lākie zvejas rīki.

Dzīvojamā telpā redzamu

vietu ieņem krāsns. Sākotnēji
tā bijusi ļoti primitīva — bez

rieriem un siltumvadiem. Eks-

ponētās krāsns oriģināls mū-

rēts no ķieģeļiem 19. gs. beigās.
Košuma dēļ un sildvirsmas pa-
lielināšanai tās sienās iemūrēti
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dekoratīvi dobi podiņi. Rotājumu bagātina apmetumā iespiestais
saulītes raksts (37. att.).

Vienkāršās istablietas darinātas 18. un 19. gs. Istabas stūrī novie-

tota t. s. stabu gulta, kas Latvijas rietumdaļā pazīstama vismaz

kopš 18. gs. pirmās puses. Platie soli domāti arī gulēšanai. Starp

tiem nolikts Kurzemes līko kāju galds un dažādi krēsli ar dekora-

tīvi izveidotām detaļām. Istabā zvejnieki veica arī dažādus darbus,

piemēram, gatavoja un laboja zvejas rīkus un piederumus.
Pieliekamajā-maltuvē pie loga novietotas rokas dzirnavas. Lādēs

un toveros glabātas zivis, žāvētā gaļa, milti, putraimi v. c. pro-

dukti.

Nidas dūmistaba raksturo Kurzemes zvejnieka dzīvi vēlā feodā-

lisma laikā. Rucavas un Nīcas zvejnieku mājās, kur kopā dzī-

voja vairāku paaudžu ģimenes, pieliekamā-maltuves vietā ierī-

koja otru dzīvojamo telpu ar tādu pašu apkures sistēmu kā Ni-

das dūmistabā. Vienā istabā tad mita vecākās, otrā — jaunākās

paaudzes ģimene.

36

Krāsns kurtuve ar

dūmu izvadu,

dzirksteļu uztvērējs —

rovis un grozāmais
kāsis ar katlu Nidas

zvejnieka dūmistabas

namā.
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37

Nidas zvejnieka
dūmistabas interjers.
Priekšplānā krāsns

ar tās virsmā

iemūrētiem dobiem

podiņiem, tālākajā
stūrī — stabu gulta
un šūpulis.

KURZEMES TURĪGĀ ZEMNIEKA SĒTA (8.—11.)

Turīgā zemnieka sēta atspoguļo šā zemniecības slāņa materiālo

kultūru un sadzīvi 18. gs. otrajā un 19. gs. pirmajā pusē, kad lau-
kos sairst feodāli dzimtbūtnieciskā klaušu saimniecība un veido-

jas kapitālisma elementi.

Muzejā izveidotā sēta komplektēta no Dienvidrietumkurzemes
un Kurzemes centrālās daļas turīgo zemnieku ēkām. Tajā uzstādīta

un iekārtota dzīvojamā ēka, laidars, klēts un pirts. Sētas galīgai
izveidei paredzēts vēl uzcelt riju un ierīkot aku. Tiek meklēta

eksponēšanai muzejā derīga taisnstūrveida kalpu kūts un klēts.

Sētas plānojumā ievērota Dienvidrietumkurzemei raksturīgā div-

pagalmu sistēma: centrā novietota dzīvojamā ēka, tai iepretim lai-

dars, starp abām ēkām t. s. netīrais jeb saimniecības pagalms
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38

Kurzemes turīgā

zemnieka sētas daļa.
Pa kreisi — laidars,_
pa labi — dzīvojamas
mājas gals.

(38. att.), bet otrā pusē, starp dzīvojamo māju un klēti, tīrais pa-

galms, kas apstādīts kokiem, puķēm, košuma krūmiem un robežo-

jas ar augļu dārzu. Dārzā no bluķa stāvstropiem izveidota neliela

drava. Pirts kā ugunsnedroša ēka novietota attālāk no pārējām
celtnēm. Pagalmus un dārzu apjož žogi, kas taisīti atbilstoši to

uzdevumam: gar dārzu blīvi pīts riķu žogs, laidaru iežogo masīvs

guļkoku, t. s. bulverķa žogs, netīro pagalmu no ceļa norobežo kāršu

jeb sklandu žogs.
Ēkas celtas guļbūvē no aptēstiem baļķiem, kas stūros savienoti

gludajos pakšos. Ja ēkas paredzētajam garumam neizdevās dabūt

pietiekami garus baļķus, tad lietoja Kurzemei raksturīgo statņu

konstrukciju: sienas veidoja no īsiem baļķiem, savienojot tos ar

divpusīgi gropētu statņu palīdzību.
Sētas plānojumā, ēku celtniecībā, darbarīkos, mēbelēs un iedzī-

ves priekšmetos vērojama līdzība ar Rietumlietuvas, bij
L
Austrum-

prūsijas un Viduseiropas zemniekuatbilstošiem materiālās kultūras

objektiem.
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8. Dzīvojamā māja

Eka celta ap 1820. gadu bij. Liepājas apr. Nīcas pag. «Tupešos»
(tagad. Liepājas raj.), muzejā uzstādīta 1938. gadā.

Māju (39. att.) cēlis tajā apkaimē plaši pazīstamais namdaris

Zvans no aptēstiem, kaķētiem priedes un egles baļķiem guļbūvē,
statņu konstrukcijā. Abu šķērssienu baļķu gali izlaisti cauri ār-

sienām un iesieti tajās. No ārpuses ēka apšūta ar vertikāli trinītī

liktiem dēļiem. Sākotnējais apšuvums bijis plēstu stāvkoku aiz-

slejs.
Pamati lentveida, mūrēti no laukakmeņiem kaļķu un grants

javā. Zem šķērssienām akmeņu paviļas. Jumts četrslīpju, niedru,

ar brodiņiem galos dūmu izlaišanai. Jumta kore segta ar spaļu
un grants uzbērumu un nostiprināta ar Dienvidrietum- un Rie-

tumkurzemē raksturīgajām dekoratīvajām «tupelītēm». Lai vējš
«tupelītes» neizpostītu, tās visā jumta garumā noslogotas ar pa-
resnām kārtīm. Latvijā šāds jumta kores nostiprinājums pazīs-

39

«Tupēšu» dzīvojamā

māja.
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40

«Tupešu» dzīvojamā
māja. A - garen-
griezuma shēma;
B - plāna shēma;
1 - nams;
2 - apvalkdūmenis
ar pavardiem
un krāsns kurtuvi;
3 - dūmeņa aizvars;
4 - saimes istaba;
5 - krāsns ar mūrīti;
6 - kamīns

apgaismošanai;
8 - pretistaba;
9-maltuve-pielie-

kamias;
10

-

rokas dzirnavas.

tams vismaz kopš 17. gs.;

tam līdzīgs nostiprinājums sa-

stopams Rietumlietuvā, bij. Aus-

trumprūsijā un Polijā. Jumta

galus no vēja pasargā vēja

dēļi, kurus rotā Lejaskurzemei

raksturīgās grieztās, stilizētās

putnu galvas.

Dzīvojamām telpām sešrūšu

logi ar divviru dēļu slēģiem. Sā-

kotnēji bijuši logi ar nedzidra

stikla rūtīm, kas iestiprinātas
svina ietverēs. Griesti ir no dē-

ļiem, kas likti trinītī. Namam

griestu nav. Saimnieku kamba-

ros ir dēļu grīdas, saimes istabā

un pārējās telpās — māla vai

kaļķu un oļu klons.

Ēkai ir Vidus- un Rietumlat-

vijai raksturīgs trijdaļīgs plāno-

jums (40. att.): vidū apkurināms
nams ar apvalkdūmeni, no na-

ma uz vienu pusi dzīvojamās

telpas (šajā gadījumā saimes un saimnieka istabas), uz otru —

aukstais gals (šajā gadījumā pretistaba un maltuve-pieliekamais).
Šāds telpu trijdalījums izveidojies, divtelpu dzīvojamai ēkai pie-

būvējot pretistabu. Tas sastopams gandrīz visu Kurzemes novadu

dzīvojamās ēkās, kas celtas līdz 19. gs. vidum.

Nams caurstaigājams, jo tam jāsavieno abi pagalmi — tīrais un

saimniecības. Te redzamas mūsdienās pavisam reti saglabājušās
nama durvis ar ceturtdaļatvērumu dūmu un garaiņu izlaišanai.

Daļu no nama aizmugures aizņem apkures centrs — apvalkdūmenis

jeb «dižais skurstenis» (40. att.) — ar ugunsdrošām akmeņu un

ķieģeļu sienām norobežota telpa, kas, uz augšu sašaurinoties, pār-

iet dūmvadā. Sašaurinājums asimetrisks, t. i., slīpais mūrējums
ir tikai no trim pusēm. Apvalkdūmenī ierīkota virtuve, kur gata-

voja ēdienu, vārīja lopiem dziru. Līdz 19. gs. beigām tur bijuši trīs

atklāti pavardi, vēlāk iemūrēta plīts un katls. Pie pavardiem vai-

rāki laukakmeņi, uz kuriem likti ēdienu gatavojamie trauki. 19. gs.

otrajā pusē akmeņu vietā lietoti lauku kalēju kalti trijkāji. Dūmenī

iemūrētas koka sijas un ārdi jeb «bantas». Tie saturēja dūmeni,

turēja katla kāšus, pie tiem pakāra žāvējamo gaļu un desas. Sienu

iedobumos — «rierītēs» novietoja kramu, sālstraukus v. c. sīkas

lietas. No apvalkdūmeņa kurināta maizes krāsns, kas atrodas

istabā. Lai dūmenī neiekļūtu sniegs un lietus, lai aizkavētu siltuma

aizplūšanu, tā augšdaļā ierīkots ar kārti aiztaisāms dzelzs aizvars.

Gar nama sienām novietoti soli un plaukti ar saimniecības trau-

kiem (41. att.), vienkoka kubls ar muldu — «standeli» sveču lieša-

nai. Aiz apvalkdūmeņa «nama dangā» nolikta vienkoka mulda
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veļas mazgāšanai. No šejienes kāpnes ved uz istabaugšu, kur gla-
bātas ikdienā nevajadzīgas lietas. Istabaugšā novietots zārks, ko

pēc senas paražas veci ļaudis lika izgatavot jau laikus. Blakus

zārkam atrodas ap_l7so. gadiem darināts, kokgriezumiem rotāts
krēsls mirušo mazgāšanai un ģērbšanai.

«Dižā» jeb saimes istaba ir plaša, caurstaigājama telpa, kam logi
vērsti pret saimniecības pagalmu. Tur dzīvoja visi saimes ļaudis —

precētā kalpa ģimene, puiši, meitas, gans. Pa labi no ieejas dur-
vīm ir maizes krāsns ar sānos izveidotu mūrīti sēdēšanai. Krāsns

sildvirsmas palielināšanai tajā iemūrēti zaļi vāpēti podiņi, kādus

jau 19. gs. sākumā izgatavoja Rucavas podnieki. Vairākas šādu

podiņu rindas telpai piešķīra savdabīgu rotājumu. Starp podiņiem
krāsns virsmā ar koka spiedogu iespiesti zvaigžņveida raksta mo-

tīvi. Virs krāsns pie sijām piestiprināti ārdiņi, uz kuriem žāvēja
cimdus, zeķes, lakatus, arī lietaskokus.

Saimes istabas (42. att.) iekārtošanā līdz pat 19. gs. otrajai pusei
stingri ievēroja_ senās tradīcijas. Krāsnij diagonāli pretējā kaktā

parasti atradās ēdamgalds, t. s. saimes jeb dižais galds. Tas ir Kur-

41

Sols ar zara, kannām

(priekšplānā), piena-
spainīšiem, slauceni

u. c. traukiem

«Tupešu» dzīvojamās
mājas namā.
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42

«Tupēšu» saimes

istaba. Kreisajā
stūrī — saimes galds,
labajā — precētā
kalpa iedzīve.
Pie loga — stelles.

zemei raksturīgais līko kāju galds ar noceļamu virsu. Senākās ziņas

par šādiem galdiem Latvijā ir no 18. gs. vidus. 19. gs. tos nomainīja

rāmja galdi. No durvīm attālākajā kaktā novietota precētā kalpa

ģimenes gulta, t. s. jumta gulta, kas aizsegta ar zilibaltrūtainu linu

aizkaru. Pārapdzīvotajā telpā šāda gulta bija praktiska, jo uz jumta
novietoja grozus, vāceles v. c. lietas. Jumta gultu darināšana izbei-

dzās 19. gs. 80.—90. gados, kad visur sāka lietot īso kāju gultas.
Pie ārējās sienas novietota gulta meitām, kaktā pie nama durvīm —

divstāvu nāras puišiem. Gans parasti gulēja uz mūrīša. Zem gul-
tām nelielas lādītes, kurās puiši un meitas glabāja sīkākas mantas.

Praktiski izmantoja arī t. s. dobtos krēslus (43. att.) — to sēdekļa
daļā glabāja dažādus sīkumus. Dobtie krēsli pazīstami visā Baltijas

jūras ziemeļu piekrastē. Kaktā pie krāsns novietots grīzeklis, ar

kura palīdzību mācīja staigāt bērnus.

Saimes istabu izmantoja arī par darba telpu. Sievietes tur vērpa,

auda, adīja, šuva, vīrieši vija auklas, darināja koka traukus, darba-

rīkus, taisīja zirglietas. Istabā eksponētas stelles, vērpjamais, spo-

lējamais un virvju vijamais ratiņš, tītavas, ēveļsols, ēveles, urbji,
kalti v. c. minēto darbu veikšanai nepieciešamie rīki.

Istabas apgaismošanai dedzināja skalturī iespraustus skalus vai

speciāli veidotā kamīnā — «rūķī» saliktu, sīki saskaldītu malku —

«ķieņus». «Rūķa» dūmu uztvērējs savienots ar apvalkdūmeni.
Ar krāsni un baļķu sienu, kas nesniedzas līdz griestiem, no sai-

mes istabas atdalīts saimnieku kambaris. Izbalsinātās sienas un

griesti, logs ar skatu uz tīro pagalmu, amatnieku darinātās, kok-

griezumiem un otējumiem rotātās mēbeles, dekoratīvie māla un
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koka trauki padara nelielo telpu gaišāku un patīkamāku. Istabas

galā novietota saimnieku ģimenes t. s. stabu gulta, otrā galā —

gulta vecajiem saimniekiem vai bērniem, pie loga — galds ar

krēsliem, virs tā — dekoratīvs, kalēja kalts svečturis. Šādus sveč-

turus parasti lietoja godos, un tos sauca par kāzu vai godu luk-

turiem. Pie sienas atrodas kokgriezumiem rotāts drēbju skapis ar

gada skaitli «1780», pulkstenis, īpatnējs, Rucavā darināts sakņu
krēsls — «stulpiņš», uz kura mičošanas laikā sēdināja līgavu. Uz

plauktiņiem saliktas no saknēm pītas vācelītes rotaslietu, zīda

lakatu, rokdarbu v. c. sīkumu glabāšanai, ar reljefiem un iededzi-

nātiem rakstiem rotāti alus kausi, ko svētkos un godos laida no

rokas rokā.

Saimnieka ģimenes locekļi, parasti meitas, vasarās apdzīvoja
arī neapkurināmo pretistabu. Ziemā tur glabāti audekli, trauki, linu

kodeļas v. c. mantas. Istabā pret logu novietots galds, pie tā —

dekoratīvi rotāts atzveltnes sols, statņu un solu krēsli (44. att.).
Atzveltnes soli Kurzemes un Zemgales turīgo zemnieku sētās, do-

mājams, parādījušies kopš 18. gs. vidus un ir radniecīgi lietuviešu,

ģermāņu un slāvu tautu iecienītajiem koka dīvāniem. 19. gs. tie

izplatījušies arī Augšzemē un Latgalē. Solu krēsli pieder pie rene-

sanses tipa krēsliem, un kopš 15.—16. gs. tie izplatīti visā Eiropā.
To sēdekli veido trapecveida koka plāksne, kuras aizmugurē
ielaista no viena koka veidota, bagātīgi izgriezta atzveltne. Senāki

ir t. s. statņu krēsli ar pītu sēdekli un šķērsīšu atzveltni. Pūra lāde

43

Dobtais vienkoka

krēsls.

parasti stāvēja klētī, retumis —

arī pretistabā. Darinātas pēc pil-
sētu un muižu amatnieku izstrā-

dājumu parauga, pielāgotas lat-

viešu zemnieku gaumei un

vajadzībām, šādas pūra lādes

zemnieku sētās parādījušās vis-

maz kopš 17. gs. Šī pūra lāde ar

taisno vāku pieder pie senākā

tipa lādēm. Lādes šķautnes un

atslēgas caurumu rotā kalēja
kalti apkalumi, tā krāsota tumši

zaļa un otēta ar augu un dzīv-

nieku ornamenta motīviem, Lā-

dei uzotēti divi gada skaitļi —

«1846» (darināšanas vai otēša-

nas gads) un «1859» (īpašnieces
kāzu gads). Istabā atrodas divi

krāšņi otēti drēbju skapji, kādi

turīgo zemnieku saimniecībās

zināmi kopš 18. gs. otrās puses.
Virs to durvīm uzotēts darinā-

šanas vai otēšanas gads —

«1786» un «1826»., Skapju otē-

šana, tāpat to bagātīga rotāšana
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44

Līko kāju galds, solu

krēsli un atzveltnes

sols «Tupešu»

pretistabā. Pie sienas

pakārta kokle

(pa kreisi) un ģīga.

ar dekoratīviem griezumiem izbeidzas 19. gs. pēdējā ceturksnī.

Telpā pie sienas izvietoti seni mūzikas instrumenti: kokle un

vienstīgas instruments — ģīga. Uz plauktiņa ir dekoratīvs ieražu

rituāla trauks — Nīcā iegūtais vedeklas ķipītis. Pēckāzu rītā viesu

klātbūtnē vedeklai ķipītī vajadzēja mazgāt seju, lai tā simbolizētu

turpmāko paklausību vīra mātei. Ķipītis lietots vēl 19. gs. pēdējā
ceturksnī.

Maltuvē veica vienu no smagākajiem darbiem — mala miltus

rokas dzirnavās. Šo telpu izmantoja arī par pieliekamo —■ uz plauk-
tiem spainīšos glabāja pienu un sviestu, ķērnē krējumu. Sviestu

kūla ķērnēs vai muciņās. Piestā graudi sagrūzti putraimos. Pie sie-

nas uz krāģa novietotavienkoka maizes abra. Visi šie saimniecības

trauki darināti no koka. To izteiksmīgās formas, saskanīgās pro-

porcijas, koka stīpas, kas ir gan konstruktīvs, gan dekoratīvs ele-

ments, liecina par latviešu zemnieku gaumi un prasmi arī ikdienā

lietojamos priekšmetus darinātne vien praktiskus un izturīgus, bet

arī acij tīkamus.
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Diferencētu dzīvojamo telpu izveidošana saimnieka ģimenei un

kalpiem, šo telpu novietojums un iekārtojums atspoguļo tās sociā-

lās pretrunas, kas latviešu zemniecībā feodālisma sairuma posmā
kļuva aizvien izteiktākas.

9. Laidars

Laidars celts ap 1810. gadu bij. Liepājas apr. Rucavas pag. «De-

jos» (tagad. Liepājas raj.), muzejā uzstādīts 1939. gadā.
Ēka celta guļbūvē no aptēstiem, kaķētiem baļķiem, kas stūros

savienoti gludajos pakšos (38. att.). Atsevišķu telpu sienas pamat-

cirtņiem pievienotas ar statņu palīdzību. Pamati kūtīm un staļļiem

lentveida, mūrēti no akmeņiem kaļķu un grants javā. Klētij un

pelavniekam ir laukakmeņu paviļas. Jumts četrslīpju, niedru, ar

brodiņiem galos. Jumta kori nostiprina spaļu un grants maisījums
un dekoratīvas «tupelītes».

Griesti kūtīm, staļļiem un pelavniekam veidoti no tieviem apaļ-
kokiem, klētij — no trinītī liktiem dēļiem. Barības šķūņiem un

caurbrauktuvēm griestu nav. Grīdas barības telpās un pelavniekā
taisītas no apaļkokiem, bet klētī un ratnīcā ir dēļu grīdas. Lai auk-

stā laikā saglabātu siltumu, kūtis un staļļi celti bez logiem. Celtni

rotā sīkās konstruktīvās detaļas — kalēja kaltās durvju eņģes

(45. att.), rūpīgi nostrādātie koka aizbīdņi durvīm, jumta «āži» un

«tupelītes».
Laidara plānojums un celtniecības paņēmieni raksturo vienu no

interesantākajām un tipiskākajām 18.—19. gs. Kurzemes lauku

saimniecības ēkām. Laidaram ir pakavveida (46. att.) plānojums:

tajā zem kopēja jumta apvienotas 13 dažādas saimniecības tel-

pas — govju, aitu un cūku kūtis, zirgu staļļi, ratnīca, lopbarības

telpas, pelavnieks, kalpu klētiņa un divas pajumtes — caurbrauk-

tuves. Laidara pagalmā pie staļļa sienas piebūvēta maza kūtiņa

sivēniem. Šādi pakavveida laidari bija plaši izplatīti turīgo zem-

45

Klēts durvju eņģe
«Deju» laidarā.

nieku sētās Kurzemē, Zemgalē,

Augšzemē, Lietuvas ziemeļ- un

rietumdaļā līdz 19. gs. otrajai

pusei. Minētajā Latvijas daļā
cēla ne vien pakavveida laida-

rus, bet arī leņķveida laidarus.

Lietuvas pierobežā vietumis

konstatēti noslēgti kvadrāt-

veida laidari. To telpas no vi-

sām pusēm iekļāva pagalmu,
kurā varēja iekļūt pa vārtiem.

Leņķveida ēkas Latvijas muižās

droši konstatējamas kopš 16. gs.,
bet zemnieku sētās — kopš
17. gs. vidus. Pārejot uz inten-

sīvu lauksaimniecību un attīsto-
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46

«Deju» laidara plāna
shēma:

1 — pelavnieks;

2 — caurbrauktuves;

3 — aitu kūts;

4 — zirgu staļļi;
5 — lopbarības telpas;
6 — ratnīca; 7 — cūku

kūts; 8 - govju kūts;
10 — cūku kūtiņa;
11 — laidars;

12 — žogs.

ties kapitālismam, zemnieki attei-

cās no neērtajiem pakavveida lai-

dariem un arvien vairāk sāka celt

koka vai mūra taisnstūrveida ēkas,

nereti tās cēla ar uzbraucamiem

tiltiem.

Govju kūtī pie sienām ir koka

redeles lopbarībai un siles ūdenim.

Sienās iedzīti koka vadži, pie ku-

riem ar pakulu valgiem sēja lopus.
Staļļos ierīkoti zirgu steliņi ar guļ-
koku sienām. Cūku kūtī izbūvēti

barokļu aizgaldi ar dēlī izgriez-
tiem caurumiem, caur kuriem ba-

rokļi varēja izbāzt tikai galvas un

paēst no ārpusē novietotās siles,

nepiebradājot to ar kājām. Kūts

un staļļu augšās, tāpat arī barības

šķūņos glabāja lopbarību — sienu, āboliņu, salmus, ko pa griestu
lūkām un šķūņa sienā ierīkotām durtiņām ērti varēja piegādāt

lopiem. Pavasarī, kad lopbarības vairs nebija, šķūņos novietoja
dažādus darbarīkus.

Muzejā lopbarības telpā izvietota zemkopības darbarīku (arklu,
ecēšu, ekstirpatoru v. c.) kolekcija (47. att.), kas ļauj izsekot to

attīstībai 19. gs.

Līdz pat 19. gs. vidum Latvijas zemnieku saimniecībās galvenais

zemes apstrādāšanā lietotais darbarīks bija spīļu arkls. 19. gs. vidū

un otrajā pusē sakarā ar pāreju uz intensīvu lauksaimniecību ar

daudzlaukuaugu seku un ilggadīgo zālāju sējumiem bija nepiecie-
šama dziļāka aršana. Radās vajadzība pēc uzlabotiem zemkopības
darbarīkiem. Turīgo zemnieku saimniecībās parādījās vienlemsša

dzelzs apvērsējarkls — «prūsītis» jeb «buciņš». Šis arkls uzlūko-

jams par pāreju no spīļu arkliem uz divjūga zviedru arkliem, kas

Latvijā izplatījās kopš 19. gs. otrās puses. Sākumā dzelzs arklus

muižnieki ieveda no Rietumeiropas, 19. gs. vidū tos sāka ražot

Rīgā, vēlāk — arī Liepājā un Jelgavā. 19. gs. otrajā pusē turīgo
zemnieku saimniecībās sāka parādīties īpaši kartupeļu vagojamie
arkli ar trīsstūrveida koka lemesi, kas apkalts ar dzelzi. Ar tiem

izara arī notekvadziņas rudzu sējumos.

Vienlemeša dzelzs arkla atgrieztās biezās velēnas sasmalcināšanai

vairs nederēja vieglās pītās jeb klūgu ecēšas, kā arī rāmja ecēšas

ar koka tapām, kas ātri lūza. To vietā kopš 19. gs. vidus sāka lietot

rāmja ecēšas ar dzelzs tapām un ķepu ecēšas — ekstirpatorus,
kurus lietoja līdz 19. gs. beigām, kad tos nomainīja atsperecēšas.
Zemes veltni 19. gs. šāka lietot, lai sasmalcinātu pēc aršanas un

ecēšanas palikušās zemes pikas, pēc sēšanas pieveltu augsnes

virskārtu., nolīdzinātu tīrumu virsmu. Garkāta izkaptis Kurzemē

lietoja kā siena, tā arī labības pļaušanai. Sākot ar 19. gs. 50.—60.

gadiem, āboliņa un labības sagrābšanai lietoja zirga grābekli. Ar
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47

Zemkopības darbarīki

«Deju» laidara

lopbarības telpā.
No kreisās: kartupeļu
vagojamais arkls,

apvērsējarkli,
ekstirpators, rāmja
ecēšas. Priekšplānā —

nekaltas siena veda-

mās ragavas.

zemajām, platajam ragavām vasara no slapjam pļavām izveda

sienu.

Ratnīcā novietotas kamanas, zirglietas, ratu piederumi, ar līksti

darbināma virpa.

Pelavniekā ziemu glabāja pelavas, bet vasaru nereti arī gulēja.
Muzejā tur izvietoti linu apstrādāšanas darbarīki — mīstīklas, kok-

griezumiem rotātas kulstīklas un brauktuves, ar rokām darbināma

linu mīstāmā mašīna (48. att.). Linu mīstāmās mašīnas lietotas vis-

maz kopš 19. gs. 60. gadiem, kad linu audzēšana kļuva par ienesīgu

ienākumu avotu.

Laidara galā atrodas neliela kalpu klētiņa, kurā laukstrādnieki

glabāja savu iedzīvi un nopelnītos produktus.
Caurbrauktuvju sienas aizpildītas guļkokiem. Mēslus un lopba-

rību vedot, sienas izjauca. Aizbūvētajās caurbrauktuvēs parasti
iebrauca ratus, glabāja dažādus darbarīkus; nereti tur strādāja sī-

kākus mājas darbus — taisīja grābekļus, drāza stīpas, lika cirvjiem
kātus.
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48

Linu apstrādāšanas
rīki «Deju» laidara
pelavniekā.

No kreisās: mīstīkla,

suseklis pogaļu
nociršanai,

ar roku darbināma

stiebriņu mīstāmā

mašīna, kulstīkla.

Ēkas pakavveida liekumā izveidots pagalms lopiem, kas noro-

bežots ar masīvu guļkoku, t. s. bulverķa žogu. Noslēgtajā pagalmā
vasaru pusdienas laikā un arī naktīs turēja lopus.

10. Klēts

Eka celta 1767. gada bij. Kuldīgas apr. Kuldīgas pag. «Dižlīķos»
(tagad. Kuldīgas raj.), muzejā uzstādīta 1932. gadā.

Klēts celta guļbūvē no aptēstiem baļķiem, kas stūros savienoti

gludajos pakšos (49. att.). Ēkas stūros un sienu vidusdaļā zem pa-
matnīcas likti laukakmeņi, tā izveidojot vējam brīvi pieejamu
paklēti, kas nodrošināja labības glabāšanai nepieciešamo ventilā-

ciju un sausumu. Jumts divslīpju, ar pusšļaupumiem galos, sākot-

nēji tam bijis salmu, bet muzejā uzlikts niedru segums. Klēts

priekšā ierīkots grezns lievenis ar sešiem dekoratīviem stabiem un

lokailām. Lieveņa stabi balsta gala sienu augšējo vainagu un klēts
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griestu siju izvirzītos galus, kas tur jumta slīpi. Celtnes dekoratī-

vais raksturs vēl vairāk akcentēts ar t. s. margotajām durvīm, kam

arkveida aila (50. att.). Laba izdoma un skaistuma izjūta vērojama
durvju rotājumā ar ģeometriskā rakstā saliktiem profilētiem dēlī-

šiem, kas pie durvju pamatseguma piestiprināti ar saulītes rakstā

izkārtotām kalēja kaltām naglām. Klēts iekšpuse veidota vienkār-

šāk — blīvi dēļu griesti, cieši nostrādāta grīda, kuras plēstie dēļi

pie grīdas sijām pietapoti ar koka tapām. Šāda grīda un griesti
ir arī lievenim. Lai vasarās saglabātu vēsumu un nemazinātu cel-

tnes drošību, tai nav logu.
Pēc plānojuma «Dižlīķu» klēts pieskaitāma pie t. s. dvīņu jeb

divtelpu klēts tipa ar vaļēju, stabiem balstītu dekoratīvu lieveni

priekšējā fasādē (51. att.). Līdzīga tipa grezni rotātās dekoratīvās

klētis Latvijā vēl atrastas Zemgalē, ārpus Latvijas — Lietuvā,

bij. Austrumprūsijā v. c. vietās.

Labības klētī katrai labībai iebūvēts savs plēstu koku apcirknis.
Vienkočos glabāja miltus, putraimus, zirņus. 2āvētu gaļu ieraka

49

«Dižlīķu» klēts.
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50

Margotās durvis

«Dižlīķu» klētī.
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51

«Dižlīķu» klēts

plāna shēma:

1 — lievenis;
2 — drēbju klēts;

3 — labības klēts;

4 —
apcirkņi.

rudzos vai pakāra pie sijas. Uz dēļu

plauktiem, kas izveidoti virs apcir-

kņiem, salika dažādus mērus un sva-

rus — pūru, garnicu, bezmēnu, kā arī

dažādus traukus, labības grābj arno liek-

šķeri, sētuvi. No liepas bluķa izdobtajā
guļtīnē (52. att.) glabāja pārtikas pro-

duktus.

Drēbju klētī lādēs un skapjos glabāja
audeklus, dzijas, gatavus apģērbus, se-

gas, cimdus, zeķes. Tur novietota vecākā Latvijā atrastā pūra lāde,

kam uzotēts gada skaitlis «1670» (53. att.); tā pieder pie vecākā

pūra lāžu tipa ar vertikālām sienām un taisnu, plakanu vāku.

Drēbju klēti vasaru izmantoja arī kā dzīvojamo telpu, jo

vēsā klēts bija patīkamāka par karsto, smacīgo istabu. Klētij bija

svarīga nozīme zemnieku svētkos un godos. Tur slēpa un bildināja

52

Gultīne un apcirkņi
«Dižlīķu» klētī. Virs

apcirkņiem — vienkoka

abra un tīņu vāki.

Uz grīdas — purs

un labības liekšķere.



66

53

1670. gadā darinātā

otētā pūra lāde.

līgavu, kāzās guldināja un modināja jauno pāri, no turienes izveda

meitas (māsas) pūru un ieveda jaunās sievas (vedeklas) pūru, no

klēts pēdējā gaitā izvadīja mirušos mājas iedzīvotājus. Tādējādi
klēts kā materiālo vērtību glabātava, īslaicīga dzīves vieta un

tradīciju norises vieta bija cieši saistīta ar visu zemnieka dzīvi.

Ar to arī izskaidrojams, kāpēc klēts arhitektūrai un rotājumiem

veltīts tik daudz darba, izdomas un centības, kāpēc tā izveidota

par sētas krāšņāko celtni.

«Dižlīķu» klēts saglabājusi seno tautas ticējumu un izdarību

pēdas: pamatnīcas pakšu robojumos ir krustveida iecirtumi, kuros

ielikti no pīlādža koka darināti krustiņi, uz durvīm ar gaiļa asi-

nīm uzvilkti krusti. Tiem vajadzēja ēku pasargāt no ugunsgrēka,

zagļiem, skauģa acs un citām nelaimēm.

Lielākajās zemnieku mājās cēla ne vien prāvās dekoratīvās

saimnieku klētis, bet arī īpašas kalpu, puišu vai meitu klētis viņu

produktu, tekstiliju v. c. dzīvei nepieciešamo mantu novietošanai.

Nereti kalpu klētis ierīkoja rindu klēts vienā galā.
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11. Pirts

Eka celta 1862. gadā bij. Liepājas apr. Nīcas pag. «Spirēnos»
(tagad. Liepājas raj.), muzejā uzstādīta 1945. gadā.

Pirts celta no aptēstiem, kaķētiem baļķiem guļbūvē, statņu

konstrukcijā (54. att.). Lai telpa labāk saglabātu siltumu, senāk

pirts bijusi apšūta ar niedrēm. Pamati — laukakmeņu paviļas sienu

stūros un vidū. Jumts četrslīpju, segts ar niedrēm.

Ēka raksturo pirts attīstības otro pakāpi, t. i., divdaļīgu vairāk-

telpu celtni, kas tipiska feodālismam un saglabājusies arī kapitā-
lisma periodā. Pirtij trīs telpas: vējtveris, ģērbtuve un mazgāšanās

telpa (55. att.). Celtnei dēļu grīda. Ģērbtuvei un mazgāšanās telpai
ir cieši dēļu griesti, lai tās labāk saglabātu siltumu. Mazgāšanās
telpas kaktā, pa labi no ieejas durvīm, atrodas no laukakmeņiem
krauta krāsns bez dūmeņa, apmūrēta ar ķieģeļiem. Dūmus izlaida

pa durvīm un nelielo lodziņu pirts sānu sienā. Pie krāsnij pretējās

sienas novietota nedaudz izdobta vienkoka lāva ar diviem so-

liem — pakāpieniem priekšā.
Pirti parasti kurināja sestdienas vakaros, bet smago un netīro

darbu laikā — arī biežāk. Ūdeni sasildīja baļļā, iemetot tajā sakar-

sētus akmeņus. Uz karstajiem krāsns akmeņiem uzlēja aukstu

ūdeni un tādējādi ar tvaikiem piesildīja telpu un izdzina dūmus.

Pērās uz lāvas ar lapainu bērza slotu. Mazgājās spaiņos, ķipīšos.

Vispirms mazgājās vīrieši, tad sievietes un beidzot mātes ar bēr-

niem, kas nepanesa pirts karstumu. Attīstoties kapitālistiskajām

54

«Spirēnu» pirts.
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55

«Spirēnu» pirts plāna
shēma:

1 — priekšnams;
2 — ģērbtuve;

_

3 — mazgāšanās
telpa; 4 — krāsns;
5 — lāva; 6 — soli.

attiecībām, turīgo saimnieku ģimenes locekļi pirtī sāka iet pirms
laukstrādniekiem.

Dažkārt Kurzemē pirti apvienoja zem kopēja jumta ar vaļinieku
vai laukstrādnieku dzīvojamām telpām un pat saimniecības tel-

pām. Tomēr daudz biežāk šī parādība konstatēta Rietumvidzemē.

Šāds divdaļīgs pirts tips izveidojās ne vēlāk kā 18. gs. otrajā
pusē un raksturīgs Kurzemes, Zemgales un Vidzemes turīgo zem-

nieku saimniecībām.

Pirts lauku sētā ieņēma nozīmīgu vietu.Tajā ne tikai mazgājās —

tur dziedēja dažādas kaites, saņēma jaundzimušos sētas iemītnie-

kus, baroja veļus, veica arī dažus saimniecības darbus.

Pirti cēla nomaļus no pārējām ēkām, ja iespējams — ūdens tu-

vumā.

12. Kalve

Ēka celta ap 1880. gadu bij. Talsu apr. Mērsraga zvejnieku ciemā

(tagad. Talsu raj.), muzejā uzstādīta 1953. gadā.
Uz kaļķu un grants javā mūrētiem laukakmeņu pamatiem no

apaļiem un tēstiem baļķiem krusta pakšos celtā vientelpas ēka

muzejā, tāpat kā savā sākotnējā atrašanās vietā, novietota liel-

ceļa malā (56. att.).
Kaltās kāšu virās turas divviru dēļu durvis. Tās atveramas uz

āru — uz ceļa pusi. Patumšo kalvi apgaismo tikai viena gaismas
lūka kreisajā gala sienā. Griestu nav, tikai ēkas galos virs sijām

pārliktie dēļi veido pažobeles. Jumts divslīpju, ar māla kārniņu

segumu. Pie durvīm pretējās sienas atrodas no laukakmeņiem un

ķieģeļiem mūrēta vaļēja ēze (57. att.). Ezes kreisajā pusē novietotas

plēšas, labajā ■— vienkoča sile, ogļu kaste un toveris, kurā turēja
ūdeni dzelzs priekšmetu rūdīšanai. Uz galda zem loga un uz vairā-

56

Mērsraga kalve.
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57

Mērsraga kalves

plāna shēma:

1 — ēze; 2 — plēšas;
3 — sile kaluma

rūdīšanai; 4 — lakta;

5 —
darba galds;

6 — urbis.

kiem soliem salikti visi kalējam nepie-
ciešamie darbarīki: vairāk nekā 20 vis-

dažādāko izmēru veseru plakanas un

apaļas dzelzs kalšanai, veidņi skrūvju
un naglu galvām, cirvju pietiem un de-

koratīviem kalumiem. Dažāda lieluma

un veida knaibles priekšmetu saturē-

šanai, urbji, vītņurbji, vītņu griežamais
komplekts septiņu dažādu izmēru

skrūvēm, cērtnes, punktu sitamie, leņķa
mērs, cirkulis un daudzi retāk lietoja-
mie rīki izvietoti pa visu telpu, kuras

vidū divas laktas. Uz pažobelēm salikti gatavi darinājumi — ap-

vilkti ratu riteņi, laivas enkurs, ķeksis baļķu uzvilkšanai uz kuģa.
Kalvē pēdējais kalējs bijis Jānis Kiršteins, kurš tur strādājis līdz

85. mūža gadam. Miris 1948. gadā 93 gadu vecumā.

1905.—1907. gada revolūcijas laikā Mērsraga iedzīvotāji nebija
tikai pasīvi notikumu vērotāji. Tirgus laukumānotika vairāki masu

mītiņi. Sāka dalīt muižas pļavas, amatpersonām atņēma ieročus.

Kad paklīda valodas, ka nākot soda ekspedīcija, abas Mērsraga
kalves kļuva par vīru pulcēšanās vietām. Veikalā tika izpirkta visa

kuģu būvei paredzētā dzelzs un pārkalta šķēpos. Jāņa Kiršteina

kalvē laboti arī šaujamie ieroči.

13. Darvas ceplis

Ceplis celts 1860. gados bij. Kuldīgas apr. Rendas pag. «Sluj as»

(tagad. Kuldīgas raj.), muzejā uzstādīts 1936. gadā.

58

«Sluju» darvas
ceplis.
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59

«Sluju» darvas ceplis.
A — garengriezuma
shēma; B — plāna

shēma. 1 — darba

telpa; 2 - darvas

tecināmā krāsns;
3 — kurtuve;

4 — pārtvaices telpa;
5 — bedre ar darvas

sili; 6 — darvas

rene: 7 — lāva;
8 — soli.

Tā kā ceplis ir ugunsnedroša celtne, tas novietots attālāk no

sētas. Ceplis sastāv no darvas tecināmās krāsns un ēkas, kas

celta ap to statņu konstrukcijā, ar masīvu lubu jumtu (58., 59.

att.). Darvas tecināmā krāsns (60. att.) mūrēta no laukakmeņiem,

ķieģeļiem un jumta kārniņu lauskām māla javā uz laukakmeņu

pamatiem. Tā sastāv no divām daļām — pārtvaices telpas un

kurtuves, kas savā starpā nav savienotas. Pārtvaices telpas apakšā

un augšā ir aizmūrējamas lūkas malkas iekraušanai. Kurtuvei —

«aizgderei» iemūrēta atsevišķa zema, plata kurtuves mute.

Darvas ražošanai par izejmateriālu lietoti priedes, bērza un

apses koki, bet it sevišķi to celmi. Šo materiālu, smalki saskaldītu,

noteiktā kārtībā sakrāva pārtvaices telpā un aizmūrēja lūkas. Pēc

tam kurtuvē salika malku, un liesmas caur starpsienu karsēja pār-
tvaices telpā salikto materiālu. Tas, degdams bez gaisa pieplūdes,

izdalīja darvu un pārvērtās koka oglēs. Darvas tecināšana ilga

apm. 3 dienas, un procesam bija nepārtraukti jāseko. No viena

cepļa ieguva 9—12 mazās darvas mucas un daudz koka ogļu, ko
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60

«Sluju» darvas

tecināmā krāsns.

pieprasīja lauku kalēji. Darvu pārdeva galvenokārt jūrmalas zvej-
niekiem laivu un zvejas rīku konservēšanai. Ar to zieda arī kok-

asu ratus. Bērzu darvas eļļu — degutu lietoja ūdenszābaku v. c.

ādas priekšmetu ieziešanai.

Ceplis raksturo vienu no mājrūpniecības nozarēm, kuras ienā-

kumus uzraudzīja zemes un meža īpašnieki — vācu muižnieki.

14. Namelis

Eka celta 1870. gados bij. Liepājas apr. Pērkones pag. «Līdumos»

(tagad. Liepājas raj.), muzejā uzstādīta 1957. gadā.
Namelis celts guļbūvē, statņu konstrukcijā no īsiem, kaķētiem,

abpusēji apzāģētiem baļķiem. Pamati mūrēti no laukakmeņiem;
stūros likti prāvāki akmeņi, bet starpas aizpildītas ar mazākiem.

Četrslīpju jumts segts ar niedrēm.
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Celtnei ir Dienvidrietumkurzemei raksturīgais plānojums —

vidū caurstaigājams nams ar apvalkdūmeni, namam vienā pusē

dzīvojamā istaba, otrā — «aukstais gals», kas izmantots par klēti.

Apvalkdūmeņa apakšdaļa slēgta tikai no trim pusēm un mūrēta

no nededzinātiem ķieģeļiem uz laukakmeņu pamata. Augšējā

daļa — dūmvads mūrēts no dedzinātiem ķieģeļiem. Maizes krāsns,

kas atrodas istabā, kurināma no apvalkdūmeņa. Apvalkdūmenī
līdzās krāsns kurtuvei ir neliela plīts, kuru kurinot silst blakus mai-

zes krāsnij istabā ierīkotais siltuma mūrītis.

Ap 1870.—1880. gadiem Pērkones pag., tāpat kā dažās citās

vietās Kurzemē, daļa kalpu saņēma apm. 7.3 desetīnas lielus valsts

zemes gabaliņus. Šie kalpi izveidoja mazturīgu sīkzemnieku slāni,
kas neaizplūda uz pilsētām, bet nodrošināja muižas un lielsaimnie-

kus ar lētām darbarokām. Četri pieci šādi nameļnieki nomāja no

kāda turīga saimnieka laivu un ar saviem zvejas rīkiem — āķiem

ķēra mencas. Lomu dalīja līdzīgās daļās, un I—21 —2 daļas bija jāatdod
laivas īpašniekam. Labākais zvejas laiks bija pavasarī un rudenī.

Vasaru nameļnieki piepelnījās dažādos lauku darbos pie saimnie-

kiem, bet ziemu gāja peļņā valsts mežos.

«Bajāru» nameļa — tā saimniecība dēvēta līdz 20. gs. 20. ga-

diem — zeme bijusi tīra kāpu smilts. Dārzeņus, dažus augļu koci-

ņus un krūmus varējuši stādīt tikai pēc zemes rūpīgas uzlabošanas

ar jūras mēsliem. Nameļnieks turējis I—2 cūkas un dažas vistas.

KURZEMES LĪBIEŠU ZVEJNIEKA SĒTA (15.—22.)

Lībieši ir viena no Baltijas somu tautībām, kas jau 13. gs. apdzī-

voja Ziemeļkurzemi, bet vismaz kopš 10. gs. — Rietumvidzemi un

Daugavas lejteci. Mūsdienās lībieši kaut cik kompakti vēl dzīvo

Kurzemes ziemeļrietumdaļas zvejnieku ciemos. Rakstītie avoti

lībiešus piemin, sākot ar 11. gs., bet arheoloģiskie dati ļauj konsta-

tēt, ka materiālās kultūras savdabības vēlākajos lībiešu apdzīvota-

jos apvidos vērojamas jau 1.—4. gs. Kurzemes lībieši, dzīvojot
ciešā kontaktā ar latviešiem, pakāpeniski saplūda ar tiem. Ap
1800. gadu, spriežot pēc rakstīto avotu ziņām, lībieši dzīvojuši ap-

mēram 150 sētās jūras piekrastē no Rojas upes ietekas jūrā gan-

drīz līdz Ventspilij. Lībiešiem tipiskā apmetnes forma — ciems,

kam nereti bija izklaidus apbūve.

Ziemeļkurzemes lībiešu dzīves un saimniecības spilgtu raksturo-

jumu 19. gs. vidū devis akadēmiķis F. Vīdemanis. Pēc viņa datiem,

lībiešu dzīvojamās mājas, ko apņēmušas saimniecības ēkas un

nereti arī dārziņš, veidojušas gan diezgan lielus, gan mazus

ciemus. Laukkopība lībiešiem bijusi ne tikai neizdevīgāka, bet

arī grūtāka nodarbošanās nekā zemes iekšienē. Lauki, kurus viņi

mēdza ierīkot zemumos starp smilšu kāpām, bijuši nelieli, tie

mēsloti ar jūras mēsliem un pa lielākai daļai apsēti tikai ar vasaras

labību. Braucot gar jūrmalu, ciema tuvumu varēja apjaust tikai

pēc daudzajām laivām un uz vabāmsakārtajiem tīkliem.
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61,
Lībiešu zvejnieka

sētas daļa. No labās:
dzīvojamā māja, zivju
klēts-ratnīca, labības
un drēbju klēts, cūku
kūts. Priekšplānā -
gatve.

Šādu lībiešu dzīves un saimniecības raksturojumu zināmā mērā

var attiecināt arī uz 19. gs. otro pusi. Tajā laikā zveja jūrā bija
kļuvusi par Ziemeļkurzemes lībiešu galveno ienākumu avotu. Vis-

vairāk zvejoja reņģes, butes, brētliņas, mencas. Gadsimta beigās
lielu vērību veltīja arī lašu, vimbu, sīgu un citu vērtīgu zivju zve-

jai. Lomus nodeva zivju pieņemšanas un apstrādāšanas vietās,

t. s. kūrēs. Šādas «kūres» 19. gs. beigās bija jau vairākos zvejnieku
ciemos. Zivis arī sālīja un pārdeva uzpircējiem. Zvejnieki lomus

nereti iemainīja pret labību vai arī paši veda tos uz Rīgu un citām

pilsētām, lai iegūtu lielāku peļņu.

Katrai sētai bija nedaudz smilšainas, mazauglīgas aramzemes,

kura deva niecīgus ienākumus un par kuru tā muižai maksāja
nomu un pildīja klaušas.

Ziemā, kad jūra bija aizsalusi un zvejnieki vairs negāja zvejot,
medīja roņus. Medībās devās vairāki zvejnieki kopā. Roņu ķerša-
nai uz ledus ņēma līdzi ragavas ar laivu vai speciāli izgatavotu

roņu laivu.

Lībiešu zvejnieka sēta (61. att.) muzejā uzstādīta 1971. gadā un

nokomplektēta ar kopējas cilmes ēkām, kas pārvestas no bij. Vents-
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pils apr. Ances pag. Lūžņas ciema «Dēliņiem» (tagad. Ventspils

raj.). Tajā pašlaik ir dzīvojamā māja, labības-drēbju klēts, zivju
klēts-ratnīca, kūts-šķūnis, cūku kūts, siena šķūnītis un biškopības

piederumu mājiņa. Muzejā šai sētai pievienota jau 1938. gadā no

Košraga pārvestā tīklu būda. Pilnīgai sētas izveidošanai vēl nepie-
ciešams pārvest uz muzeju un uzstādīt riju, namu, pirti un zivju
kūpinātavu, izveidot pagrabu un aku.

«Dēliņu» sēta atspoguļo turīga lībiešu zvejnieka saimniecību un

dzīvi 19. gs. otrajā pusē. Saimniecības zemes kopplatība bijusi
29 ha, no tiem aramzemei izmantojami tikai 9 ha. Blakus pamat-

nodarbei — zvejai nedaudz nodarbojās ar zemkopību un lopko-

pību, kas deva maz ienākumu. Šī tipa saimniecībai raksturīga arī

algota darbaspēka izmantošana.

Sētas situācijas plānam raksturīgs divpagalmu dalījums. Tīrā

pagalma centrā novietota dzīvojamā māja, tai iepretim klētis, aka,

augļu dārzs un bišu drava. Kūts atrodas iesānis un no tīrā pagalma
atdalīta ar gatvi.

Eku būvē lietoti priedes un egles koki. 19. gs. lībiešu ēkas pa lie-

lākai daļai celtas no abpusēji aptēstiem baļķiem guļbūves teh-

nikā.

Sētas iebraucamais ceļš — gatve iežogots ar sklandu žogu. Ar

zemajiem sklandu žogiem iežogotas visas lībiešu zvejnieka sētas

ēkas.

15. Dzīvojamā māja

Eka celta 1884. gadā no rūpīgi aptēstiem baļķiem guļbūves
tehnikā, statņu konstrukcijā, no ārpuses apšūta ar horizontāli lik-

tiem dēļiem (62. att.). Pamati mūrēti no laukakmeņiem kaļķu un

grants javā. Jumts divslīpju, segts skaidām. Grīdas — dēļu, virtuvē

ap krāsni — ķieģeļu klons. Griesti taisīti no dēļiem, kas likti tri-

nītī. Ārdurvis ar virsgaismas lodziņiem un ūdens notekas renīti,

kas balstās uz divām kabām. Durvju apdarē lietoti profilēti dēlīši

un dekoratīvas kaltas eņģes. Logi sešrūšu.

Ēkas plānojums trijdaļīgs: vidū nams un virtuve, pa kreisi no

tiem — saimnieku istaba un pieliekamais, pa labi — saimes istaba

jeb «dižistaba» (63. att.). «Dēliņu» dzīvojamā māja ir lībiešu senās

divtelpu dūmistabas tālākās attīstības pakāpe un atspoguļo turīga
lībiešu zvejnieka sociāli ekonomisko stāvokli, sadzīvi viņa sētā un

pārmaiņas, kas dzīvojamo ēku plānojumā notika 19. gs. otrajā pusē.

Šajā laikā pastiprinājās zvejnieku sociālā diferenciācija, saimnieka

ģimene daudzās dzīves sfērās nodalījās no pārējiem sētas iemīt-

niekiem — kalpiem, vaļiniekiem v. c. Saimnieki vai nu pārdalīja
kādreiz kopējās «dižistabas», vai arī pilnīgi šķīra savas dzīvoja-
mās telpas no saimes ļaužu telpām, "pārceļot tās nama pretējā pusē.

No priekšnama kāpnes ved uz bēniņiem, kur novietoja ikdienā

nevajadzīgās lietas.
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62

«Dēliņu» dzīvojamā
māja.

Virtuvē blakus maizes krāsnij iemūrēts katls ūdens sildīšanai.

Maizes krāsns priekšā dzelzs restītes, zem kurām parausa ogles

zivju cepšanai, ēdiena vārīšanai un sildīšanai. Pie maizes krāsns

novietotas lizes un abras.

«Dižistaba» iekārtota ar lībiešu 19. gs. iedzīves priekšmetiem
(64. att.), kuriem raksturīga vienkāršība un mērķtiecība. «Dižis-

tabā» dzīvoja visi saimes ļaudis. Tur veica arī dažādus darbus —

auda un lāpīja tīklus, vija auklas, auda apģērbu v. c. audumus,

taisīja pastalas, laboja darbarīkus. Krietnu daļu telpas aizņem «diž-

krāsns», kuru kurināja no virtuves. Krāsns novietota tā, ka starp
to un sienu paliek šaura telpa. Pie siltuma mūra novietoja solu,

t. s. krāšbeņķi un lībiešu dzīvojamo telpu neatņemamu piede-

rumu — tīklu ārķus, uz kuriem auda un lāpīja tīklus. 19. gs. lībiešu

ciemos nebija nevienas mājas, kurās zvejnieki paši neaustu tīklus.

Šo darbu prata katrs ģimenes loceklis. Fabrikās austos tīklus lī-

biēšū Zvejnieki sāka iegādāties tikai 19. gs. beigās, bet vadus pat

20. gs. sākumā vēl joprojām auda mājās. Istabas stūros novietotas
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63

«Dēliņu» dzīvojamā
māja.
A — garengriezuma
shēma; B — plāna
shēma.

1 — nams;
2 — virtuve;

3 — katls ūdens

sildīšanai;
4 — saimes istaba;

5 — krāsnis;
6 — saimnieku istaba;

7 — pieliekamais.

ar košām svītrainām segām pārklātas gultas. Gar sienu nolikts at-

zveltnes sols, t. s. dīvānbeņķis, uz kura gan sēdēja, gan gulēja.

«Dīvānbeņķa» priekšā novietots saimes galds uz krusta kājām un

vienkārši statņu krēsli ar kokgriezumiem rotātām atzveltnēm. Drē-

bes un audumus glabāja pūra lādē un skapī, kas rotāti ar otēju-
miem. «Dižistabā» nolikta t. s. jūrnieku lāde. Dodoties zvejā vai

jūras braucienos, tajā salika līdzņemamās lietas. Istabas gaišākajā
vietā pie loga novietotas stelles un vērpjamais ratiņš. Pie durvīm

un sienās iedzīti koka vadži un piestiprināti no dabīgi auguša za-

rota koka darinātidrēbju pakaramie.
Saimnieku istaba iekārtota ar līdzīgiem iedzīves priekšmetiem:

stūrī novietota kokgriezumiem rotāta gulta, pie loga — mazs gal-
diņš un pāris krēslu, vēl skapis un neliela jūrnieka lāde. Arī šajā

telpā irmaizeskrāsns ar plīti.

Pieliekamajā kambarī, kas laika gaitā pilnīgi saglabājis sākot-

nējo izskatu, gaisma ieplūda caur nelielu aizbīdāmu lūku. Kambarī

koka un māla traukos glabāja pienu, sviestu, gaļu v. c. produktus,

novietoja saimniecības traukus.

Līdz 19. gs. beigām visus iedzīves priekšmetus darināja paši zvej-
nieki vai vietējie amatnieki. Šiem meistariem bieži vien bija iero-

bežotas tehniskās iespējas un arī brīvā laika trūkums neatļāva
veltīt īpašu uzmanību priekšmetu apdarei. Visrūpīgāk tika dari-

nātas lietas, kas saistītas ar tradicionālajiem ģimenes svētkiem.

Līdzās šādām trijdaļīgām dzīvojamām mājām lībiešu ciemos

19. gs. otrajā pusē un 20 gs. sākumā bija ari divdaļīgas mājas,

kas sastāvēja no nama un istabas. Sīkzemnieki un vaļinieki nereti
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64

«Dēliņu» saimes

istabas iekšskats.

dzīvoja vientelpas dzīvojamās mājās, kuras sauca par mazista

bām. Šīm ēkām sānos vai galā mēdza piebūvēt nelielu vēj
tverīti.

65

«Dēliņu» zivju
klēts-ratnīcas plāna
shēme: 1 - zivju
klēts: 2 - ratnīca;
3 - lievenis.

16. Klēts

Eka celta ap 1840. gadu guļbūvē no aptēstiem baļķiem, kas

stūros savienoti krusta pakšos, ar galos slēgtu lieveni (61., 65.

att.). Lieveni veido jumta pārkare, kas balstās uz gala sienu

visu baļķu un griestu siju pagarinājumiem. Līdzās šādām vientel-

pas klētiņām, kas apvienotas zem kopēja jumta ar citas nozīmes

saimniecības telpām, lībiešu sētās cēla arī atsevišķas vientelpas
klētis un rindu klētis, kurās zem viena jumta apvienoja sētā dzī-

vojošo vaļinieku un saimnieka ģimenes klētis. Ēkas parasti no-

vietoja pagalma vienā malā, ja iespējams, iepretī dzīvojamai mā-

jai. Dažkārt klēts galā ierīkoja nojumi — ratnīcu. Pamati mūrēti

no laukakmeņiem kaļķu un grants javā. Jumts divslīpju, bijis

lubu, bet muzejā segts ar skaidām. Grīda taisīta no plēstiem dēļiem.
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66

Jūras zvejas tīkli

Košraga tīklu būdā.

Griestu nav. 1904. gadā klētij
ar statni piebūvēta ratnīca —

aptēstu baļķu guļbūve, kam

baļķi stūros savienoti krusta

pakšos. Ratnīcā dēļu grīda.
Griestu nav.

Klētī apstrādāja un koka mu-

cās glabāja sālītās zivis, nolika

no vabām noņemtos tīklus, mur-

dus, žebērkļus, kopeles, mencu

āķus, pīšas (harpūnai līdzīgs

zvejas rīks), mērķus. Klētī eks-

ponēts viens no senākajiem jū-

ras zvejas tīkliem — rupjacai-
nais maliņtīkls, smalkacainie

reņģu un brētliņu tīkli, plekstu
jeb butu vads (66. att.). Tur gla-

bājas arī no priedes koka sak-

nēmpītie zivju nesamie grozi —

«rēčas», ko zvejnieki saitē nesa

pār muguru.
I Ratnīcā novietoja aizjūga

piederumus, ratus, ragavas.

Lielā statņu konstrukcijā darinātā šķirstā glabāja lopbarības
miltus.

67

«Dēliņu» klēts plāna
shēma: 1 — drēbju
klēts; 2 — labības
klēts; 3 — piebūve.

17. Klēts

Eka celta 1819. gadā guļbūvē no rūpīgi aptēstiem baļķiem,

kas stūros savienoti krusta pakšos, ar galos slēgtu lieveni (61. att.).
Lieveni veido jumta pārkare, kas balstās uz ēkas gala sienu visu

vainagu baļķu un griestu siju pagarinājumiem. Pamati mūrēti no

laukakmeņiem kaļķu un grants javā. Jumts divslīpju, skaidu. Grī-

das no plēstiem dēļiem. Griestu nav. Eka ar šķērssienu sadalīta

divās vienādās daļās — labības un drēbju klētī. Klēts galā piebū-
vēta nojume darbarīku un transporta līdzekļu novietoša-

nai (67. att.). Šādas divtelpu klētis ir viens no plašāk sastopama-

jiem klēšu tipiem Ziemeļkurzemes lībiešu sētās. Salīdzinājumā
ar Kurzemes latviešu klētīm tās rotātas skopi. Parastie rotājumi —

dekoratīvi iecirtumi spāru vai augšējo vainagu baļķu galos, dur-

vju augšējās aplodās vai arī ģeometriskā rakstā no profilētiem
dēlīšiem izlikts durvju ārējais segums. Dažkārt celtas klētis ar

lieveņiem, kuru stabi rotāti dekoratīviem griezumiem.
Lievenī novietotas rokas dzirnavas. Graudu klētī gar sienu izvei-

doti apcirkņi. Miltus un putraimus glabāja statņu konstrukcijā
darinātos šķirstos. Žāvēto gaļu nereti pakāra pie griestu sijām.
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Drēbju klētī ar otējumiem rotātos skapjos un lādēs glabāja audu-

mus un apģērbus, ādas, vilnu un dziju. Biežāk lietojamus apģērba

gabalus pakāra pie sienas piestiprinātos koka kāšos. Klētī atroda-

mie priekšmeti labi raksturo zvejnieku un vietējo amatnieku

darba prasmi dažādām dzīves vajadzībām nepieciešamu lietu dari-

nāšanā.

«Dēliņu» klēts pārstāv visā lībiešu apdzīvotajā teritorijā zvej-
nieku sētās sastopamo divtelpu klēts tipu. Šāda klēts bieži vien

apvienota zem viena jumta ar kādu citu saimniecības ēku. Tā kā

klētī glabājās lielas vērtības — viss saimniecības labības un pārti-

kas krājums, drānas v. c, tā novietota pagalma malā, no dzīvo-

jamās mājas labi saredzamā vietā.

18. Cūku kūts

Ēka celta 19. gs. otrajā pusē no aptēstiem baļķiem guļbūves
tehnikā, statņu konstrukcijā (68. att.). Pamati mūrēti no laukak-

meņiem kaļķu un grants javā. Jumts divslīpju, skaidu. Grīda

un griesti no plēstiem dēļiem. Kūtsaugšā glabāja pakaišus. Kūtij
divas telpas.

Kūts priekšā neliels aploks, kurā no pagalma var ieiet pa vien-

viru vārtiņiem. Vārtiņi izgatavoti no ēvelētiem dēļiem un rotāti

ar kalēja kaltām naglām. Rotājošs elements ir arī dekoratīvi kaltās

eņģes. Vārtiņi nostiprināmi ar koka aizbīdni.

68

«Dēliņu» cūku kūts.
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19. Kūts- šķūnis

69

«Dēliņu» kūts-šķūnis.

70

«Dēliņu» kūts-šķūnis.
A — garengrlezuma
shēma; B — plāna
shēma. 1 — govju
kūts; 2 — zirgu un

aitu kūts;

3 — lopbarības telpa;
4 — uzbraucamais

tilts.
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Ēka celta ap 1870. gadu no aptēstiem, resniem baļķiem guļbū-
ves tehnikā, baļķi stūros savienoti krusta pakšos (69. att.). Pamati

mūrēti no laukakmeņiem kaļķu un grants javā. Jumts divslīpju,
skaidu. Plēstu baļķu grīdas un griesti. Kūtsaugšā glabāja sienu, kur

to nogādāja pa kūts vienā galā piebūvētu uzbrauktuvi.

Ēka trijdaļīga — vidū zirgu un aitu kūts, no tās pa kreisi —

govju kūts, pa labi — šķūnis lopbarības glabāšanai (70. att.).
Šādas taisnstūrveida kūtis, kurās zem kopēja jumta apvienotas

telpas saimnieka zirgu, govju, aitu turēšanai, kā arī lopbarības

glabāšanai, ir visai tipiskas Ziemeļkurzemes lībiešu sētām. Leņķ-
veida lopu mītnes, kādas bieži cēla pārējā Kurzemē, lībiešu ciemos

nav konstatētas. Lielākajās saimniecībās, kurās parasti dzīvoja
arī 2—4 vaļinieku vai kalpu ģimenes, cēla vēl atsevišķas kalpu un

vaļinieku kūtis, kurās zem kopēja jumta apvienoja telpas visu

kalpu un vaļinieku lopu turēšanai.

20. Pūnīte

Pūnīte celta 19. gs. beigās statņu konstrukcijā ar aptēstu guļ-

baļķu pildījumu (71. att.). Pamatu nav. Jumts divslīpju, dēļu, no-

stiprināts ar kārtīm. Grīda no vienpusīgi aptēstiem baļķiem. Pū-

nītē — vientelpā glabāts siens aitām.

71

«Dēliņu» siena

pūnīte.
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72
plānashēma:
1 - lievenis
2 - tīklu
glabāšanas telpa;
3 - kārtis tīklu
pakāršanai.

73
Košraga tīklu būda.

21. Tīklu būda

Būda celta ap 1830. gadu bij. Ventspils apr. Dundagas pag. Koš-

ragā (tagad. Talsuraj.), muzejā uzstādīta 1938. gadā.
Tīklu būda celta guļbūves tehnikā no resniem, aptēstiem baļ-

ķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos (72. att.). Pamati — lauk-

akmeņu paviļas. Jumts divslīpju, bijis lubu, ar egļu mizu pasegumu,

nostiprināts slogiem, bet muzejā tas segts ar dēļiem. Grīda — apaļ-
koku, griestu nav. Tīklu būda (73. att.) ir vientelpa ar sānos slēgtu
lieveni galā. Lieveņa priekšā nolikti pāris laukakmeņu, kas veido

vienkāršas kāpnes.
Šādās būdās uz kārtīm un vadžiem zvejnieki glabāja izžāvētos

tīklus, murdus, āķus, enkurus, vadu auklas v. c. zvejas piederumus,
lai tie vienmēr nebūtu jānēsā uz māju, kas nereti atradās diezgan
tāluno jūras. Pa ziemu būdā glabājās tikai tie zvejas rīki un piede-
rumi, kuru vieta vasarā ir pludmalē — valgumā (sedumā).

Viena ciema zvejnieki tīklu būdas novietoja gan vienā, gan

vairākos sedumos pašā jūras krastā. Pie būdām zemē iedzina vabas

tīklu žāvēšanai. Katram tīklu veidam bija savas vabas. Arī zvejas
laivas uzvilka krastā netāluno tīklu būdām.
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22. Bišu mājiņa

Celta ap 1880. gadu no aptēstiem baļķiem, guļbūves tehnikā,

statņu konstrukcijā (74. att.). Pamatu nav. Jumts divslīpju, skaidu.

74

«Dēliņu» bišu

mājiņa.

Grīda no vienpusēji aptēstiem baļķiem. Griestu nav. Bišu mājiņā—

vientelpā glabāti biškopības piederumi, dažreiz tur glabāts arī

medus un vasks.

KURZEMES LATVIEŠU ZVEJNIEKA SĒTA (23.-27.)

Kurzemes latviešu zvejnieka sēta muzejā tiek komplektēta no

Rīgas jūras līča rietumu piekrastes ciemos iegūtām celtnēm, to

iekārtas priekšmetiem un darbarīkiem. Sētas uzdevums atspoguļot
šīs piekrastes zvejnieku sociāli ekonomisko stāvokli, darbu, mate-

riālo kultūru un sadzīvi 19. gs. un 20. gs. sākumā, kā arī tās mate-

riālās kultūras īpatnības, kas šajā piekrastē izveidojušās Kurzemes

lībiešu un
latviešu kultūru mijiedarbības rezultātā. Pašlaik uz mu-

zeju pārvestas četras šai sētai paredzētas celtnes. Tuvākajos gados
te tiks izveidots latviešu zvejnieku ciems, kurā būs pārstā-
vēti zvejnieku materiālās kultūras objekti kā no Rīgas jūras līča, tā

arī no Baltijas jūras Kurzemes piekrastes.
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23. Dzīvojamā māja

75

«Mauru» dzīvojamās
mājas plāna shēma:

1 — lievenis;
2

— nami;

3 — apvalkdūmenis;
4 — krāsns;
5 — pieliekamais;

6 — lielā jeb
«dižistaba»;
7 — guļamistaba;
8 — aukstā istaba.

Eka celta 1840. gadā bij. Talsu

apr. Lubezeres pag. Rojas zvej-
nieku ciema «Mauros» (tagad.
Talsu raj.), uz muzeju pārvesta
1971. gadā.

Dzīvojamā māja ir aptēstu,
kaķētu baļķu guļbūve, baļķi stū-

ros ravienoti gludajos pakšos,
kas apšūti dēļiem. Pamati mū-

rēti no laukakmeņiem kaļķu un

grants javā. Jumts divslīpju, ar

pusšļaupumiem galos, segts ar

niedrēm. Grīdas un griesti no

dēļiem.

Ēkai saglabājies Rīgas jūras līča rietumu piekrastes zvejnieku
dzīvojamām mājām 18. gs. otrajā un 19. gs. pirmajā pusē rakstu-

rīgais plānojums (75. att.). Nams funkcionāli saista virtuvi (apvalk-

dūmeni) ar lielo, t. s. dižistabu. Tajā novietotas nepieciešamākās
istablietas un darbarīki, jo rudenī un ziemu lielajā istabā lāpīja
vecos tīklus un auda jaunus. Aiz lielās istabas atrodas divi sānu

kambari, kas paredzēti gulēšanai un drēbju, kā arī citu iedzīves

priekšmetu glabāšanai. Dižistabu un guļamkambari apsildīja mālu,

grants un kaļķu javā mūrētā maizes krāsns, kas kurināta no ap-
valkdūmeņa. Apvalkdūmenī iemūrēta arī plīts ar katlu. Apvalk-
dūmenī žāvēja gaļu, cepa maizi un gatavoja ēdienu ikdienai. Aiz

apvalkdūmeņa atrodas pieliekamais, kur glabāja izžāvēto gaļu,
kastes ar miltiem v. c. produktus.

«Mauru» māju īpašnieks bijis vidēji pārticis zvejnieks. Viņa gal-
venā nodarbošanās bijusi zveja, bet peļņas nolūkos viņš būvējis
arī laivas un burukuģus.

24. Klēts

Eka celta 1840. gada bij. Talsu apr. Lubezeres pag. Rojas zvej-
nieku ciema «Mauros» (tagad. Talsu raj.), uz muzeju pārvesta
1973. gadā.

TClēts celtano aptēstiem, kaķētiem baļķiem guļbūvē, baļķi stūros

savienoti krusta pakšos. Pamati — laukakmeņu paviļas ēkas stūros.

Jumts divslīpju, ar skaidu segumu. Grīdas un griesti — dēļu. Klēts

ir vientelpa, kuras priekšā piebūvēts galos slēgts lievenis. Lieveņa

griestos atstāta lūka uz klētsaugšu. Klētī glabāti galvenokārt pār-
tikas produkti. Reizēm tur novietoti arī vērtīgākie zvejas tīkli.

To novietošanai pie telpas sienām piestiprināti plaukti un koka

sakņu kāši.
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76

«Žulnieku» kūts plāna
shēma: 1 — kūts:

2 — lopbarības telpa.

25. Kūts

Ēka celta ap 1880. gadu bij. Talsu apr. Lubezeres pag. Rojas

zvejnieku ciema «Žulniekos» (tagad. Talsu raj.), uz muzeju pār-
vesta 1973. gadā.

Kūts celta guļbūvē no aptēstiem, kaķētiem baļķiem, kas stūros

savienoti krusta pakšos. Pamati — laukakmeņu paviļas. Jumts

divslīpju, skaidu. Ēkas priekšējā fasādē jumta pārkare balstās uz

gala sienu augšējo vainagu baļķu un griestu siju izvirzītiem galiem.
Ēkai divas telpas — kūts un siena šķūnis (76. att.). Zelminī ierīkota

lūka, pakuru kūtsaugšā padots siens.

«Zulnieku» īpašnieka galvenā nodarbošanās bijusi zveja, bet

līdztekus tai viņš nodarbojies arī ar lopkopību un zemkopību.
Saimniecībā bijis 2—3 ha zemes, zirgs un govs. Zirgs turēts galve-
nokārt tāpēc, lai nogādātu tirgū zivis.

77

«Žulnieku» tīklu

būdas plāna shēma:

1 — lievenis;
2 — tīklu

glabāšanas

telpa; 3 — kārtis

tīklu pakāršanai.

26. Tīklu būda

Būda celta ap 1880. gadu bij. Talsu apr. Lubezeres pag. Rojas

zvejnieku ciema «Žulniekos» (tagad. Talsu raj.) r
uz muzeju pār-

vesta 1973. gadā.
Tīklu būda ir aptēstu, kaķetu baļķu guļbūve, kam baļķi stūros

savienoti krusta pakšos. Ēkas priekšā ierīkots lievenis ar slēgtiem

galiem, kas būdas ieeju sargājis no skarbajiem jūras vējiem. Sākot-

nēji ēkai bijis egļu mizu, t. s. mauceņu apšuvums. Pamati — lauk-

akmeņu paviļas būdas stūros. Jumts divslīpju. Jumta seguma lubas

nostiprinātas ar kabu un slogu palīdzību. Celtne ir vientelpa, kuru

garenvirzienā šķērso apaļkoki tīklu uzkāršanai (77. att.). Tā kā

apaļkoki atrodas tuvu jumtam, tīklu pacelšanai lietoti t. s. āķi.
Tīklu būdā glabāti ne vien tīkli, bet arī citi zvejas piederumi: en-

kuri, airi, tīklu mērķi, ledus cērtes.

78

«Laukgalīšu» klēts
plāna shēma:
1 — lievenis;
2 — drēbju klēts;
3 — labības klēts;
4 — mantu klēts.

27. Klēts

Eka celta 1889. gadā bij. Liepājas apr. Nīcas pag. «Laukgalīšos»

(tagad. Liepājas raj.), uz muzeju pārvesta 1971. gadā.
Klēts (78. att.) celta guļbūvē statņu konstrukcijā no aptēstiem

baļķiem, kas stūros savienoti gludajos pakšos. Pamati — laukak-

meņu paviļas. Jumts divslīpju,
salmu, ar pusšļaupumiem galos.
Kore nostiprināta ar «tupelītēm»
un galos rotāta ar «zirgiem».
Griesti un grīdas — dēļu. Grīdas

dēļi ēvelēti un pie sijām piestipri-
nāti ar koka tapām.

Klēts priekšā ierīkots lievenis

ar dēļu grīdu un vaļējiem galiem.



86

Jumta pārkāri balsta 8 četršķautņu stabi. Lieveņa priekšējā
siena 0,9 m augsta, ar caurgriezuma tehnikā darinātām, krāsotām

margām. Tā kā klētij ir trīs durvis, lievenim ir trīs uzejas, katra ar

diviemkoka pakāpieniem.
Durvis margotas: seguma dēlīši izkārtoti rombos un krāsoti sar-

kanā, baltā, melnā, zilā, dzeltenā krāsā. Arī spārenīcas priekšā ir

dēlis ar tādās pašās krāsās otētiem ornamentiem.

Ēkai trīs telpas. Vidū graudu klēts, kur līdz 20. gs. 20. gadiem

bijuši apcirkņi. Kad labību sākuši bērt kastēs, apcirkņi izņemti.

Labajā pusē bijusi drēbju klēts, kreisā puse izmantota dažādu

mantu glabāšanai. Graudu klētī ir kāpnes uz klētsaugšu.

«Laukgalīšu» klēts pārstāv Kurzemes dienvidrietumdaļā bieži

sastopamo bagātīgi rotāto vairāktelpu klēts tipu, kuram tuva rad-

niecība ar Zemaitijas zemnieku vairāktelpu klētīm un kura košākie

varianti konstatēti Nīcā un Rucavā. Šīs ēkas raksturo ļoti rūpīga

apdare un novietojums iespējami izteiksmīgā ainavā — dārzā starp

augļu kokiem vai pie dekoratīviem stādījumiem. Izteiksmīgākie
dekoratīvie elementi ir griezumiem rotātie jumta āži, zelmiņu dēļu

gali, lieveņa stabi, margas, no profilētiem dēlīšiem ģeometriskā
rakstā izliktais durvju ārējais segums. Margotās durvis un lie-

veņa margas nereti krāsotas dažādos toņos, kas atdzīvina ēku

izskatu. Šajā klēšu apdarē atspoguļojas novada tautas mākslas

bagātās tradīcijas, kas izkoptas daudzu paaudžu radošā darbā.

Šajās dekoratīvajās ēkās glabājās patiesas tautas mākslas vērtības:

otētās pūra lādēs un skapjos drēbju klētīs stāvēja apģērbi, rakstiem

bagātie audumi, adījumi, gultas, galda un plecu segas, dažādas

rotaslietas.

28. Ostmalas noliktava

79

Noliktavas margotās
durvis ar dekoratīvām
dzelzs eņģēm.

Noliktava celta 1697. gadā

Liepājā vecās ostas kanāla

malā. Noliktavas ēka muzejā
uzstādīta 1940. gadā.

Tā ir taisnstūra būve ar

augstu un stāvu divslīpju kār-

niņu jumtu, spēcīgu jumta iz-

būvi ēkas galvenajā fasādē

(80. att.) un divām vēlāka

laika piebūvēm.
Ēkas pirmais stāvs celts

statņu konstrukcijā, novieto-

jot ēkas stūros un vidū gro-

pētus stabus. Stabu starpas

aizpildītas ar četrpusīgi ap-

tēstiem guļkokiem, kas cits

pie cita pietapoti ar ozola

koka tapām. Pamati samērā
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80

Ostmalas noliktava.

augsti, mūrēti no laukakmeņiem kaļķu un grants javā. Zelmiņi
ēkas galos un jumta izbūvei izveidoti koka režģu konstrukcijā,

aizpildot starpas ar kaļķu javā mūrētu un apmestu ķieģeļu mūri.

Pirmajam stāvam virs masīvām sijām likti gropētu dēļu griesti.
Grīdas — dēļu, vienīgi gaitenī — ķieģeļu klons. Plašajā bēniņu

telpā virs dubultā jumta krēsla noklāta biezu dēļu grīda, un tādē-

jādi ierīkots papildu stāvs, kas izmantots preču glabāšanai. Jumta

izbūvē izveidotas durvju un logu ailas. Tur bijuši ierīkoti bloki

un trīsēs preču pacelšanai un nolaišanai. Visas koka konstrukci-

jas darinātas tikai ar cirvi, bez zāģa palīdzības.
Ēka sākotnēji bijusi bez piebūvēm. Tās uzceltas 19. gs. 60. gados.

Viena piebūve izmantota par svaru telpu, otra — kantora vaja-
dzībām. Stāvajā jumtā agrāk bijuši izbūvēti vairāki lodziņi bēniņu

izgaismošanai.
Celtnes sienu konstrukcijās, aiļu un sīkdaļu veidojumos saska-

tāmi daudzi Kurzemes tautas celtniecībā lietotie koka apstrādā-
šanas paņēmieni. Tas neapšaubāmi liecina, ka ēku cēluši latviešu

amatnieki.
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Noliktavas pirmā
stāva plāna shēma:

1 — gaitenis;

2 — labības

noliktavas;

3 — noliktavas

gabalprecēm;
4 — piebūves.

Ēkas pirmajā stāvā sešas telpas (81. att.): vienā galā divas la-

bības noliktavas, otrā — trīs telpas gabalprecēm, vidū — plašs

gaitenis, kas šķērso ēku. Abos jumta stāvos ir pa vienai telpai.

Augšējos stāvos nokļūst pa koka kāpnēm.

Liepājas ostmalas vecā noliktava, kas sākotnēji dēvēta arī par

«Bezdelīgas» noliktavu, ir visai raksturīga tā noliktavu tipa pār-
stāve, ko pilsētu tirgotāji 17. gs. cēla Rīgā, Liepājā un citās Bal-

tijas jūras ostas pilsētās.



VIDZEME
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Vidzeme ir Latvijas PSR ziemeļdaļas vēsturiski etnogrāfiskais

apgabals, kas aptver kādreizējo lībiešu un latgaļu cilšu apvienību

apdzīvotās teritorijas vidus- un rietumdaļu. Vidzeme robežojas

ziemeļos ar Igaunijas PSR, austrumos — ar Latgali, dienvidos — ar

Augšzemi (pa Daugavu) un Zemgali, rietumos — ar Rīgas jūras
līci.

ledzīvotāju pamatnodarbošanās laukos 18. un 19. gs. bija
zemkopība un lopkopība. Jūras līča piekrastē liela nozīme bija

zvejai, kas nereti apvienojās ar zemkopību. Ar vērtīgo ceļojošo

zivju — lašu, nēģu, taimiņu, zušu un vimbu — zveju līdztekus

zemkopībai nodarbojās arī lielo upju —■ Daugavas, Gaujas, Sala-

cas •— lejteču krastu apdzīvotāji. Visā Vidzemē daļa lauku iedzī-

votāju nodarbojās ar amatniecību. 18. gs. beigās un sevišķi 19. gs.

izveidojās vairāki nozīmīgi vienā virzienā specializējušies lauku

amatniecības centri: mēbeļu, sevišķi virpotu bērza koka krēslu,

izgatavošana koncentrēta Briežos un Strīķos, koka trauku un zārku

ražošana — Smiltenē, vērpjamo ratiņu darināšana — Piebalgā,

pīpju izgatavošana — Līderē, aušana — Raunā, Piebalgā, Trikātā,

podniecība — Smiltenē, Valkā, Lejasciemā, Iršos v. c. vietās, buru

kuģu būve — Ainažos, Salacgrīvā, Vitrupē un citur. Mežainajos

apvidos un pie upēm daudzi cilvēki strādāja mežu darbos un koku

pludināšanā, bet kopš 19. gs. vidus simti atrada darbu Rietumvid-

zemē buru kuģu būvē un jūrniecībā.

Lauku iedzīvotāju pamatsastāvs — latvieši. Rīgas jūras līča pie-
krastē dzīvoja nelielas lībiešu grupas, kuri līdz 19. gs. vidum sa-

plūda ar latviešiem. Igaunijas pierobežā, sevišķi ap Ainažiem, Gau-

jienu, Alūksni, dzīvoja vairāki tūkstoši igauņu. Vidzemes laukos

dzīvoja arī nedaudz dažu citu tautībupārstāvju.
Vidzemes zemnieku materiālā kultūra izveidojās uz apgabala

seno iedzīvotāju — latgaļu un lībiešu — materiālās kultūras bāzes.

Vēsturiskās attīstības gaitā to ietekmēja kaimiņos dzīvojušo sēļu

un zemgaļu pēcteču, kā arī igauņu un slāvu tautu kultūra. Seno

latgaļu apdzīvotās teritorijas austrumdaļa un rietumdaļa
17.—18. gs. attīstījās dažādu valstisku veidojumu, bet 18. gs. bei-

gās — 19. gs. — dažāduKrievijas guberņu sastāvā. Tas stipri ietek-

mēja saimniecības, kultūras un sadzīves attīstību, veicināja divu

vēsturiski etnogrāfisku apgabalu — Vidzemes un Latgales izveido-

šanos. Latgalē notika spēcīgāka latviešu un slāvu tautu, sevišķi
krievu, poļu, baltkrievu, kultūru mijiedarbība. Dažādu tautu kul-

tūru mijiedarbības, atšķirīgu vēsturisku un sociālekonomisku

apstākļu dēļ arī Vidzemē izveidojās vairāki lokāli novadi ar savām

materiālās kultūras īpatnībām, piemēram, Rietum- un Ziemeļrie-
tumvidzeme ar lībiski igauniskām kultūras iezīmēm, Ziemeļaustrum-
vidzeme ar igauniskām un slāviskām iezīmēm, Dienvidvidzeme un

Dienvidaustrumvidzeme, kur daudz kopēja ar Latgales dienvid-

rietumdaļu, Augšzemi un Austrumlietuvu. Arī Vidzemes Centrā-

lajā augstienē, sevišķi Piebalgas, Ērgļu un Madonas apkaimē, at-

tīstījās šim apvidum raksturīgā sadzīves un materiālās kultūras

savdabība. Kopumā Vidzeme atrodas it kā pārejas joslā no Baltijas
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ziemeļdaļas somugru tautu kultūras zonas uz dienviddaļas baltu

tautu kultūras zonu, kuru no austrumiem ietekmējusi slāvu, bet

no rietumiem — ģermāņu tautukultūra.

18.—19. gs. Vidzemē irdivējādi zemnieku apmetņu tipi: viensētas

un izklaidus ciemi, kas dažkārt apbūvēti diezgan cieši, īpaši apga-
bala austrum- un ziemeļaustrumdaļā. Kā viensētās, tā arī ciemos

ēkas izvietotas ap neregulāru pagalmu, kura vienā malā būvēta

dzīvojamā ēka, citās — saimniecības ēkas. Klēts nereti celta dārzā.

Tādējādi izveidojas viens no divpagalmu sistēmas variantiem, kas

Vidzemes rietumdaļā ir vistuvāks Kurzemes spilgti izteiktajam
divpagalmu veidojumam. Rija parasti novietota attālāk no citām

ēkām; starp to un pārējām celtnēm izveidojās īpašs rijas

pagalms.
Vidzemes zemnieku ēkas 18. un 19. gs. celtas galvenokārt guļ-

būvē no apaļiem vai nedaudz aptēstiem baļķiem, kas stūros savie-

noti krusta pakšos. Vietām sastopamas arī māla kleķa, bet gar

Daugavu — no dolomīta plāksnēm celtas ēkas. 19. gs. otrajā pusē

Vidzemē, tāpat kā Kurzemē, mainās celtniecības materiāls

(sk. 41. lpp.). Jumti četrslīpju vai divslīpju ar pusšļaupumiem
galos. Austrumvidzemē celti arī divslīpju jumti. Vidzemes vidienē

nelielām ēkām visai parasti ir trīsslīpju jumti. Segumam izmantoti

salmi, bet mežainajā ziemeļaustrumdaļā — nereti arī lubas.

19. gs. otrajā pusē plašāk lietotas skaidas un dēlīši, bet turīgie
saimnieki lika arī kārniņu jumtus.

Vidzemes zemnieku 18.—19. gs. materiālo kultūru kopumā rak-

sturo vieglākas formas nekā Kurzemē, mazāk dekoratīvo elementu,

kas turklāt ir vienveidīgāki. No redzamākajām apgabala lokāla-

jām īpatnībām tautas celtniecībā jāmin: 1) dzīvojamās rijas vai ri-

jas ar piebūvētiem dzīvojamiem kambariem, kas radniecīgas Igauni-

jas zemnieku dzīvošanai iekārtotajām rijām; 2) div- vai trīsdaļīgas
dzīvojamās mājas ar noslēgtu rovi namā; 3) rijas ar zemo, plato
jumtu Vidzemes centrālajā daļā un dienvidaustrumdaļā; 4) vairākas

nelielas klētiņas-vientelpas vienā saimniecībā; 5) pirtis ar piebūvē-
tiem dzīvojamiem kambariem Vidzemes rietumdaļā. Savdabīgi ir

arī mājas iedzīves priekšmeti, piemēram, statņu konstrukcijā dari-

nātās pūra lādes ar grieztu, t. s. vanaga nadziņu rakstu, konveida

pūra tīnes un alus kausi ar iededzinātu rakstu, tāšu vāceles ar spie-
dogiem veidotu rakstu, virpoti bērza koka krēsli ar meldru sē-

dekli v. c. No Vidzemei raksturīgiem darbarīkiem minama vien-

roce — izkapts labības pļaušanai, līvis — trīsstūra prizmas veida

brišanas zvejas rīks Rietumvidzemē, zemie platformas rati labības

vešanai Rietumvidzemē v. c.

Vidzemei paredzētajā muzeja teritorijā eksponēta 18. gs.
otrās — 19. gs. pirmās puses vidējā zemnieka sēta, pirts ar dzīvo-

jamo kambari, hernhūtiešu saiešanas nams, divas rijas ar dzīvo-

jamiem Vidzemes zvejnieka sēta, Piebalgas audēja un

ratiņu dreimaņa dzīvojamās ēkas, podnieka darbnīca un daži sī-

kāki objekti.
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VIDZEMES ZVEJNIEKA SĒTA (29.-34.)

Sēta komplektēta no Rīgas jūras līča zvejnieku ēkām, kas pār-
vestas uz muzeju no Carnikavas un Skultes jūrmalas. Zvejnieka
sētā (82. att.) uzstādīta dzīvojamā māja, klēts, zivju pagrabs, cūku

kūtiņa, tīklu būda un zivju kūpinātava. Sētas galīgai izveidei vēl

jāuzceļ kūts, pirts, sakņu pagrabs un no pārzāģētas laivas saslieta

vasaras virtuve.

Muzejā eksponētā sēta raksturo vidēja zvejnieka dzīvi 19. gs.

otrajā pusē. Šādās saimniecībās blakus zvejai nodarbojās arī ar

zemkopību un lopkopību, kas deva papildu ienākumus. Jūrā zve-

joja galvenokārt reņģes, arī lučus, butes, lašus un zušus, Gaujā —

nēģus un lašus. Zivis pārdot veda gan paši zvejnieki, gan uzpircēji.
Šā tipa saimniecībās parasti izmantoja algotu darbaspēku, it īpaši

vaļiniekus, kas dzīvoja pašu mājās. Zveja kā kolektīvs darbs pra-

sīja daudz darbaroku, bet sētu attālums ne vienmēr ļāva rast zve-

jas līdzdalībniekus pie kaimiņiem, jo atšķirībā no Kurzemes jūr-

82

Vidzemes zvejnieka

sētas daļa. No

labās — dzīvojamā

māja, klēts.
Priekšplānā —

pagrabs.
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malas zvejniekiem Vidzemes piekrastes zvejnieki parasti dzīvoja
viensētās, kas nereti atradās tālu cita no citas.

Carnikavas zvejnieku saimniecību īpatnība bija tā, ka līdzās

lauksaimniecībai to iemītnieki nodarbojās ar zveju jūrā, apkārtē-
jos ezeros un Gaujā.

Muzejā zvejnieka sētā ēkas izvietotas ap kopēju pagalmu un

grupētas dzīvojamās mājas vienā pusē. Šāds celtņu izvietojums ir

daudzās Carnikavas apkaimes zvejnieku sētās. Vistuvāk dzīvoja-
mai ēkai novietota klēts, tālākajā nostūrī kā ugunsnedroša cel-

tne — zivju kūpinātava. Tā kā tīklu būda nekad neietilpa tieši sē-

tas ēku kompleksā, bet parasti atradās jūras krastā, tad muzejā tā

novietota pašā ezera krastā.

Gleznāku un acij tīkamāku sētu vērta augļu un puķu dārzi, kā

arī dekoratīvie stādījumi. Muzejā zvejnieka sētā starp dzīvojamo

māju un klēti ierīkots neliels augļu dārziņš, aiz mājas sadēstīti ogu

krūmi, ceriņi, jasmīni. Dzīvojamās ēkas priekšā un galā izveidotas

puķu dobes.

Žogi Vidzemes jūrmalā parasti neapņēma visu sētu: ar zedeņu

žogu iežogoja augļu dārza aizmuguri un sānus, bet priekšējo daļu

pie dzīvojamās ēkas atstāja brīvu.

83

«Cēlāju» dzīvojamās
mājas plāna shēma:
1 — nams;
2 — virtuve;
3 — plīts;
4 — saimnieku istaba;
5 — saimes istaba;
6

— siltummūris;
7

— krāsns.

29. Dzīvojamā māja

Eka celta 1851. gadā bij. Rīgas apr. Ādažupag. «Cēlajos» (tagad.

Rīgas raj.), muzejā uzstādīta 1966. gadā.

Dzīvojamā māja (84. att.) celta guļbūvē no kaķētiem, aptēstiem

baļķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos. Pamati mūrēti no lauk-

akmeņiem kaļķu un grants javā. īpatnējs ir neparasti augstais,
stāvais divslīpju jumts ar pusšļaupumiem galos, kāds Carnikavas

apkaimes zvejnieku ēkām sastopams samērā bieži. Tas izveidots tā-

dēļ, ka bēniņos pa ziemu uzkārtus glabāja lielos jūras tīklus. Jumts

segts ar niedrēm, kore nostiprināta ar t. s. jumta āžiem. Abu galu

zelmiņos ierīkotas lūkas — dēļu lai varētu nokļūt bēniņos.
Istabās ir dēļu grīdas, virtuvē un namā — ķieģeļu. Griesti — no

trinītī liktiem dēļiem. Vairums logu ar sešām rūtīm. īpatnējs ir

lielais deviņrūšu logs saimes istabā. Līdzīgi logi bijuši arī citās

vecākajās Carnikavas zvejnieku mājās. Tos parasti ierīkoja dien-

vidu pusē, lai būtu vairāk gais-
mas.

Dzīvojamai ēkai trijdaļīgs plā-
nojums (83. att.): no pagalma
durvis ved namā; ēkas vidus-

daļu aizņem virtuve un saim-

nieku kambaris; no virtuves

ieeja saimes istabā. 1924. gadā
saimes istaba ar dēļu sienu sada-
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līta divās daļās, izveidojot plašākas telpas saimniekiem; no nama

ar sienu atdalīts pieliekamais. Muzejā ēka atjaunota tāda, kāda

tā bijusi celšanas laikā.

Namā pie sienas slīpi pieslietam žebērklim un žvagulim (to lieto

zivju iedzīšanai tīklos) pārmesti smalkacainie reņģu tīkli un rupj-
acainie tīkli lielāku zivju zvejošanai. Tīkliem ir senlaicīgi priežu
mizas pludiņi un lupatiņās iešūti oļu gremdi. Vienā pludiņā

iegriezts darināšanas gada skaitlis «1889». Namā novietots ari Car-

nikavai raksturīgais no klūdziņām blīvi pītais nēģu murds ar apaļu
muti, kas piemērots Gaujas gultnei, restes, uz kurām maizes krāsnī

cepa nēģus, kubuliņi, kuros salika izceptos nēģus vešanai uz tirgu

(85. att.). Nama pretējā puse nodota saimnieces rīcībā: tur uz

soliņa un plaukta sarindoti saimniecībā nepieciešamie piena un

sviesta spainīši, kaktā vienkoči, muciņas, toverīši. Pie ieejas dur-

vīm novietota vedga (āliņģu ciršanai) un ledus smeļamā ķesele, uz

vadžiem — nēši, zirglietas.

84

«Cēlāju» dzīvojamā
māja.
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Virtuvē pie loga nolikts taisno kāju galds ar noceļamo virsu, pie
kura ēda visa saime, un soli. Stūra plauktā glabāja traukus, uz

sola — ūdens spaiņus, bļodas. Eku apsildīja plīts un rieri, kā arī

maizes krāsns, kas atrodas saimes istabā, bet kurināma no virtuves.

Virs krāsns mutes un plīts izveidots rovjveidīgs garaiņu uztvē-

rējs (86. att.).

Nelielajā saimnieku kambarī gultu klāj krāšņa zili balta svīt-

raina sega, pie sienas novietots skapis ar uzotētu gada skaitli

«1820» un pulkstenis ar dzeguzi. Uz galdiņa atrodas virpots koka

svečturis ar sešām vītām dzelzs ietverēm.

Plašajā saimes istabā dzīvoja saimes ļaudis un vecie saimnieki.

Vecajiem saimniekiem gulta novietota siltākajā kaktā aiz krāsns,

pie tās — stūra skapītis, kurā glabāja naudu, dokumentus, kalen-

dāruv. tml. lietas. No durvīm tālāko kaktu īrēja vaļinieki. Tur no-

likta viņu gulta, otēts divdurvju skapis ar gada skaitli «1839»,

galdiņš ar krēsliem. Pie ieejas durvīm novietota gulta puisim, pa-

gultē lādīte veļai un dažādiem sīkumiem, pie pretējās sienas —

gulta meitai, tās galā neliels skapītis. Ganam parasti savas gultas
nebija — zemē pie krāsns nolika maisiņu, ko dienā salocīja un gla-

bāja aizdurvē. Drēbes istabā neglabājās; puiši tās sakāra klētī pie
sienām, bet meitām klētī bija sava lāde vai skapis.

Lielu daļu istabas aizņem pie loga novietotās stelles, ratiņš, tīta-

vas. Pie krāsns atrodas tīklu aušanai nepieciešamie darbarīki: tīklu

aužamie āķi, saivas, tīkla acu uzmetamais galdiņš. Pie tīkliem

85

Zvejas piederumi
«Cēlāju» namā: tīkli,
no klūgām pīts
Gaujas nēģu murds,
nēģu kubuliņi.
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86

Krāsns, kurtuve,

plīts un garaiņu

uztvērējs «Cēlāju»
virtuvē.

domāto linu vērpšanas, tīklu aušanas, lāpīšanas v. c. darbiem

aizritēja garie rudens un ziemas vakari.

«Cēlāji» bija agrākā muižas rentes māja. Pēdējo īpašnieku
dzimta te dzīvojusi no 1770. gada. Sēta atradusies tuvu Gaujas iete-

kai jūrā. Tai pretī pagājušajā gadsimtā bijusi pārceltuve pār Gauju,
un muiža mājas rentniekus norīkojusi par pārcēlājiem. Domājams,
ka no tā mājas guvušas savu nosaukumu.

«Cēlājos» bijis 20 ha zemes, no tiem 2 ha aramzemes, bet pārējo

platību aizņēmušas pļavas, mežs, krūmāji. Blakus zvejai, kas deva

galvenos ienākumus, saimnieks nodarbojās arī ar zemkopību. Pašu

iztikai audzēja labību, kartupeļus, linus tīklu aušanai. 19. gs. bei-

gās — 20. gs. sākumā «Cēlāju» saimnieks pastiprināti pievērsās

lopkopībai, jo nelielais attālums līdz Rīgai deva iespēju nogādāt

pilsētā piena produktus. 19. gs. otrajā pusē «Cēlājos» bija samērā

plaša saime: vaļinieka ģimene, puisis un meita, vasarā gans. Vaļi-

nieks ar saviem zvejas rīkiem — tīkliem v. c. brauca kopā ar saim-

nieku zvejā. Laiva piederēja saimniekam. Ziemu, kad zveja bei-
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dzās, vaļinieks gāja peļņā. Par kaktu saimes istabā vaļinieka sievai

bija jāatstrādā zināms skaits dienu. Zvejā gāja arī puisis: viņš

zvejoja Gaujā, kur saimnieks kopā ar vēl deviņiem zvejniekiem

nomāja no muižas nēģu tača vietu. Ja laiks bija rāms, luču un butu

zvejā dažreiz devās arī meitas. Kopā ar citiem zvejniekiem saim-

nieks piedalījās arī zvejā ar lielo vadu.

30. Klēts

Ēka celta 19. gs. otrajā pusē bij. Rīgas apr. Skultes pag. «Laučos»

(tagad. Rīgas raj.), muzejā uzstādīta 1966. gadā.
Klēts celta no kaķētiem apaļiem baļķiem guļbūvē, baļķi stūros

savienoti krusta pakšos (87. att.). Pamati — laukakmeņu paviļas.
Jumts četrslīpju, bijis salmu, bet muzejā tas segts niedrēm. Klēts

priekšā ir galos slēgts lievenis. To veido jumta slīpē, kas balstās uz

gala sienu pagarinātajiem baļķiem un diviem četršķautņainiem
stabiem. Lieveņa priekšā akmens pakāpiens. Lievenī un klētī grīda
un griesti no plēstiem apaļkokiem. Vairums Vidzemes klēšu lie-

veņu nav veidoti tik dekoratīvi kā Kurzemes klēšu lieveņi. Vid-

zemes klētīm ir mazāk arī citu rotājošu elementu.

«Lauču» klēts pieder pie Vidzemē izplatītā dvīņu klēts tipa un

sastāv no divām vienāda lieluma telpām — labības un drēbju klēts

(88. att.). Ēkas šķērssiena veidota no plēstiem kokiem. Labībasklētī

87

«Lauču» klēts.
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88

«Lauču» klēts plāna
shēma: 1 — lievenis,
2

— labības klēts;

3 — apcirkņi;
4 — drēbju klēts.

89

Statņu konstrukcijā
darināta pūra lāde

ar t. s. vanaga
nadziņu rakstu.
Vitrupe. 19. gs. pirmā
puse.

ir trīs dēļu apcirkņi, miltu tīne no bieziem galdiņiem, kas apjozta
ar koka stīpām, vienkocis putraimiem, sviesta un piena trauki, kā

arī nēģu kubuliņi. Drēbju klētī lādēs un skapī glabāja drānas, va-

sarā tur arī gulēja. Klētī novietota RietumVidzemei raksturīga
statņu pūra lāde, kas krāsota brūna un rotāta ar t. s. vanaga na-

dziņu rakstu (89. att.), otēts skapis ar gada skaitli «1844».

Klētsaugšā glabāja sienu.

31. Pagrabs

Pagrabs celts 19. gs. vidūbij. Rīgas apr. Ādažu pag. «Kaķos» (ta-
gad. Rīgas raj.), muzejā uzstādīts 1970. gadā.

Pagrabs (82. att.) iedziļināts zemē 2,70 m. Tā sienas veidotas no

aptēstiem baļķiem. Virszemes daļa celta guļbūvē no kaķētiem apa-
ļiem baļķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos. Jumts trīsslīpju,
segts ar dēlīšiem. Durvis — dēļu, virs tām — trīsrūšu stikla lodziņš.

Pagraba virszemes daļai ir dēļu grīda, kurā ierīkota lūka ar pace-

ļamu vāku. No lūkas pagrabā ved dēļu kāpnes.

Pagrabā glabāja zivis un gaļu. Zivis lika tieši uz ledus, izņemot

reņģes, kuras glabāja kastēs uz grīdas. Gaļas baļļas iekala ledū.

Katru gadu pagrabā saveda ap 60 vezumu ledus.
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32. Zivju kūpinātava

90

«Grāvju» zivju
kūpinātava.

Ēka celta ap 1918. gadu bij. Rīgas apr. Pabažu pag. «Grēvēs»

(tagad. Rīgas raj.), muzejā uzstādīta 1966. gadā.
Kūpinātava celta guļbūvē no kaķētiem apaļiem baļķiem, kas

stūros savienoti krusta pakšos (90. att). Pamati mūrēti no laukak-

meņiem mālu javā. Jumts divslīpju, segts ar dēlīšiem. Zelmiņi va-

ļēji. Griesti — dēļu, segti ar sūnu kārtu, virs kuras uzbērts smilšu

slānis, lai saglabātu siltumu.

Ēkas abos galos ir dēļu durvis, abās sānu sienās — lodziņi dūmu

izlaišanai. Kūpinātavā zem griestiem trīs ārdi, uz kuriem salika

irbus ar zivīm. Irbi gatavoti no priedes vai lazdas koka vai no

dzelzs. Tiem nosmailināti gali. Lielākās zivis kūpināšanai savēra uz

irbiem vai arī pakāra tajos uz āķiem. Reņģes pa 20 savēra uz liepu
lūkiem un pārlika pār reņģu kokiem — resnākiem irbiem. Vēlā-

kajos gados zivju kūpināšanai lietoja arī restes. Zivis notīrīja un

savēra turpat durvju priekšā. Uguni kurināja telpas vidū uz smil-

tīm. Dedzināja čiekurus, smalki saskaldītu alkšņa malku, piemeta
arī alkšņa lapas, kas devazivīm zeltaini brūno krāsu. Zivis kūpinot,
durvis sākumā atstāja vaļā un malkupa reizei apšļakstīja ar ūdeni,
lai liesma nebūtu pārāk liela un lai zivis nesāktu sust. Kad zivis

nedaudz apžuva, durvis aizvēra. Zivju kūpināšana skaitījās atbil-

dīgs darbs, jo no tā kvalitātes bija atkarīgi zvejnieka ienākumi.

Zivju kūpinātavas, t. s. reņģu pirtiņas jeb «ceplīši» Carnika-

vas—Skultes jūrmalā vairāk izplatīti kopš 19. gs. beigām. Līdz tam

laikam zivis pārdeva galve-
nokārt svaigas vai sālītas.

Pašu vajadzībām tās kūpi-

nāja mucās. 19. un 20. gs.

mijā zivis aizvien vairāk sāka

pārdot uzpircējiem, kas pret

samaksu tās nodeva kūpināt

zvejniekiem — labiem kūpi-
nāšanas speciālistiem. Rīgas

jūras līča Kurzemes pie-
krastē zivju kūpinātavas tur-

pretim ir sena un neatņe-

mama zvejnieku sētas sa-

stāvdaļa.
Senākās zivju kūpinātavas

ir guļbaļķu vientelpas ēkas

ar divslīpju jumtu. Jaunākās

kūpinātavas ir kastveida, no

bieziem dēļiem, ar noceļamu,
taisnu dēļu vāku. Kūpināta-
vas parasti novietoja attālāk

no pārējām sētas ēkām — vai

nu tuvāk jūras krastam, vai

kādā nokalnē.
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33. Tīklu būda

Buda celta 20. gs. sakuma bij. Rīgas apr. Skultes pag. «Platkajos»

(tagad. Rīgas raj.), muzejā uzstādīta 1966. gadā.
Tīklu būda celta guļbūvē no garenvirzienā pārzāģētiem baļķiem,

liekot zāģēto virsmu uz ārpusi, baļķi stūros savienoti krusta pakšos

(91. att.). īsie baļķi starp logiem, kā arī zelmiņu baļķi sastiprināti
ar koka tapām. Pamati — akmens paviļas ēkas stūros un zem rie-

tumu sienas. Jumts divslīpju, segts ar dēlīšiem. Grīda dēļu. Sānu

sienā iebūvētas dēļu durvis, pārējās sienās — pa loga ailai vēdi-

nāšanaL Logiem izgatavoti dēļu aizvērtņi, kas aiztaisāmi no iekš-

puses. Ēkas garenvirzienā zelmiņu augšējā daļā iebūvētas divas

sijas, kas domātas tīklu uzkāršanai. Tīklus pārlika pār šķērskokiem
starp sijām. Lai tīklu izkāršana būtu ērtāka, griestu līmenī sijām

pārlikti dēļi staigāšanai.

Pēc zvejas tīklus vispirms izžāvēja sedumā uz vabām. Būdā

sanesa tikai sausus tīklus. Lai tie labāk vēdinātos, pa dienu visus

logus turēja atvērtus. Naktī būdā vēdinājās pa caurumiem, kas

izcirsti tās rietumu un austrumu sienā, 11. baļķī.

Būdā glabāja arī murdus, kurus saslēja gar sienu, saliekot stīpu

gredzenus citu pie cita, zivju grozus, kummas (tvertnes) dzīvu zivju
uzglabāšanai, enkurus, ūdens muciņas, ķekšus. Pie sienām uz va-

džiem pakāra zvejas virves, vadu auklas, vadu velkamās jostas,

91

«Platkāju» tīklu būda,
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uz plauktiem salika sīkākus zvejas piederumus — tīklu gremdus,
pludiņus, liekšķeres v. c.

Tīklu būda stāvējusi pašā jūras krastā. Tīklu būdas jūrmalā
cēla tikai tie zvejnieki, kuru saimniecības atradās patālu no jūras.
Ja sēta bija jūras krastā, tad tīkli glabāti vai nu atsevišķā telpā
kādā saimniecības ēkā, vai arī uz bēniņiem.

Vecākās tīklu būdas Vidzemes jūrmalā celtas no apaļiem baļ-

ķiem guļbūvē, krusta pakšos, bez lieveņa, ar divslīpju jumtiem.
20. gs. tās sāka celt ar baļķu un kāršu karkasu un dēļu sienām.

Parasti tīklu būdas bija vientelpas, paredzētas vienas saimniecības

zvejas rīku glabāšanai. Tikai atsevišķos gadījumos tās cēla vairāki

zvejnieki kopā. Tādā gadījumā būdā tika izbūvēta katram sava

telpa.

34. Cūku kūtiņa

Eka celta 20. gs. sakuma bij. Valmieras apr. Tūjas pag. «Blāzmās»

(tagad. Limbažu raj.), muzejā uzstādīta 1966. gadā.

Kūtiņa celta guļbūvē no kaķētiem apaļiem baļķiem, kas stūros

savienoti krusta pakšos. Apakšējais vainags likts tieši uz zemes.

Jumts divslīpju, segts ar skaidām. Zelmiņi aizsisti ar skaidām. Dur-

vis — dēļu.

Kūtiņai viena telpa. Pie kūtiņas ierīkots kāršu aploks ar dēļu

vārtiņiem.

VIDZEMES SĒTA (35.-45.)

Muzejā iekārtotā Vidzemes sēta raksturo vidējā zemnieka mate-

riālo kultūru un sadzīvi feodālisma sairuma un kapitālisma veido-

šanās laikā — 18. gs. otrajā un 19. gs. pirmajā pusē. Sētas ēkas

pārvestas uz muzeju galvenokārt no Vidzemes vidienes, dienvid-

austrumu un ziemeļrietumu apvidiem. Tās celtas no kaķētiem apa-

ļiem vai nedaudz pietēstiem baļķiem guļbūvē. Šāda būvtehnika

paildzināja celtnes mūžu un uzlaboja siltuma saglabāšanu.

Visas ēkas grupētas ap kopēju neregulāru pagalmu. Vidzemes

sētā bija samērā daudz ēku, jo gandrīz ikvienai svarīgākai dzīves

un saimniecības vajadzībai cēla atsevišķu ēku, piemēram, maltuvi,

klētis graudu, miltu un drēbju glabāšanai utt. Celtņu formas Vid-

zemē ir vieglākas nekā Kurzemē, dekoratīvo elementu mazāk un

tie vienveidīgāki (jumta nostiprināšanai lietotie vēja dēļi ar iz-

grieztām stilizētām dzīvnieku un putnu figūrām, margotās durvis,

dekoratīvi kalumi, iecirtumi v. c).

Dzīvojamā māja, galvenais sētas kompozīcijas elements, novie-

tota tās centrā (92. att.), lai pa logiem būtu pārredzams viss
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pagalms un varētu ērti nokļūt jebkurā ēkā. Mājai izraudzījās pa-
galma labāko un sausāko daļu. Dzīvojamo māju iekļauj apstādī-
jumi, košuma krūmi un augļu dārzs. Mājas priekšā ierīkotas puķu
dobes. Augļu dārzā novietots bišu stāvstrops un guļstropi, t. s. ko-

zuļi, kuru vecums pārsniedz jau 100 gadu (93. att.). Pagalma vidū,
iepretī dzīvojamai mājai, ierīkota Vidzemei raksturīgā aka ar vindu
un baļķu grodiem.

Pretī dzīvojamai mājai uzcelta maltuve. Mājas tuvumā dārza
viena malā atrodas klētis: vientelpas klēts graudiem, miltiem v. c.

produktiem un t. s. dvīņu klēts labības un drēbju glabāšanai. Šādas
nelielas klētis bija viegli uzceļamas un ērti izmantojamas. Klēšu
formas ļoti skaidras, arhitektūra dekoratīva, un bieži vien šīs
ēkas ir skaistākās celtnes zemnieka sētā.

Ap pagalmu ierīkots pīts «zedeņu» žogs, kas kopā ar augļu ko-
kiem un ogulājiem norobežo sētu no ceļa. Daudz koku. Sevišķi
iecienītas bija liepas un ozoli. Stādīti arī oši, pīlādži, bērzi. Lapu
koki stādīti starp dzīvojamo māju un saimniecības ēkām. Koku

92

Vidzemes vidējā
zemnieka sētas daļa.
No kreisās: maltuve,
klēts, dzīvojamā
māja, vasaras

virtuve —
slietenis.
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93
Dārzs un bišustropi
Vidzemessētā.

zaļie vainagi karstā laikā cilvēkiem deva pavēni un ugunsgrēka

gadījumā mazināja uguns pārsviešanās iespējas uz citām ēkām.

Rija ar piedarbu un pūnēm celta tālāk no pārējām ēkām, uzkal-

niņā, lai varētu labāk izmantot vēju labības vētīšanai. Šādas rijas
ar platajām paspārnēm, kas sniedzas gandrīz līdz zemei, labi iekļā-
vās Vidzemes paugurainajā ainavā.

«Slitas» žogs norobežoja laidaru un ganu ceļu no tīra pagalma.
Vārti uz laidaru un pagalmu ierīkoti koka virās, un vārtu stabiem

uzliktas «cepures». Kūts celta zemākā vietā un tālāk no dzīvojamās

mājas, lai tīrajā pagalmā netecētu virca.

Vidzemes sētas ekspozīcijai piekļaujas dzejnieka Ausekļa dzimto

māju divtelpu klēts graudu un drēbju glabāšanai, kas pārvesta uz

muzeju kā memoriāla celtne un novietota dārza malā. Attālāk uz-

celts vaļinieku miteklis — pirts ar dzīvojamo kambari.

35. Dzīvojamā māja

Ēka celta 1780. gados bij. Madonasapr. Vestienas pag. «Skaldos»

(tagad. Madonas raj.), muzejā uzstādīta 1930.—1931. gadā.

Dzīvojamā māja (94. att.) celta no kaķētiem apaļiem baļķiem

guļbūvē, baļķi stūros savienoti krusta pakšos. Pamati mūrēti no

akmeņiem kaļķu un grants javā. Jumts četrslīpju, agrāk bijis
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94

«Skaldu» dzīvojamā
māja.

salmu, bet muzejā klāts ar niedrēm. Jumta galos brodiņi. Jumta

pārkare istabas priekšā veido platu paspārni, kur uz soliņa ēnā

bija patīkama atpūtas vieta. Griesti — dēļu. Grīdas — māla klons.

«Skaldu» dzīvojamā māja raksturo Latvijas vidienes un rietum-

daļas dzīvojamās mājas attīstības otro pakāpi — divdaļīgu celtni.

Šāds mājas tips izveidojies no apkurināmas vientelpas, kam piebū-
vēta no tās kurināma otra telpa. Eka tipiska Vidzemes centrālās

daļas vidējā zemnieka saimniecībai, kur gandrīz visi darbi tika

veikti ģimenes locekļu spēkiem. Ēkai ir asimetrisks plānojums:
vienā galā ar krāsni apsildāma istaba, otrā — priekšnams un vir-

tuve (95. att.). Divdaļīgā māja, kad tai nama galā piebūvēta vēl

viena istaba, pārvērtās par trīsdaļīgu ēku.

Zem mājas ierīkots pagrabs. Blakus ieejas durvīm pieslietas

baļķī izcirstas kāpnes, kas vedUz istabaugšu.
Priekšnamā — vējtverī pie sienas karināti nēši, kāši ādu apstrā-

dei, cirvis lubu plēšanai v. c. darbarīki, uz soliņa novietoti koka

trauki. Virtuvē iemūrēti katli lopbarības vārīšanai. Uz plauktiem
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95

«Skaldu» dzīvojamā

māja.
A - garengriezuma
shēma

B- plāna shēma.
1 — nams:

2 - virtuve;

ariemūrētiemkatliem;
4 — istaba;
5 - krāsns
ar siltummūri;
6 - ieeja pagrabā;
7 - pagrabs.

un soliņiem sarindoti piena
un sviesta trauki (96. att.) —

ķērnes, sviesta kuļamie,
sviesta spainīši. Šeit novie-

tota arī abra maizes iejauk-
šanai un ūdens spaiņi.

Līdz 1856. gadam dzīvoja-
mā māja bijusi dūmistaba.

Istabas krāsns kurināta no

nama, un dūmi pa istabaugšu
un brodiņiem izplūduši ārā.

Šādās divdaļīgās dūmistabās

vēlajā feodālismā dzīvoja ne

mazums Vidzemes zemnieku.

Labākai siltuma saglabāšanai
dūmistabā ierīkoti zemi

griesti un durvis ar augstiem
sliekšņiem. 1856. gadā iemū-

rēta krāsns ar dūmeni un

vienriņķa plīti kurtuves

priekšā ēdiena gatavošanai.
Istabas klona grīdāvecs dzirn-

akmens malkas skaldīša-

nai. Krāsnī cepa maizi, bet

ziemu to kurināja arī siltu-

mam. Galvenais siltuma de-

vējs bija Vidzemes istabās

visai bieži ierīkotais mūrītis,
kas «Skaldos» uzmūrēts vis-

apkārt krāsnij. Ap krāsni pie

griestiem pierīkotas «ārdi-

ņas» — kārtiņas drēbju žā-

vēšanai. Uz krāsns glabātas
cibiņas, gludekļi v. c. sīkas

lietas.

Pēc krāsns kurtuves pārcelšanas istabā virtuvē palikuši tikai

lopbarības sagatavošanai iemūrēti katli, t. s. ķēķa plīts. «Skaldu»

istabas apkure ir radniecīga daudzu Vidzemes vidienes zemnieku

istabu apkurei 19. gs. otrajā pusē, kad dūmeņi kļūst par parastu
parādību.

Istabu apgaismo trīs zemi sešrūšu logi. Istabas priekšpusē gan

dzīvoja, gan veica dažādus saimniecības darbus. Stūrī pie ieejas
durvīm novietota puiša gulta, pakarināti dažādi darbarīki. Pie loga

novietots 1848. gadā darinātais saimes ēdamgalds ar dekoratīvām

krusta kājām, pie kura ieturēja maltītes visi mājas iemītnieki. Ab-

pus galda novietoti soli. Karotes glabājās karošu turētājā pie sie-

nas.

Stūrī pie galda novietots grīzeklis, kura lokā ielika bērnu, kamēr

vecāki bija aizņemti un nevarēja viņu uzraudzīt. Tur bērns mācī-
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96

Saimniecības trauki
«Skaldu» virtuvē.

jās arī staigāt Ziemu, kad sievietes nodarbojās ar aušanu, istabu
nedaudz pārkārtoja: gaišākajā vietā pie loga nolika stelles, bet
saimes galdu pārvietoja krāsns tuvumā.
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97

Saimnieku stūris

«Skaldu» istabā.

No durvīm attālākajā, gaišākajā un tīrākajā istabas daļā dzīvoja
saimnieka ģimene. Tur nolikta saimnieka gulta, klusākajā un sil-

tākajā vietā — aizkrāsnē gulta vecajiem saimniekiem. Tur novie-

tots arī šūpulis saimnieka atvasei. Pie loga — ar galdautu klāts

saimnieka galds (97. att.).

Apmēram līdz 19. gs. 70. gadiem istabas apgaismošanai lietoti

bērza vai priedes koka skali, kas dedzināti skalu turētājā. Labāks

apgaismošanas piederums bija ap 1750. gadu kalēja kaltais dzelzs

svečturis. Tā kā sveces bija dārgas, tās lietotas tikai svētkos, godos,

uzņemot retus viesus.

Istabā eksponētie mājas iedzīves priekšmeti — galdi, krēsli, gul-

tas, skapji v. c. — raksturo Vidzemes vidējo zemnieku materiālo

kultūrū 18. gs. beigās un 19. gs. Vienkāršākos priekšmetus gatavoja

paši zemnieki, bet greznākos un dekoratīvākos viņi pasūtīja amat-

niekiem. Šie priekšmeti atspoguļo latviešu zemnieku un amatnieku

darba prasmi un skaistuma izjūtu, centienus radoši pielāgot tau-

tas gaumei vēsturisko stilu elementus.
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36. Vasaras virtuve — slietenis

Slietenis celts ap 1850. gadu bij. Valmieras apr. Ainažu pag. «Ei-
bokos» (tagad. Limbažu raj.), muzejā uzstādīts 1928. gadā.

Slieteņa konusveida karkass (98. att.) izveidots no savā starpā
sasaistītiem 5 apaļkokiem. Ap karkasu vairākās kārtās apliktas
kārtis. Lai karšu sienas neaizdegtos, slietenis veidots pietiekami
augsts un plašs. Sienas blīvas, lai vēja pūsma netraucētu pavarda
liesmu. No pagalma puses sienā iemontētas dēļu durvis, caur ku-

ram ieplūst gaisma. Durvju viras — dabīgi koka izaugumi. Slie-

teņa vidu ierīkots apaļš, nedaudz iedziļināts un akmeņiem noro-

bežots pavards, virs kura kāšos pakāra katlus (99. att.).

Slieteņi Latvijā pazīstami kopš mūsu ēras 6. gs. Feodālisma pe-
riodā Vidzemes zemnieki, kas dzīvoja rijās un dūmistabās, sliete-

ņus izmantoja par vasaras virtuvi. Sliktās apkures dēļ dūmistabās

un dzīvojamas rijas ieplūda dūmi. Rovjos, kur gatavoja ēdienu,
bija tumšs. Tadeļ pavasarī, kad, iestājoties siltajam laikam, telpas

98

«Eiboku» vasaras

virtuve — slietenis

un «Grotkaltiņu»

kūts (attēla labajā
pusē).
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99

«Eiboku» slieteņa
plāna shēma:

1 — durvis;

2 —
pavards;

3 — mulda veļas
mazgāšanai;
4 — soliņš;
5 — piesta.

100

«Eiboku» slieteņa

iekšskats. Labajā
pusē — mulda

veļas mazgāšanai.

vairs nevajadzēja kurināt apsildīšanai, ēdienu vārīja namiņā. Tur

arī ēda, sildīja ūdeni, mazgāja veļu, darīja alu, ģērēja ādas un

veica citus darbus. Namiņi bija sevišķi nepieciešami rijas kulšanas

laikā, kad tajos dažkārt arī dzīvoja. Slieteņus plaši cēla līdz 19. gs.

otrajai pusei, bet tad vajadzība pēc namiņiem samazinājās, jo dzī-

vojamo riju un dūmistabu vietā zemnieki aizvien vairāk sāka celt

dzīvojamās mājas ar virtuvēm un dūmeņiem.

Slieteņus cēla dīķa, akas, ezera vai upes tuvumā. Ziemā sliete-

ņos sildīja lopiem dziru, lai ar spaiņiem nebūtu jāstaigā no akas

uz istabu un atpakaļ uz kūti.

Slietenī novietoti saimniecības vajadzībām lietotie koka

trauki — vienkoča mulda veļas mazgāšanai, vienkoči ūdens ielie-

šanai, kā arī soliņi sēdēšanai (100. att.).

Vidzemē visvairāk slieteņu atrasts tās rietumdaļas lībiskajos

apvidos un Igaunijas pierobežā. Zvejnieku sētās sastopams arī cits

slieteņu veids — vertikāli uzslieta divās vienādās daļās pārzāģēta
laiva, kam cieši kopā sastiprināti borti un ierīkotas durvis.

37. Kūts

Eka celta 1850. gados bij. Rīgas apr. Ādažu pag. «Grotkaltiņos»

(tagad. Rīgas raj.), muzejā uzstādīta 1934. gadā.
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«Grotkaltiņu» kūts

plāna shēma:

1 — kūts;

2 — aitu aizgalds;
3

— vieta govīm;

4 — vieta zirgam;
5 — cūku aizgalds;
6

— lopbarības telpa.

Kūts (98. att.) celta guļ-
būvē no kaķētiem apaļiem

baļķiem, kas stūros savienoti

krusta pakšos. Pamati ze-

mi — laukakmeņi sastipri-
nāti ar kaļķu un grants javu.
Jumts četrslīpju, sākotnēji
tas bijis salmu, bet muzejā

segts ar niedrēm. Jumta pār-
kare kūts priekšā veido pa-

spārni, zem kuras novietotas

vienkoka siles lopu dzirdināšanai, lapu un sakņaugu kapāšanai.

Ēkai divas telpas (101. att.). Kreisajā pusē ir bezlogu kūts ar

apaļkoku griestiem, kurā turēja visus nelielās saimniecības lo-

pus. Gar sienu novietotas koka redeles un siles govīm, ierīkots

steliņš zirgam, kūts kreisajā stūrī aizgalds aitām, tam iepretim —

cūku aizgalds. Kūtsaugšā glabāja lopbarību.
Ēkas labajā pusē atrodas lopbarības telpa bez griestiem, ar māla

klonu. Muzejā šajā telpā izvietoti zemkopības darbarīki un lauk-

saimniecības transporta līdzekļi.
Šādas kūtis feodālisma sairšanas laikā bija raksturīgas Vidzemes

rietumdaļas nelielām saimniecībām.

Vidzemes sīkās un vidējās saimniecībās zemnieki arī 19. gs.

otrajā pusē turpināja art laukus ar pašu vai amatnieku gatavotiem

spīļarkliem, kas līdz 19. gs. 60. gadiem bija galvenais ar-

šanas darbarīks un konstruktīvi maz atšķīrās no iepriek-

102

Egļu zaru ecēšas.

šējo gadsimtu spīļarkla. Vid-

zemē reti kad ara ar ekspo-
zīcijā redzamo t. s. ralo tipa
arklu, kas plaši lietots akme-

ņainu lauku aršanai Rietum-

igaunijā un igauņu salās.

Spīļu arkls lietots arī vagu

dzīšanai, stādot kartupeļus,

kartupeļu vagošanai un izar-

šanai rudenī.

Zemes sasmalcināšanai pēc

aršanas, irdināšanai, nezāļu
iznīdēšanai un sēklas iestrā-

dāšanai lietoja ecēšas. Vecā-

kais ecēšu veids ir zaru ecē-

šas — «egļi», «eglenes», «za-

renes» (102. att.). Ecēšas pa-

kārtas kūts ārpusē pie sienas.

Šādas ecēšas lietoja arī Zem-

galē, Latgalē un Ziemeļkur-

zemē, bet ārpus Latvijas —

Igaunijā, Somijā, KPFSR Ei-

ropas daļas ziemeļu rajonos.



111

Tās gatavoja no zarainiem

egles kokiem, pāršķeļot tos

vidū pušu. Plēsto koku platums

bija 10—20 cm, zarus atstāja
40—50 cm garus. Egļu kokus

sasēja citu citam blakus ar kār-

kla klūgām. Zirgu aizjūdza pie
garākajiem malējiem kokiem.

Ecēšas sava elastīguma dēļ bija

piemērotas akmeņainu un sak-

ņainu lauku irdināšanai. Lai

ecēšu zari saglabātu elastīgumu,

pirms lietošanas tās mērcēja
ūdenī.

Vidzemes dienviddaļā lietoja

pītās ecēšas ar koka tapām

(103. att.). Tapas ar kārkla vai

103

Pītās ecēšas.

104

Nekalti galdu rati ar

koka asīm. 18. gs.
vidus.
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Goda kamanas. Kosa.
18. gs. vidus.

ievas klūgām iesietas sakrus-

totu kārtiņu režģī. Pītās ecēšas

lietoja arī Zemgalē, Latgales
dienvid- un vidusdaļā, Lie-

tuvā, Baltkrievijā v. c. vie-

tās. Ar šādām ecēšām irdi-

nāja mālainas un cietas aug-

snes. Dzelzs tapu ecēšas zem-

nieku saimniecībās ieviesās

tikai 19. gs. otrajā pusē.

Garkāta izkaptis Vidzemē

19. gs. lietoja galvenokārt

zālāju un vasarāju pļauša-

nai, bet vienroces — ziemāju

pļaujai. Garkātei bija lielāks

darba ražīgums.
Vienroces — izkaptis ar

īso kātu — ir vieglas. Kāts

tām gatavots no lapu koka —

alkšņa, kārkla, retāk liepas
v. c. kokiem. Kāta garums

50—80 cm. Izkapti lietoja

kopā ar mazu grābeklīti, ar

kuru labību savēla līdzenos

kūlīšos un tūlīt sagrāba no-

pļautos stiebrus. Šādus kūlīšus bija viegli sasliet stingros, pret

lietu drošos statos. Ar vienroci pļautos līdzenos kūlīšus bija arī

vieglāk kult ar spriguļiem — nevajadzēja dauzīt visu kūli. Pļau-

jot ar vienroci, nesalauza labības stiebrus, tāpēc izkultie salmi

labi noderēja jumtu segšanai. Vienroci labības pļaušanai lietoja
arī Zemgalē, Lietuvas ziemeļos un Dienvidigaunijā, kur tā pār-

ņemta no Latvijas. Latviešu valodā vienroce pirmo reizi minēta

1638. gadā Georga Manceļa vācu-latviešu vārdnīcā. Vidzemē kā

sienu, tā labību pļāva un pļāvumu nokopa gan vīrieši, gan sie-

vietes. Turpretim, vezumus kraujot, kaudzi metot vai sienu šķūnī
bāžot, to padeva ratos, uz kaudzes vai šķūnī vīrieši, bet sievietes

saņēma, piemina un piegrāba. Kurzemē un Zemgalē 19. gs. otrajā
pusē darba dalīšana bija izteiktāka. Tur sienu un āboliņu pļāva
tikai vīrieši, bet sievietes izārdīja vālus un iepriekšējā dienā no-

pļauto zāli. Arī siena grābšana galvenokārt bija sieviešu darbs.

Labības pļauja Kurzemē un Zemgalē bija vīriešu darbs. Vienīgi

izņēmuma gadījumos dažos apvidos pie tā ķērās sievietes un arī

tad, tikai pļaujot ar vienroci. Ziemāju pļaujas laikā sievietēm

vajadzēja pļāvumu sasiet kūlīšos un salikt statiņos, vasarāju pļau-

jas laikā — salikt kopiņas tupešos un nogrābt lauku.

Līdz 18. gs. beigām zemnieki saimniecības vajadzībām un

izbraukšanai plaši lietoja nekaltus kokasu ratus (104. att.).
Vidzemē visvairāk lietoja t. s. galdu ratus, ko pārstāv lop-
barības telpā redzamie ap 1750. gadu taisītie rati. Kā liecina
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Ragavas akmeņu
vešanai. Beļava.

38. Maltuve

vēstures avoti, vismaz kopš
19. gs. otrās puses labības veša-

nai lietoja zemus, platus, īpaši
šim nolūkam taisītus ratus. Da-

žādos novados bija dažādi iz-

braucamie rati, kas par parastu
parādību kļuva 19. gs. otrajā

pusē. Atšķirībā no Kurzemes,
kur visai parasti bija divjūgi,
Vidzemē brauca tikai vienjūgā.
Ziemu darbā brauca nekaltās

ragavās, kam pēc vajadzības
uzlika kulbu. Izbraukšanai lie-

toja rotātas kamanas, kuras ne-

reti pasūtīja meistariem. Ka-

manu karkasa starpas aizpildīja
ar kriju. Tādas ir arī barības

telpā redzamās 18. gs. otrajā
pusē Kosā darinātās nekaltās

goda kamanās (105. att.). Tās

bagātīgi rotātas ar griezu-
miem, t. s. vanaga nadziņu
rakstu.

Bija arī speciāliem nolūkiem gatavotas ragavas, piemēram, siena

vešanai no staignām pļavām, akmeņu vešanai (106. att.) v. c. Visi

ekspozīcijā redzamie transporta līdzekļi darināti tikai no koka,

jo naturālās saimniecības apstākļos dzelzi izmantoja vienīgi pašiem
nepieciešamākajiem priekšmetiem, piemēram, arklu lemešiem. Ra-

tus un ragavas zemnieku saimniecībās sāka apkalt 19. gs. pirmajā
pusē.

Ēka celta 19. gs. pirmajā pusē bij. Madonas apr. Vietalvas pag.

«Dzeņos» (tagad. Stučkas raj.), muzejā uzstādīta 1929. gadā.
Maltuve ir kaķētu apaļu un nedaudz pietēstu guļbaļķu vientel-

pas celtne, baļķi stūros savienoti krusta pakšos (107. att.). Stūros

zem pakšiem liktas akmens paviļas. Jumts trīsslīpju, agrāk bijis
salmu, bet muzejā tas segts ar niedrēm. Griesti — apaļkoku,

grīda — māla klons. Maltuvē ieeja no gala, kas vērsts pret pa-

galmu. Virs ieejas jumtam ir neliels pārlaidums, zem kura zelminī

īpatnēji izveidota lūka uzejai maltuves augšā, kur glabāja dažā-

dus darbarīkus, dažkārt arī sienu.

Maltuve raksturo feodālisma laika naturālo saimniecību, kurā

gandrīz visu uzturam vajadzīgo samala mājās. Maltuve kā atse-

višķa celtne Vidzemē konstatēta tikai 18.—19. gs., kaut gan Latvi-

jas teritorijā pirmās ziņas par maltuvēm ir no 12. gs. Mežotnes

pilskalnā. Otrs — visbiežāk sastopamais maltuves tips ir kādā;

dzīvojamās vai saimniecības ēkas telpā iekārtota maltuve. Mal-
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tuvju iekārtošana turpinājās līdz 19. gs. trešajam ceturksnim, bet

tad mazražīgo rokas dzirnavu (108. att.) vietā stājās ūdensdzirna-

vas un vējdzirnavas. Malšana rokas dzirnavās kļuva par gadījuma
rakstura parādību.

Viens no vecākajiem graudu sasmalcināšanas veidiem bija to

bēršana izdobtajos bļodveida akmeņos, kas eksponēti maltuvē

(Latvijā tādi lietoti kopš 1. g. t. p. m. ē.) un atrasti arheoloģiskajos

izrakumos Latvijas pilskalnos. Kopš 10. gs. pazīstami dzirnakmeņi

un graudu malšana rokas dzirnavās.

Malšana rokas dzirnavās bija viens no smagākajiem sieviešu

darbiem. Turīgo zemnieku mājās to veica galvenokārt laukstrād-

nieces. Rokas dzirnavas lietoja visu gadu, ar īsiem pārtraukumiem

vasarā. Ziemu sievietes maltuvē gāja agri no rīta. Ar kreiso roku

malēja bēra graudus virsējā akmens caurumā — «dzirnu aci», ar

labo satvēra «milnu» un grieza akmeni pulksteņa rādītāja virzienā.

Graudi saberzās starp akmeņiem. Milti bira uz dzirnavu galda, kur

tos saslaucīja un pa speciālu lūciņu no galda sabēra trauka.

107

«Dzeņu» maltuve.
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«Dzeņu» maltuves
iekšskats. No kreisās:

graudu beržamie

akmeņi, rokas

dzirnavas, piestas.
Pie sienas pakārti
sietiņi un liekšķeres.

Maltuvē glabājas statņu konstrukcijā darinātas lādes — šķirsti

ar jumtveida vāku. Lādēs glabāja miltus, putraimus, grūbas. Dažāda

rupjuma sietiņos sijāja miltus. Ar stampu, kas piestiprināta pie

līksts, piestā graudus sagrūda grūbās un putraimos.

39. Klēts

Ēka celta 18. gs. pēdējā ceturksnī bij. Cēsu apr. Vaives pag.

«Šķesteros» (tagad. Cēsu raj.), muzejā uzstādīta 1930. gadā.
Klēts ir vientelpa ar vienos sānos slēgtu gala lieveni, celta guļ-

būvē no apaļiem baļķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos

(109. att.). Klēts priekšā un sānu sienas izvirzītajā galā baļķi no vie-

nas puses aptēsti. Būvkoki apstrādāti tikai ar cirvi. Pamati — zem

pakšiem pavelti lieli laukakmeņi, jo uz augstām paviļām celtās

klētis labi vēdinājās un bija piemērotas labības, produktu,
audumu, apģērbu v. c. mantu ilgstošai glabāšanai. Klēts priekšā
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«Šķesteru» klēts.

110

«Šķesteru» klēts plāna
shēma: 1 — lievenis;

2 — bluķa kāpnes;
3 — klēts;

4 — apcirkņi.

no laukakmeņiem izveidoti pakāpieni. Jumts trīsslīpju, bijis salmu,

bet muzejā tas segts ar niedrēm. Zelmiņa pusē jumtu noslēdz vēja

dēļi, kuru augšējos galos izgrieztas dekoratīvas stilizētas putnu

figūras. Griesti — plēstu apaļkoku. Grīda no apaļkokiem, kuru

starpas pildītas ar māliem. Pie klēts sienas piestiprināta ierīce

loku liekšanai.

Vientelpas klēts (110. att.) ir senākais klēts tips. Izvirzītie sānu

sienu baļķu gali veidojuši no sāniem slēgtu klētspriekšu. Sienas

gals labajā pusē vēlāk izzāģēts, un tā vietā ielikts stabs. Griestu

augstumā klēts priekšā izveidota lukta, uz kuras var nokļūt pa

baļķī izcirstām kāpnēm. Lukta izmantojama uzej ai klētsaugšā, kur

glabāja sienu, dažādas mantas, dažkārt arī pārgulēja. Lukta un

lievenis ir arī nozīmīgi klēts dekoratīvie elementi. Literatūrā

izteiktas domas, ka «Sķesteru» klēts ar luktu pieskaitāma pie ļoti

sena būvveida, kas pārmantots no seno pilskalnu aizsargceltnēm,
kurās luktas izmantotas aizstāvēšanās nolūkos. «Sķesteru» klēts

pārstāv Vidzemē bieži sastopamās vientelpas klētis, kas nereti

celtas vairākas vienā sētā un izvietotas dažādās vietās pagalmā vai

dārzā.
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Apcirkņi, vienkoka un

galdiņu tīnes

«Šķesteru» klētī. Virs

apcirkņa — labības un

miltu mēri, liekšķere

un sīki saimniecības
trauki.

40. Klēts

Katra klēts bija paredzēta sa-

vai vajadzībai: cita labības, cita

drēbju glabāšanai, vēl cita kal-

pu, puišu vai meitu mantības

glabāšanai. Atsevišķi celtas vai-

rākas vientelpas klētiņas bija
samērā bieži sastopamas arī

Igaunijas zemnieku sētās.

Labības glabāšanai klētī ierī-

koti apcirkņi (111. att.). Tiem

pāri pārlikti dēļi, uz kuriem no-

vietoti dažādi koka trauki, svies-

ta kuļamā mulda, labības mēri

v. c. Pie sienas piekarināts bez-

mēns produktu svēršanai, turpat
arī liekšķere putraimu un miltu

iegrābšanai traukos. Klēts vidus-

daļā gar apcirkņiem novietotās

vienkoka un galdiņu tīnes un

mucas miltu, putraimu, grūbu

un citu produktu glabāšanai rak-

sturo zemnieku tvertņu attīstību

feodālismā un kapitālisma sākuma posmā. Vecākās ir no liepas vai

apses bluķiem izgrebtās vienkoka tvertnes, kuru vietā vēlāk stā-

pašu zemnieku vai amatnieku darinātas mucveida un nošķelta
J r

-it.-

kona formas galdiņu tmes.

Eka celta ap 1830. gadu bij. Valmieras apr. Ungurpils pag. «Sīpo-
los» (tagad. Limbažu raj.), muzejā uzstādīta 1955. gadā.

Klēts (112. att.) ir kaķētu apaļu baļķu guļbūve krusta pakšos, ar

sānos slēgtu lieveni, kas balstās uz izvirzītiem galu sienu baļķiem
un četriem stabiem. Pamati — akmens paviļas. Jumts četrslīpju,
ar brodiņiem galos, bijis salmu, bet muzejā tas segts ar niedrēm.

Klēti divās vienāda lieluma telpās sadala apaļkoku šķērssiena.

Kreisajā pusē atrodas drēbju, labajā — labības klēts. Abās telpās
ir apaļkoku grīda. Drēbju klētī apaļkoku griesti, labības klētī —

trinītī likti dēļu griesti.

Klēts pārvesta uz muzeju kā memoriāla ēka un vērtīgs Vidzemes

tautas celtniecības objekts, tāpēc tā iekļauta Vidzemes sētas kom-

pleksā.
Vismaz kopš 18. gs. sākuma Vidzemē un Latgalē izplatītas statņu

konstrukcijā darinātās un koka tapām sastiprinātās lādes-šķirsti
ar jumtveida vāku. Statņi lāžu stūros vienlaikus bija gan korpusa

saturētāji, gan kājas. Statņos darinātajām produktu glabāšanai
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«Sīpolu» klēts.

paredzētajām lādēm ir maz rotājumu. Bagātīgāk rotātas lādes tek-

stiliju glabāšanai. Tām īpatnais rotājums Rietum- un ZiemeļVid-

zemē bija lādes priekšpusē un vāka iegrieztais ģeometriskais,

t.'s. vanaga nadziņu raksts (113. att.).

Tekstilijas glabātas arī galdiņu tīnes, t. s. pūra tīnes, kam daudz

dekoratīvu elementu (lazdas vai cita koka stīpas, kas satur galdiņus

un izceļ tīnes formu, dekoratīvi izgriezumi tīnes vakā, iegriezti un

iededzināti raksti). lededzināts raksts tipisks RietumVidzemes lībis-

kajiem novadiem; tīnes, kurām raksts iededzināts uz visa korpusa,

dariftātas Piebalgas apkaimē (114. att.).

18. gs. otrajā pusē tīņu un pura lažu vieta sak stāties amatnieku

darinātie skapji.

Ungurpils «Sīpolos» piedzimis Miķelis Krogzemis (1850—1879),

viens no ievērojamākajiem 19. gs. otrās puses latviešu dzejniekiem,

kas pazīstams ar pseidonīmu Auseklis. Pēc Valkas skolotāju semi-

nāra beigšanas viņš strādāja par skolotāju Jaunpiebalga, Cēsīs,

Lielvārdē. Brīvdomīgo uzskatu paudeju un progresīvo dzejnieku,

kas cīnījās pret latviešu zemnieku feodālo ekspluatāciju, nemitīgi
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Statņu konstrukcijā

darināta pūra lāde,

rotāta ar t. s. vanaga

nadziņu rakstu. Cēsis.

1794. gads.

114

Konusveida pūra tīne

ar iededzinātu

rakstu (Sinole) un

mucveida pūra tīne

ar dekoratīvām

stīpām (Vecpiebalga,
19. gs. sākums)
«Sīpolu» labības
klētī.
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No «Sīpoliem»
pārvestās lietas

drēbju klētī.

116

No «Sīpoliem»
pārvestā pūra lāde.
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vajāja vietējie vācu mācītāji. Auseklis devās uz Pēterburgu, kur

turpināja skolotāja un literāta gaitas. Savā daiļradē viņš plaši

izmantoja folkloras materiālus. Dzejnieks bieži viesojās dzimtajās

mājās un vasaru dzīvoja drēbju klētī. Muzejā eksponētajā klēti

novietota no «Sīpoliem» pārvesta gulta, galds, krēsls, pura lāde un

tīne (115. att.).
_ ._,

Graudu klētī glabājas kriju un galdiņu tīnes, oteta pura lāde ar

uzkrāsotiem augu un dzīvnieku ornamenta motīviem un gada

skaitli «1845» (116. att.), ar kokgriezumiem, t. s. vanaga nadziņiem

rotāts, statņu konstrukcijā darināts senlaicīgs šķirsts, kura iegriezts

gada skaitlis «1794».

117

«Jaunkārbu» klēts.

41. Klēts

Ēka celta 1790. gados bij. Rīgas apr. Ķempju pag. «Jaunkārbās»

(tagad. Cēsu raj.), muzeja uzstādīta 1936. gada.
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«Jaunkārbu» klēts

plāna shēma:

1 — lievenis;

2 — klēts.

Klēts (117. att.) ar cirvja palīdzību celta guļbūvē no kaķētiem

apaļiem baļķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos. Pamati —

augstu sakrauti nemūrēti laukakmeņi, kas ēkai nodrošina labuven-

tilāciju. Jumts četrslīpju, bijis salmu, bet muzejā segts ar niedrēm.

Klēts priekšā jumta pārkare veido vaļēju lieveni, kam koka grīda
un akmens pakāpieni uzej ai. Grīdas — plēstu apaļkoku, griesti —

apaļkoku.
Nedaudz pietēstu baļķu šķērssiena sadala ēku divās vienādās

telpās (118. att.). Sākumā ēku labības glabāšanai lietojuši abi

«Jaunkārbu» saimnieki, katrs savu pusi. Vēlāk, kad palicis tikai

viens saimnieks, viņš ēku lietojis par labības un drēbju klēti.

Tagad klētī eksponētas graudu, produktu un tekstiliju glabāja-
mās tvertnes, daži darbarīki, saimniecības piederumi v. c. priekš-
meti. Kreisās puses telpā novietots divdurvju drēbju skapis,
1810. gadā darinātā pūra lāde, 18. gs. pirmajā pusē izcirsts, Sinolē

iegūts bluķa zārks v. c. priekšmeti. Labās puses telpā novietotas

tīnes labības un miltu glabāšanai, sveču lejamā mulda, šķērkoki
un šķērlāde, kas paredzēti audekla uzvilkšanai.

«Jaunkārbu» dvīņu klēts raksturo vēlā feodālisma posmā Vid-

zemes divu saimnieku, t. s. pušelnieku apstrādātu saimniecību,

kurā katra ēkas puse piederēja savam saimniekam. Pušelnieki bija

pazīstami jau kopš 16.—17. gs., kad lielās ģimenes dalījās un līdz ar

to tika sadalīts arī ģimenes īpašums.

42. Rija

Ēka celta 1730. gados bij. Madonasapr. Vestienas pag. «Rizgos»

(tagad. Madonas raj.). Tā ir pirmā muzeja senceltne, — rija

muzejā uzstādīta 1928.—1929. gadā.
Rija (119. att.) celta no kaķētiem apaļiem baļķiem guļbūves teh-

nikā, baļķi stūros savienoti krusta pakšos. Pamati — akmens pavi-

ļas. Jumts četrslīpju, ar brodiņiem galos, bijis salmu, bet muzejā

segts ar niedrēm. Pret rijas un piedarba durvīm jumtā izveidoti

ierobi, kuros iespējams iebraukt vezumu, lai žāvējamo labību būtu

parocīgāk padot rijā un izkultos salmus ērtāk aizvest. Griesti —

apaļkoku (pūnēm griestu nav), grīdas ■— māla klons.

Ēkas centrā ir rija un piedarbs, kam sienas vienādā augstumā.

Rijas galā atrodas zemāka piebūve — ratnīcā, sānos — pūne; pie-
darba galā un sānos — pūne. Zemais, uz stabiem un sienas balstī-

tais jumts rijas un piedarba otrā pusē veido lieveņus (120. att.).
Ēkas konstrukcija liecina, ka sākotnējā daļa ir rijas telpa, kam

piebūvēts piedarbs un pūnes. Tas labi saskatāms rijas un piedarba
sienu savienojumos. Sienu salaidumi nostiprināti ar «vāršām» vai

«kabām» — kokiem ar dabīgu saknes kāsi galā. «Rizgu» rijā kāsis

aizāķēts aiz lieveņa pakša, koks izlaists cauri galvenās sienas pak-
sim un nostiprināts ar ķīli. Šāda konstrukcija neļauj vēlāk piebū-

vētajai daļai atdalīties no pamatēkas.

Rijai ir augstākas sienas nekā dzīvojamām mājām un pārējām
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«Rizgu» rija.

saimniecības ēkām, jo to prasīja rijas — labības un linu žāvēta-

vas
— funkcija un darba īpatnības tajā. Blīvās sienas un griesti,

mazie aizbīdāmie lodziņi dūmu izlaišanai, zemās durvis — viss

domāts labākai siltuma saglabāšanai labības žāvēšanas laikā. Rijas
stūrī uzmūrēta māla kleķa krāsns, kas ugunsdrošības labad iedzi-

ļināta zemē (121. att.), krāsns priekšā atstāta kurtuves bedre.

Rijas šķērsvirzienā iebūvētas divas resnas ārdu sijas, uz kurām

salikti pārbīdāmi ārdu koki labības un linu sēršanai.

Piedarbs, kurā kūla rijā izžāvēto labību un mīstīja linus, «Riz-

gos» ir tikpat liels kā rija, bet citur nereti pat lielāks un platāks.
Lai labāk radītu labības vētīšanai nepieciešamo caurvēju, piedarba

pretējās ārējās sienās ierīkotas durvis. Piedarba apgaismošanai
stūrī ierīkots senlaicīgs kamīns — «ceplītis», kurā dedzināja sa-

smalcinātu sveķainu malciņu. Pēc labības izkulšanas un linu izmīs-

tīšanas piedarbā veica arī citus darbus, glabāja dažādus darba-

rīkus un saimniecības piederumus. Piedarbā eksponēta labības

kulšanas un vētīšanas darbarīku kolekcija: spriguļi, kuļamie



124

120

«Rizgu» rijas plāna
shēma: 1

— rijas
telpa; 2 — krāsns

ar kurtuves bedri;
3 — piedarbs;

4 — kamīns

apgaismošanai;
5 — ratnīca;

6 — lieveņi;
7 — pūnes.

121

Krāsns ar kurtuves
bedri «Rizgu» rijā.

bluķi, grābekļi, sekumi,
dažāda rupjuma sieti —

«kretuļi» labības vētīšanai

v. c. (122. att.).

Ratnīcai rijas galā ir

zemi apaļkoku griesti un

neliels lodziņš, caur kūru

ratnīcā varēja ielaist ne-

daudz siltuma no rijas. Li-

teratūrā izteiktas domas,

ka tālā pagātnē kulšanas

laikā šajā telpā dzīvojuši cilvēki. Vēlāk tā izmantota par

ratnīcu.

Pūnēs ap riju un piedarbu glabāja pelavas un salmus, bet lie-

veņos — žāvēšanai savesto labību un linus, kā ārī zemkopības
darbarīkus un lauksaimniecības transporta līdzekļus.

Šāda tipa rijas ar vairākām pūnēm un lieveņiem raksturīgas Vid-

zemes vidienei un dienvidaustrumdaļai. Arējā izskata un konstruk-

tīvo īpatnību dēļ tauta tās sauca par platspārnēm. Ugunsdrošības

dēļ rijas cēla attālāk no pārējām saimniecības ēkām, ja vien iespē-

jams — uzkalniņā, lai sekmētu labības vētīšanai vajadzīgo caur-

vēju.
Rijas veidošanās sākumi Latvijā meklējami mūsu ēras pirmajos

gadsimtos, kad zemkopība kļuva par iedzīvotāju galveno nodar-

bošanos un saražotās labības daudzumu bez speciālas žāvēšanas

vairs nevarēja ne izkult, ne ilgi uzglabāt. Rija kā spēciāla celtne

labības žāvēšanai Latvijā vēstures avotos minēta jau 1240. gadā.
Feodālisma periodā tā bija nepieciešama celtne katrā zemnieka

saimniecībā. Nereti viena rija bija kopēja vairākiem, it īpaši cie-

mos dzīvojošiem, zemniekiem.

19. gs. otrajā pusē un 20. gs.

sākumā riju nozīme samazinā-

jās un tās cēla aizvien retāk. La-

bību vairs nekūla ar spriguļiem,

bluķiem un nemīdīja ar zirgiem,
bet kūla ar kuļmašīnām, ko dar-

bināja ar ģēpeli, tvaika loko-

mobili vai arī ar iekšdedzes

dzinēju.

Labības kulšana zemnieku

saimniecībās sākās augusta bei-

gās vai septembra sākumā un

nereti ilga līdz vēlai ziemai.

Kult cēlās ar pirmajiem gaiļiem,
lai līdz gaismai rija būtu iz-

kulta un cilvēki varētu iet citos

darbos. Garās darba stundas

rijas karstumā un putekļos,
strādāšana ar primitīvajiem un
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Kuļamie bluķi
«Rizgu» piedarbā.

mazražīgajiem rīkiem — kuļamajām vālēm, spriguļiem v. c. —

kulšanu padarīja par vienu no smagākajiem rudens un ziemas

darbiem. Šī darba smagums daudzkārt apdziedāts latviešu tau-

tas dziesmās.

Labību atkarībā no mitruma rijā uz ārdiem žāvēja I—31 —3 dienas.

Krāsni kurināja vecāks, pieredzējis vīrietis. Izžāvēto labību pa

rijas gala durvīm padeva piedarbā, kur to izklāja uz klona kul-

šanai. 18. gs. beigās un 19. gs. pirmajā pusē graudus no vārpām
izsita ar kuļamajām vālēm un spriguļiem. Dažkārt graudus no vār-

pām atdalīja, sitot kūlīšus pret sienu vai izmantojot īpašu tapotu

kuļamo solu v. tml. Labību mīdīja arī ar zirgiem un pēc tam pār-
kūla ar spriguļiem. Vidzemē zirgus sēja vienu otram blakus un

dzina riņķī paklājienu. 19. gs. zemnieku saimniecības pārņēma no

muižām rievotos un tapotos kuļamos bluķus, ko plaši sāka izman-

tot kopš 19. gs. vidus. Kuļamajiem bluķiem salīdzinājumā ar vā-

lēm un spriguļiem bija krietni lielāka darba ražība. Kuļamo labību

ar sekumiem vairākas reizes apgrieza. Pēc izkulšanas to izkratīja.
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«Jaunrūnu» pirts ar

dzīvojamo kambari.

Salmus iznesa no piedarba. Pelavas izvētīja caurvējā pakārtajā
sieta — kretulī un sanesa pūnē. Piedarbā palikušos graudus vēl-

reiz parvetīja un aizveda uz klēti.

43. Pirts ar dzīvojamo kambari

Pirts celta ap 1815. gadu bij. Valmieras apr. Sēļu pag. «Jaunrū-

nās» (tagad. Valmieras raj.). Tā ir senākā līdz mūsu dienām sagla-
bājusies šada veida eka._ Muzeja pirts uzstādīta 1948. gadā.

Pirts (123. att.) ir kaķētu apaļu baļķu guļbūve, kam baļķi stūros

savienoti krusta pakšos. Pamati mūrēti no laukakmeņiem kaļķu
un grants java. Jumts četrslīpju, bijis salmu, bet muzejā segts ar

niedrēm. Griesti — dēļu. Grīda pirtī — dēļu, priekšnamā un kam-
bari — mala klons.

Ēkai trīs telpas: parastā dūmu pirts ar akmens krāvuma krāsni,
lāvu un soliem, neliels priekšnamiņš-vējtveris un dzīvojamais
kambarītis (124. att.). Pirts kambaris nedaudz pārbūvēts. Spriežot
pec detaļām, ēka sākotnēji bijusi trīsdaļīga —

viena puse pirts, vidu nams, kās ar šķērssienu pārdalīts divās da-
ļas, priekšā izveidojot vējtveri — virtuvi, bet aiz tā mazu telpu,
kura velak apvienota ar kambari. Ar šādu plānojumu ēka atgā-

dina_Vidzem.es trīsdaļīgo dzīvojamo māju, kam vienā galā dzīvo-

jama telpa, vidu nams,_ bet otrā galā pieliekamais. Dzīvojamās
istabiņas priekšēja siena ir viens sešrūšu logs, bet aizkrāsnē —

tikai maza noslēdzama aila sienā. Tā vedina domāt, ka sākotnēji
tur bijis pieliekamais.
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«Jaunrūnu» pirts

plāna shēma:

1 — nams; 2 — pirts;
3 — no akmeņiem
krautā krāsns;

4 — lāva; 5 — sols;

6
— dzīvojamais

kambaris; 7 — krāsns.

Senākās dokumentālās liecības par

trūcīgo lauku ļaužu dzīvošanu pirts
telpā Latvijā attiecas uz 16. gs. vidu.

Pirts kā trūcīgo un darba nespējīgo
ļaužu — bezzemnieku miteklis 19. gs.

pazīstama visā Latvijā. Pirts apdzī-
vošanā izšķirami divi veidi: 1) dzīvo

pašā pirtī — mazgāšanās telpā (it
bieži šī telpa apdzīvota vēl 19. gs. pirmajā pusē); 2) dzīvo

pirtij piebūvētā kambarī.

Muzejā redzamais īpašais dzīvokļa tips, kurā pirtij un namam

piebūvēts dzīvojamais kambaris, Vidzemē izveidojās 19. gs. pir-

majā pusē. Senākajās pirts istabiņās parasti ierīkota no nama kuri-

nāma krāsns bez dūmeņa. Labāk iekārtotajās pirtīs krāsns ar

dūmeni bija kurināma no dzīvojamās telpas vai arī no nama.

Ēdienu gatavoja krāsns priekšā vai vējtverī ierīkotā pavardā, bet

siltā laikā — vasaras virtuvē.

Kapitālisma straujas attīstības apstākļos 19. gs. otrajā pusē un

20. gs. sākumā pirtis ar dzīvojamiem kambariem sevišķi bieži sasto-

pamas Vidzemes rietum- un ziemeļrietumdaļā. Tur dzīvoja daudz

bezzemnieku, kas pelnījās mežu darbos, kuģu būvē, jūras

zvejā v. c. darbos. Saimnieki, negribēdami turēt savās dzīvojamās

mājās īrniekus — vaļiniekus, kas gāja peļņā un saimniecības dar-

bos piedalījās tikai īsu laiku, viņu novietošanai cēla šādas pirtis.
Slēdzot īres līgumu ar vaļinieka ģimeni, saimnieks norunāja, ka

vaļiniekam par dzīvokli un dārza zemes gabaliņu jānostrādā līdz

50 dienām gadā, it īpaši steidzamo lauku darbu laikā. Vaļinieki —

amatnieki saimniekam par dzīvokli atlīdzināja ar saviem izstrā-

dājumiem vai arī laboja darbarīkus un saimniecības piederumus.

«Jaunrūnu» pirti ar dzīvojamo kambari Sēļu muižas īpašnieks
izdeva par dzīvokli muižas kalpam. Par istabas un 0,5 ha zemes

lietošanu pirts iemītnieks 3 dienas nedēļā gāja muižas klaušās.

Vasaru vajadzēja strādāt vairākas nedēļas nepārtraukti. Kad ēka

vēlāk pārgāja saimnieka īpašumā, pirtniekam par mitekli bija

jānostrādā zināms dienu skaits gadā un jānopļauj 15 pūrvietu

(pūrvieta — 0,371 ha) pļavas. Pirts kambarītis apdzīvots līdz

1920. gadam.

44. Pūnīte

Punīte celta 1880. gados bij. Cesu apr. Jaunpiebalgas pag. «Skras-

tos» (tagad. Cēsu raj.), muzejā uzstādīta 1956.—1957.gadā.

Tā celta guļbūvē no apaļiem baļķiem, kas stūros savienoti krusta

pakšos (125. att.). Pamati — akmens paviļas, kas pūnītē nodrošina

labu gaisa cirkulāciju. Jumts trīsslīpju, ar pusšļaupumu galā, agrāk

bijis skaidu, bet muzejā uzlikts niedru segums. Pūnītei viena telpa,



128

125

«Skrastu» pūnīte.

kuras priekšā platu paspārni veido jumta pārlaidums. Pūnītēs

parasti klāja kāršu vai tievu baļķu grīdas. Tā kā šajā pūnītē grīdas
nav bijis, tad, lai siens uz zemes nepelētu, zem tā salikuši zarus.

Pūnītes galā ir durvis, pa kurām padeva iekšā un ņēma ārā

sienu. Zelminis virs durvīm ir vaļējs. Ja šķūnītis bija pilns, pa to

padeva sienu.

Pūnītes raksturīgas visai Vidzemei. Tās cēla pļavās sausākā

vietā, uzkalniņā. Ziemā sienu no pūnītes atveda mājās pēc vaja-
dzības.

45. Pūnīte

Pūnīte celta 19. gs. vidū bij. Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. «Gai-

galos» (tagad. Cēsu raj.), muzejā uzstādīta 1972. gadā.
Tā celta guļbūvē no abpusēji aptēstiem baļķiem, kas stūros savie-

noti krusta pakšos. Pamati — laukakmeņu paviļas. Ēkai ir vecajām

Piebalgas pļavu siena pūnītēm tipiskais, ar dēlīšiem segtais trīs-

slīpju jumts, kam pusšļaupums virs ieejas durvīm (126. att.). Div-

viru dēļu durvis ir tik augstas, lai pa tām varētu iebraukt ar

zirgu. Virs tām apmēram 1 m plata lūka, kas arī aiztaisāma ar

dēļu durvīm. Pūnītei plēstu dēļu grīda. Griestu nav.

Šādas nelielas vientelpas siena pūnītes bija tipiskas Piebalgai un

visai izplatītas turienes pļavās. Sienu pūnītē ieveda uz «lapām»,
t. i., siena gubiņu uzkrāva uz nocirstiem lieliem lapotiem zariem
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«Gaigalu» pūnīte.

vai nelieliem zarotiem stumbriem, tiem piejūdza zirgu un gubiņu

ievilka pūnē. Kad pūnīte bija pilna ar sienu, gubiņas pieveda pie

durvīm un sienu pa tāmvai pa lūku padeva telpa.

46. Hernhūtiešu saiešanas nams

Ēka celta 1785. gadā bij. Valkas apr. Plāņu pag. «Jaunmežuļos»

(tagad. Valkas raj.), muzejā uzstādīta pie Vidzemes sētas

1940. gadā. Saiešanas namu cēluši plašas hernhutiešu, t. s. brāļu

draudzes locekļi, kas kolektīvi sagādājuši būvmateriālus un namam

nepieciešamos iekārtas priekšmetus.

Saiešanas nams (127. att.) celts guļbūvē no divpusīgi aptēstiem,

kaķētiem priedes un egles baļķiem, kas stūros savienoti krusta

pakšos. Koki apstrādāti tikai ar cirvi. Pamati mūrēti no lieliem

laukakmeņiem, kuru starpas aizpildītas ar sīkākiem akmeņiem;

saistviela — māla java. Jumts četrslīpju_ ar brodiņiem galos, bijis

salmu, bet muzejā segts ar niedrēm. Abas pusēs saiešanas namam

samērā plašas jumta paspārnes, kas izveidotas, novietojot spare-

nīcas vainagu uz šķērssienu trīs augšējo baļķu pagarinātiem ga-

liem. Baļķu un pārseguma siju gali ar cirvi glīti apdarināti un pro-

filēti. Lūgšanu telpā un sludinātāju jeb «tētiņu» istabā ir trinītī

liktu dēļu griesti, rijiņā — apaļkoku griesti. Lūgšanu telpas griestu

sijas atbalstītas ar pasiju un dekoratīvi veidotu stabu, kas novietots

telpas vidū. Lūgšanu telpā un sludinātāju istaba sienas un griesti



130

121

«Mežuļu» saiešanas

nams.

balsināti ar kaļķu pienu. Grīdas — blietēts māla klons, izņemot

sludinātāju istabu, kur likta nekrāsotu dēļu grīda. Logi dažāda

izmēra, ar sīku rūšu dalījumu. Šķēršu durvīm ir vienkārtas dēļu

segums, lauku kalēja kaltas viras un dekoratīvi dzelzs apkalumi.
Celtnē galvenā ir plašā lūgšanu telpa, kas aizņem visu ēkas

vienu galu. Tai piekļaujas uzgaidāmā telpa — «rijiņa», sludinātāju
istaba un neliela priekšiņa-vējtvēris (128. att.). Otra ieeja lūgšanu

telpā ir tieši no āra. Ēkas otrā galā piebūvēts piedarbiņš — šķūnī-

tis, ko izmantoja tāla ceļa braucēji zirgu novietošanai.

Senlaicīga ir saiešanas nama apkures sistēma. Starp divām atse-

višķām krāsnīm, kuras mūrētas no liela izmēra dedzinātiemķieģe-

ļiem un laukakmeņiem mālu javā, irmūra siena, kas atdala «rijiņu»
no sludinātāju istabas. Kurtuves atrodas «rijiņā», bet krāšņu sildo-

šās daļas uzmūrētas lūgšanu telpā un sludinātāju istabā. Tā kā

dūmeņu nav, dūmino kurtuvēm izplūda «rijiņā».

Telpu iekārtojums, tāpat kā lielākai daļai saiešanas namu, ir

ļoti vienkāršs. Plašajā lūgšanu telpā divās rindās novietoti bezat-

zveltņu soli. Vienā pusē sēdēja vīrieši, otrā — sievietes. Vidū, pretī

soliem, pie loga novietots neliels galds un krēsls sludinātājam. Sie-

nās vairākās vietās iestiprināti virpoti koka svečturīši, un pie tām
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«Mežuļu» saiešanas

nama plāna shēma:

1 — vējtverts;
? — lūgšanu telpa;
3 — krāsnis;
4 — sludinātāju
istaba;

5 — uzgaidāmā
telpa — «rijiņa»;

6 — piedarbiņš.

pietapoti drēbju pakaramie. Sludinā-

tāju istabā pie loga atrodas galdiņš un

pāris krēslu, pie sienas neliels plaukts.

Uzgaidāmajā telpā jeb «rijiņā» novie-

toti soli sēdēšanai un gulēšanai, sevišķi
ziemas laikā.

Hernhūtisms jeb brāļu draudzes ir

feodālisma periodā pirmā latviešu un

igauņu zemnieku masveida sabiedriska

kustība, kas Latvijā teritoriāli aprobe-
žojās ar Vidzemi. Hernhūtisma idejas uz

Vidzemi pārnāca no Saksijas (Hernhū-

tes) 18. gs. 30. gados un atrada te labvēlīgu augsni. Pirmā draudze

nodibinājās Valmierā 1742. gadā. Hernhūtisms bija valdošajai lute-

rāņu baznīcai naidīgs reliģisks virziens, kura nostiprināšanos Vid-

zemē sekmēja daži muižnieki, kā arī baznīcas ciešais sakars ar zem-

nieku smago feodāloekspluatāciju un izteikti pretlatviskais — vācis-

kais raksturs. Hernhūtiešu mācības sludinātāji bija saglabājuši no

Bohēmijas mantotās organizācijas formas un zināmu demokrātismu:

pašu zemnieku sludinātāju — «tētiņu» vadītās draudzes, dievkal-

pojums «saiešanas namos» vai brīvā dabā bez baznīcas ceremoni-

jām un mācītājiem, zemniekiem saprotamā valodā. Zemnieki

kļuva aktīvi hernhūtiešu draudžu locekļi, cits citu sauca par brā-

ļiem, un no viņu vidus izvirzījās draudžu vadītāji. Hernhūtieši

sāka atbrīvoties no mācītāju un muižnieku ietekmes. Pieaugot
brāļu draudžu ietekmei, muižnieki un mācītāji uzsāka to vajāšanu
un 1743. gadā panāca šīs kustības aizliegšanu. Zemnieku stā-

voklim neuzlabojoties, hernhūtieši darbojās slepeni un kļuva par

bīstamu dzimtbūtnieciskās iekārtas ienaidnieku. Kad 18. gs. otrajā

pusē Vidzemē uzliesmoja zemnieku nemieri, hernhūtiešu apvidi

kļuva par nemieru centriem. Literatūrā norādīts, ka «Mežuļu»
saiešanas namā vairāk reižu uzstājies Vīteļu Pēteris — viens no

1802. gada Kauguru zemnieku nemieru vadoņiem.

Lai hernhūtiešu kustību pakļautu kontrolei, 18. gs. otrajā pusē

cara valdība nolēma to legalizēt. Vēsturiskās attīstības gaitā hern-

hūtiešu idejas 19. gs. kļuva par turīgo zemnieku ideoloģiju. Kus-

tība zaudēja sākotnējo progresīvo raksturu.

47. Dzīvojamā rija — skola

Dzīvojamā rija celta 17. gs. 70. gados Valmieras tuvumā «Brežu»

mājās, muzejā uzstādīta 1933. gadā.
Ēka (129. att.) celta guļbūvē no kaķētiem apaļiem baļķiem, kas

stūros savienoti krusta pakšos. Visi baļķu savienojumi un pakši
cirsti ar cirvi. Pamati mūrēti no laukakmeņiem mālu javā. Jumts

četrslīpju, ar brodiņiem galos, bijis salmu, bet muzejā segts ar

niedrēm. Ēkas priekšpusē, bet it sevišķi rijas aizmugurē jumtam
liela pārkare. Garie spāru gali lielākas izturības dēļ atbalstīti pret
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Valmieras dzīvojamā

rija-skola.

sienām ar
līmeniskiem koka balstiem. Rijai ir cieši apaļkoku, kam-

barim — plēstu apaļkoku griesti. Piedarbam ciešu griestu nav.

Kambarī dēļu grīda (sākumā bijusi plēstu koku grīda), rija un

piedarbā — māla klons.
_

Ēkai trīs telpas: centrā rija, tai vienā pusē piebūvēts piedarbs,

otrā — kambaris (130. att.). Kambaris celts vienā platumā un aug-

stumā ar riju, bet ar zemākiem griestiem, virs kuriem rodas guļ-

koku sienām norobežotakambara augša. Taja nokļūst pa nelielam

durtiņām virs kambara ieejas. Lai gan zemais kambaris ir atsevišķa

dzīvojamā telpa, to varēja apdzīvot tikai vasara, jo rijas krāsns

vāji sildīja. Tāpēc ziemā zemnieki turpināja dzīvot tieši rijas telpa.

Kādreiz kambarī ir bijusi īpaša krāsns, kas kurināta no rijas krāsns

priekšā ierīkotā rovja. Kambara sienas un griesti balsināti. Kamba-

rim ir divi lieli neatverami logi ar 12 sīkām rūtīm katra puse.

Ēkas kodols — apdzīvojamā rijas telpa — ir kvadrātveida

un būtiski neatšķiras no parastās, tikai darbam paredzētas rijas.

Apmēram telpas pusaugstumā paralēli ārsienām starp rijas gala
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130

Valmieras dzīvojamās
rijas-skolas plāna
shēma:
1 — dzīvojamais
kambaris

(skolas telpa);
2

— galds; 3 — soli;

4 — skapis;
5

—- kādreizējā
krāsns vieta; 6 — rija;
7

— krāsns

ar pavardu priekšā;
8 — kamīns

apgaismošanai;
9 — piedarbs.

sienu vainagiem iebūvētas divas ārdu sijas. Uz tām novietoti pār-
bīdāmi ārdu koki. Lai izsargātos no ugunsgrēka, ārdu sija laista

tikai līdz krāsnij un balstās uz speciāla paaugstinājuma, kas mū-

rēts no ķieģeļiem.
Stūrī pie rijas un kambara sienas atrodas krāsns bez dūmeņa, uz

kuras balstās sienu vainagi. Krāsns sienas mūrētas no laukakme-

ņiem mālu javā, bet velve, rovis un malu nostiprinājums — no

ķieģeļiem. Lai ēdiena gatavošana un maizes cepšana būtu ērtāka,

krāsns tikai nedaudz iedziļināta zemē. To kurinot, dūmi pa spelti
izplūst tieši rijā. Krāsns kurtuves priekšā esošajā dzirksteļu uztvē-

rējā — rovī (131. att.) ierīkots pavards ēdiena gatavošanai. Krāsns

sānos ir raksturīgs dzīvojamo riju elements — augsts, pašaurs
aukstais mūrītis saimniecības piederumu nolikšanai. Virs krāsns,

pakārtu ārdos, dūmosžāvēja gaļu.

Žāvējot labību, krāsnī dedzināja rupju malku, kas, ilgi degdama,
deva vairāk siltuma. Ziemā pēc kulšanas beigām krāsni kurināja

galvenokārt ar žagariem, jo zemniekiem trūka malkas. Kurināšanas

laikā rūgti, kodīgi dūmi piepildīja visu telpu. Dūmus un tvaikus

izvadīja pa atvērtām durvīm vai dūmu aiļu, kas izcirsta sienā

viena baļķa platumā un aizšaujama ar dēlīti. Dūmi rijas iemītnie-

kiem sagādāja daudz grūtību, it sevišķi ziemā, kad tur vārīja ari

ēdienu. Pārējos gadalaikos ēdienu gatavoja savrup celtā vasaras

virtuvē. Kad kurināja krāsni, rijas iemītnieki centās uzturēties

ārpus telpas.

Zemnieku dzīves apstākļi rijā bija ļoti smagi. Rijas tiešo —

labības žāvēšanas — funkciju dēļ tajā nebija iespējams radīt kaut

cik vērā ņemamas pārmaiņas dzīves apstākļu uzlabošanai. Dzīvok-

lim īpatnējo situāciju tur radīja tikai rijā novietotie iedzīves

priekšmeti, saimniecības piederumi un darbarīki. Jauni cilvēki

nereti gulēja uz kopā sabīdītiem ārdiem. Tur novietoja arī sīkus

iedzīves priekšmetus, skalu kūļus, žāvēja lietaskokus. Mazie lo-

dziņi rijai deva niecīgu gaismu. Telpu apgaismoja ar skaliem un

kamīnu, t. s. rūķīti, dedzinot tajā sasmalcinātu sveķainu malku.

Nedaudz gaismas deva arī pavards. Tā kā rijai nav durvju tieši

uz āru, tad vienu no rijas logiem izmantoja labības padošanai rijā.

Apdzīvotām rijas telpām parasti bija divas durvis: vienā

galā — uz piedarbu izžāvētās labības

padošanai, otrā galā — uz āru vai uz

kambari, kā tas redzams «Brežu» rijā.

Dzīvojamās rijas piedarba galu cen-

tās novietot pret ziemeļiem. Šajā celtnē

piedarbs ir apmēram 2 m platāks nekā

pārējā ēkas daļa. Tas dod iespēju dur-

vis vērst pret visām četrām debess pu-
sēm un nodrošināt labības vētīšanai ne-

pieciešamos vējus. Ziemeļu gala durvīs

ārpusē iegriezts gada skaitlis «1823».

lespējams, tas datē ēkas remontu. Pie-

darbā redzamo rijas ārdu siju galos
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Krāsns ar pavardu
un dzirksteļu

uztvērēju — rovi

Valmieras dzīvojamā
rijā.

iecirsti krusti, kam, pec tautas ticējumiem, vajadzēja novērst

nelaimes. Piedarba stūrī iemūrēts kamīns apgaismošanai.

Piedarbā kūla labību un apstrādāja linus, ko 19. gs. Latvijā

audzēja samērā plaši gan pašu vajadzībām, gan pārdošanai. Linu

apstrādāšana sākās pēc labības izkulšanas. Linus 2—3 dienas

žāvēja rijā uz ārdiem, pēc tam piedarbā mistīja un kulstīja. Pie-

darbā eksponētas feodālisma periodā mājās lietotas

rokas mīstīklas un kulstīklas. 19. gs. otrajā pusē turīgāko zem-

nieku saimniecībās mazražīgo rokas mīstīklu vietā lietoja linu

mīstāmās mašīnas. Vecākās no tām, t. s. bullīši (132. att.) bija dar-

bināmas ar rokām. Mašīnu parasti grieza divi cilvēki, trešais

laida linus starp ruļļiem. Jau 19. gs. 60. gados linu mīstamās mašī-

nas darbināja ar zirgu spēku. Tāda ir arī piedarba novietotā t. _s.
tilta mašīna (132. att.). Uz mašīnas rievotās «tilta» virsmas uzklāj

linus, zirgs velk uz tiem uzliktos, ar akmeņiem noslogotos ruļļus,

kas ar savu smagumu salauž linu stiebrus. Strādājot ar «tilta ma-

šīnu», parasti nodarbināja vienu zirgu un 2—3 cilvēkus. 19. gs.
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90. gados turīgāko zemnieku saimniecībās sāka lietot arī linu

kulstāmos ratus (133. att.). *

Lai attīrītu šķiedru no pakulām, izkulstītos linus sukāja uz su-

sekļa. Senākie susekļi bija ar ozola vai bērza koka zariem, bet

jaunākā laikā sāka lietot susekļus ar dzelzs adatām.

Droši zināms, ka dzīvojamās rijas Latvijā celtas no 17. gs. otrās

puses līdz 20. gs. sākumam. Tās izplatītas visā Vidzemē, nedaudz

Zemgalē ap Bausku un Latgalē Krustpils apkārtnē. Dzīvojamo riju
rašanās cēloņi Latvijā nav precīzi zināmi. Pēc dažu zinātnieku

domām, tās aizgūtas no igauņiem, bet citi uzlūko tās par mājokļa
tipu, kas izveidojies zemnieku smagā ekonomiskā stāvokļa un

muižnieku spaidu rezultātā. Kā liecina dokumenti, dzīvojamo riju
ilgstošu celtniecību (vietumis pat 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā)

sekmējuši muižnieki, nosakot zemnieku sētās ceļamo ēku skaitu

un raksturu, jo dzīvojamo telpu savienojums ar riju deva muiž-

niekiem gan kokmateriālu, gan darbaspēka ietaupījumu.
Dzimtbūtnieciskās klaušu saimniecības sairuma periodā izvērtās

zemnieku cīņa pret feodālo ekspluatāciju, cīņa par savu dzīves ap-

stākļu uzlabošanu. Lai mazinātu zemnieku cīņas sparu, muižnieki

sāka meklēt līdzekļus zemnieku dzīves apstākļu uzlabošanai.

Viens no šādiem līdzekļiem bija arī Vidzemes guberņas valdes

1816. gada 17. jūnijā izdotā patentē, ar kuras palīdzību valdošā

šķira pirmo reizi mēģināja ierobežot riju celtniecību Vidzemē.

Patentē noteica, ka Vidzemes zemnieku mājokļi 12 gadu laikā

jāatdala no rijām un piedarbiem. Taču šis noteikums netika reāli-

132

Linu mīstāmās

mašīnas.

Priekšplānā — ar

zirgu spēku
darbināmā, t. s.

tilta mašīna,

aizmugurē — ar roku

darbināmā, t. s.

bullīts.
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J33

Linu kulstāmais

rats (Skaņkalne).
Stūrī kamīns

piedarba
apgaismošanai.

zēts dzīvē, jo vairums muižnieku tam pretojās. Joprojām turpinā-

jās dzīvojamo riju celtniecība, vienīgi daļēji tika šķirts dzīvoklis

no rijas, proti, rijas galā tika piebūvēts viens vai vairāki dzīvo-

jamie kambari. Dzīvojamās rijas mazāk celtas tikai 19. gs. vidū,

nostiprinoties zemnieku saimnieciskajai patstāvībai. Dzīvojamo
riju īpatsvars strauji samazinājās 19. gs. otrajā pusē, kad pēc

māju izpirkšanas zemnieki masveidā sāka celt atsevišķas dzīvo-

jamās ēkas.

Dzīvojamās rijas celtas sētas centrālajā daļā, un visbiežāk tās

izvietotas tā, lai dzīvojamais gals būtu vērsts pret dienvidiem.

Rijas ēkas izmantošanā par mājokli izdalāmi četri kultūrvēsturiski

posmi: 1) zemnieki dzīvo pašā rijas telpā; 2) rijai piebūvēts viens

vai vairāki neapkurināmi kambari, kas izmantoti par pielieka-

majiem un īslaicīgu mājokli labības kulšanas laikā; 3) rijas galā
piebūvēts ar rijas krāsni apsildāms kambaris; 4) kambaru skaits

rijas galā palielināts, un tajos izbūvēta atsevišķa apkures sistēma.

Rijām piebūvētie kambari dokumentos minēti kopš 17. gs. bei-

gām. Muzejā eksponētā «Brežu» dzīvojamā rija raksturo dzīvo-

jamo riju attīstības trešo posmu.

«Brežu» dzīvojamā rija ir vērtīgs latviešu kultūras vēstures

piemineklis: «Brežos» jau 1684. gadā vai pat agrāk darbojusies
viena no pirmajām latviešu zemnieku skolām Vidzemē. Šī skola

kļuva par Valmieras draudzes skolas sākumu, un no tās savukārt

izauga vēlāk plaši pazīstamais Valmieras skolotāju seminārs.

Visos mums zināmajos izdevumos «Brežu» skolas sākums datēts
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134

«Brežu» skolas

iekārta.

Rekonstruēta.

ar 1693. gadu. Uz 1684. gadu attiecas vecākie atrastie dokumenti

par šo skolu, kuros to dēvē par «nevācu skolu». Lielā Ziemeļu

kara laikā, ap 1702.—1703. gadu, «Brežu» skolas ēka nodedzināta.

Pēc tam skolai ierādīts «Brežu» dzīvojamās rijas kambaris, kur

skola darbojās līdz 1747. gadam, kad līdzās uzcelta jauna skolas

ēka.

Skolotājus tajā laikā izraudzīja mācītāji kopā ar muižniekiem,

un skola savā darbībā bija pakļauta baznīcai. Pats pirmais skolo-

tājs «Brežu» skolā bijis vācietis Johans Vellers. Pirmais zināmais

latviešu tautības skolotājs, kas strādājis apmēram kopš 1707. gada,

bijis Mārcis no Kauguru pagasta. Pēc viņa, kopš 1729. gada, par

skolotāju sāka strādāt Jānis Sēlietis no Kocēnu pagasta. Vēlāk

Sēlietis pēc skolas atrašanās vietas saukts par Jāni Breži. Viņš

kļuva par Valmieras draudzes skolā pazīstamo skolotāju Brežu

dzimtas pamatlicēju.

Pirmo «Brežu» skolas skolotāju un skolēnu zināšanas bija visai

trūcīgas. Galvenais mācību priekšmets bija katķisms un lūgšanas.
Pat tekoši lasīt bērni ne vienmēr iemācījās. Tikai reti kādā skolā

mācīja mazliet rakstīt un rēķināt.

«Brežu» dzīvojamās rijas kambarī eksponēta vienkārša skolas

iekārta (134. att.): garš galds un soli, mazs skolotāja sēdeklītis

galda galā un neliela tāfele. Ziemu klases telpa apgaismota ar

skaliem.
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48. Klēts

Eka celta 1840. gados bij. Valmieras apr. Jaunburtnieku pag.

«Dukuros» (tagad. Valmieras raj.), muzejā uzstādīta 1939. gadā.
Klēts celta kā neliela kvadrātveida vientelpa (135. att.) no kaķē-

tiem apaļiem un aptēstiem guļkokiem, kas stūros savienoti krusta

pakšos. Pamati — zem klēts stūriem likti brīvi stāvoši lieli lauk-

akmeņi. Jumts četrslīpju, bijis salmu, bet muzejā segts ar niedrēm.

Plēstu apaļkoku griesti un dēļu grīda. Celtne raksturo klēts kā

savrupēkas attīstības pirmo pakāpi.
Klēts atradusies liela ābeļdārza vidū un izmantota ābolu gla-

bāšanai. Tie novietoti uz kāršu plauktiem izklātajos salmos un arī

klētsaugšā, kur nokļūst pa griestos atstātu lūku. Sienā, pa kreisi

no durvīm, starp guļbaļķiem izcirsta neliela aila, ko saim-

nieks izmantojis zaķu medībām ziemas naktīs.

Klētī glabāts arī medus un dravnieka darbarīki. No dravniecī-

bas piederumiem muzejā eksponēts dzeinis (136. att.), kas lietots

meža dravās, lai, cērtot dori un izņemot medu, paceltos kokā, no

plānas koka sloksnes izliekta vācele ar auduma dibenu spietu

saņemšanai, aulis spietu ķeršanai v. c. piederumi. Senākās ziņas

par dzeiņiem Latvijā sniedz Araišu ezera pils arheoloģiskie izra-

kumi, kur labi saglabājušās dzeiņa detaļas atrastas 9.—10. gs. slā-

ņos. Auļus uzvilka māju tuvumā, mežmalā vai meža klajumos

augošās lielās liepās, priedēs v. c. kokos, kurus bites varēja viegli
ievērot.

135

«Dukuru» klēts
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Biškopja piederumi.
No labās: grozs spietu
saņemšanai un

dzeinis.

49. Bišu dore

Bišu dore (137. att.) kopā ar stumbra gabalu 1940. gadā izzāģēta
no pāris simt gadu vecas priedes, kas augusi bij. Valmieras apr.
Jaunburtnieku pag. «Stendēs» (tagad. Valmieras raj.). Dorē vēl ap

1890. gadu dzīvojušas bites.

Dravniecībai kopš tālas senatnes bijusi liela nozīme Latvijas
iedzīvotāju saimniecībā. Sākotnēji bites mitinājušās koku dobumos.

Jau pirmatnējās kopienas periodā dravnieki iemācījušies izcirst

augošos kokos — ozolos, priedēs, eglēs, vīksnās, liepās un citos —

bišu mājokļus, t. s. dores. Koku, kurā ierīkota dore, sauca par
bišu koku.

Ar laiku dravnieki sāka gatavot pārnēsājamus bluķa stropus,
ko ieguva, izcērtot bišu kokam to gabalu, kur atradās dore. Šādus

bluķa stropus uzvilka meža kokos, bet vēlāk uzstādīja arī pie

mājām. Vismaz kopš 16. gs. taisīti pārnēsājami bluķa guļstropi
un stāvstropi, kas novietoti pie mājām, ierīkojot māju dravas.

Meža dravniecības uzplaukuma laikā, feodālisma periodā, vie-

nam dravniekam dažkārt piederēja pat vairāki simti bišu koku.
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Bišu dore.

Tā kā medus un vasks bija svarīgs ienākuma avots, feodālie

zemes īpašnieki dravniekiem par katru bišu koku uzlika medus

un vaska nodevu, t. s. desmito tiesu. Meža dravniecības panīkums
vērojams jau 16. gs., kad zemnieku sētās sāka ierīkot māju dra-

vas. Tomēr vēl 19. gs. sākumā mežos bija diezgan daudz bišu

koku. Meža dravniecība galīgi zaudēja nozīmi tikai 19. gs. beigās.

50. Pirts ar vārāmo namiņu

Eka celta 1840. gados bij. Madonas apr. Tirzas pag. «Ķoderos»
(tagad. Gulbenes raj.), muzejā uzstādīta 1933. gadā.

Pirts ar vārāmo namiņu celta guļbūvē no kaķētiem apaļiem
baļķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos. Pamati zemi, sa-

krauti no laukakmeņiem. Jumts divslīpju, ar senlaicīgu lubu

segumu (138. att.), kas raksturīgs mežiem bagātiem apvidiem, kur

mazāk nodarbojās ar graudkopību un nepietika salmu jumtu seg-
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138

«Ķoderu» pirts ar

vārāmo namiņu.

139

«Ķoderu» pirts plāna
shēma: 1 — vāramais

namiņš; 2 — pavards;
3 — rokas dzirnavas;

4 — akmeņi sēdēšanai;

5 — pirts; 6 — no

akmeņiem krautā
krāsns; 7 —

dzied-

niecības ierīce;

8 — lāva; 9 — sols.

šanai. Katrā ēkas pusē jumtam liktas četras spāres ar saknēm —

«kabām» galos. «Kabas» neļauj noslīdēt jumta segumam. Pie spā-
rēm ar kārklu klūgām piesietas kārtis, uz kurām liktas plēstas prie-
des koka lubas. Virs lubām horizontāli un vertikāli uzlikti slogi,

kas piespiež segumu. Kā izolācijas materiāls zem lubu seguma lik-

tas egļu mizas. «Kabu» gali aplikti ar bērzu tāsīm. Pirtij ir cieši

apaļkoku griesti, kas virspusē segti māliem. Vārāmajam namiņam

nav ne grīdas, ne griestu.

Ēkā zem viena jumta apvienotas divas telpas (139. att.): mazgā-
šanās vieta ■— pirts un namiņš — vasaras virtuve, kas vienlaikus

bija arī telpa dažādiem saimniecības darbiem.

Pirts kaktā, pretim ieejas durvīm, no laukakmeņiem sakrauta

krāsns bez dūmeņa. Pretējā telpas galā pie sienas nostiprināta lāva.

Pirtij mazi lodziņi — lūkas dūmu izlaišanai. Pirti parasti kurināja
sestdienās, bet smagu, netīru lauku darbu laikā to darīja biežāk.

Pirti kurināja arī pirms svētkiem un godiem. Karsto ūdeni nesa no

mājas, sildīja pirtī, metot kublos karstos krāsns akmeņus; ūdeni sil-

dīja arī vasaras virtuvē vai ārā, pirts

tuvumā, uz pavarda.

Pirtij zemnieku sētā bija daudz

funkciju, no kurām galvenā ir ļaužu
mazgāšanās. Pirtī žāvēja gaļu un alum

iesalu, to izmantoja arī par dziedniecī-

bas vietu, kur plaši lietoja tautas ārst-

niecības līdzekļus. Muzejā rekonstru-
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Dziedniecības ierīce

un krāsns pirtī.

ēta sena ārstniecības ierīce

(140. att.). Uz krāsns karstajiem
akmeņiem zem koka piramīdas
uzlika ārstniecības zāles un ap-

lēja ar aukstu ūdeni. Vīstošo

zāļu aromāts un karstie tvaiki

pa koka cauruli nokļuva ar

audumu pārsegtā lielā kublā,

kurā uz maza soliņa sēdēja
slimnieks. Pēc izkarsēšanās zāļu

tvaikos slimnieku, silti saģērbtu,

noguldīja istabā gultā un pa-

dzirdīja ar karstu zāļu tēiu.

Pirtī saņēma arī jaundzimušos.
Ar pirti saistās daudz ieražu un

ticējumu.
Vasaras virtuve, t. s. namiņš,

kā atsevišķa celtne vai kā telpa,

kas ierīkota zem viena jumta ar pirti, pazīstama visā Vidzemē.

Namiņa vidū ar akmeņiem norobežots atklāts pavards, uz kura

novietoja katlu. Namiņā uzstādītas arī rokas dzirnavas, novietoti

spaiņi v. c. saimniecības trauki. Rijās dzīvojošie zemnieki kulšanas

laikā namiņā sanesa savas mantas, kas rijā traucēja darbu vai dū-

mos un karstumā bojājās; viņi pirti izmantoja arī par pagaidu mi-

tekli.

19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā, kad Vidzemes zemnieki no

rijām pārgāja dzīvojamās mājās, namiņi celti retāk.

51. Dzīvojamā rija

Eka celta 19. gs. vidū bij. Valmieras apr. Jeru pag. «Arluikās»

(tagad. Valmierasraj.), muzejā uzstādīta 1959. gadā.

Rija celta guļbūvē (141. att.) no kaķētiem apaļiem baļķiem, kas

stūros savienoti krusta pakšos. Pamati mūrēti no laukakmeņiem

mālu javā. Jumts četrslīpju, bijis salmu, ar brodiņiem kambaru

galā, bet muzejā segts ar niedrēm. Grīdas — māla klons, vienīgi
saimnieku kambarī ir dēļu grīda. Rijā un piedarbā ir apaļkoku

griesti, citās telpās — dēļu griesti. Logi sešrūšu.

Eka raksturo dzīvojamo riju attīstības pēdējo posmu, kad rijai

piebūvēts vairāktelpu kambaru gals ar atsevišķu apkures sistēmu

un dūmeni (142. att.). Kambaru galā ir divi priekšnami, rovis-vir-

tuve, saimnieku kambaris un saimes istaba. Dzīve tajā noritēja tā-

pat kā savrup celtā dzīvojamā mājā. Telpu skaits un lielums bija

atkarīgs no saimniecības lieluma un zemnieka turības. «Arluikās»

19. gs. beigās bijis apm. 22 ha zemes. Tās apstrādāšanai saimnieks

algojis_puisi, dažreiz arī precētu kalpu un meitu uz visu gadu. Va-

saru «Arluiku» saimnieks algojis arī ganu, bet steidzamo lauku

darbu laikā līdzis dienas strādniekus.
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Dzīvojamas rijas celtas sētas centrālajā daļa, un to dzīvojamais

gals vērsts pret dienvidiem.

Kambaru gals lielākas ērtības labad celts platāks par rijas telpu.
Tā kā ēkas jumts ir viscaur vienāda platuma, tad ap riju un pie-
darbu izveidojas plašas paspārnes, ko balsta pret sienām atslieti

līmeniski koka balsti. Tipoloģiski šī celtne pārstāv 19. gs. Vidzemes

ziemeļrietumos un ziemeļos izplatīto riju variantu ar t. s. gala un

sānu kambariem. Šis variants vairāk nekā citi Latvijas dzīvojamo

riju varianti ir radniecīgs igauņu zemnieku rijām ar dzīvojamiem
kambariem.

Labības žāvētava — rija ēkas centrā celta kā patstāvīga telpa ar

četrām sienām. Rijā var ieiet no āra (pa šīm durvīmpadeva arī seru),
no priekšnama, piedarba un virtuves. Līdzās priekšnama durvīm

sienā ir lūka dūmu izlaišanai un rijas apgaismošanai. Stūrī, pie
saimnieku kambara sienas, no nelieliem laukakmeņiem uzmūrēta

rijas krāsns ar piramīdveida ķieģeļu rovi priekšā un t. s. auksto

mūrīti sānos. Tā kā ēkā ir jau īpaša virtuve, rijas krāsni kurināja
tikai tad, kad bija jāžāvē labība un jācep maize.

Kad labības žāvēšana un kulšana tika pabeigta, rijas telpu izman-

toja par pieliekamo pārtikas produktu glabāšanai, jo tur bija vēss.

Tāpēc rijā eksponēti dažādi vienkoči, koka spainīši v. c. trauki.

Rijas telpā veica arī dažādus saimniecības darbus, piemēram, ga-

tavoja koka izstrādājumus.

141

«Ārluiku» dzīvojamā
rija.
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142

«Ārluiku» dzīvojamā
rija. A — garen-

griezuma shēma;
B — plāna shēma.

1 — priekšnami;
2 — virtuve-rovis;
3 — plīts;
4 — iemūrēts katls;

5 — siltummūris;
6 — saimes istaba;

7 — saimnieku istaba;
8 — rija; 9 — krāsns;
10 — piedarbs.

Piedarbs labības kulšanai piebūvēts rijai ar trim sienām. Labības

vētīšanai vēlamā caurvēja radīšanai visās trīs ārsienās ierīkotas

durvis, kas sastiprinātas ar koka tapām un veramas koka virās.

Dzīvojamās rijas kambaru galam ir divas ieejas: saimes istabas

un virtuves pusē — ieeja saimniecības vajadzībām, saimnieku

kambara pusē — tīrā ieeja. Pie abām ieejām priekšnami-vējtveri.
Pie saimniecības ieejas kā starptelpa starp riju un kambaru galu

ugunsdroša rovja veidā izmūrēta virtuve. Tās sienas mūrētas no

nelieliem laukakmeņiem kaļķu un grants javā, bet velvjveida

griesti un dūmenis mūrēti no ķieģeļiem. Šādas īpašas virtuves

dzīvojamās rijās būvētas vismaz kopš 1840. gadiem. ledzīvotājiem
tās palīdzēja izvairīties no rijas dūmiem un sekmēja galīgu mā-

jokļa nošķiršanu no rijas telpas.
Sākumā virtuvē bijis tikai lielais iemūrētais katls, kuru kurinot

apsildīja rieri kambaros. Kopš 19. gs. 70. gadiem katla priekšā no

ķieģeļiem iemūrēta plītiņa ar diviem riņķiem. Dūmus novadīja ko-

pējs dūmvads. Kad plīts vēl nebija iemūrēta, ēdienu vārījuši lielajā
katlā vai cepuši katla priekšā uz izraustām oglēm.

Saimes istaba un saimnieku kambaris apsildīts ar siltummūri,

kurš veido daļu no šo telpu sienas un kuru kurina no virtuves.

Saimes istabā dzīvoja puiši, kalpi, meitas un gans, saimnieku kam-

barī — saimnieka ģimene. Saimes istabā, pie saimnieku kambara

sienas, iekārtots precētā kalpa kakts — tur novietota gulta, šūpulis
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Saimnieku istabas

interjers «Ārluiku»
dzīvojamā rijā.

ar koka atsperēm un vienkāršs skapis gultas galā. Pie krāsns mū-

rīša nolikta gulta kalponei. Pie loga, paralēli sienai, novietots lie-

lais saimes galds ar soliem un krēsliem, līdzās galdam — otēju-
miem rotāts trauku skapis. Saimes istabā veica dažādus mājas
darbus, tāpēc tur eksponēti vērpjamie un spolējamie ratiņi un

tītavas.

Saimnieku kambarī pie loga atrodas galds ar taisnām kājām un

noceļamu virsu (143. att.). Uz galda novietots ap 1850. gadu vir-

pots koka svečturis sešām svecēm, kurš lietots tikai godos: kāzās,

kristībās, bērēs. Pie galda nolikti virpota bērza koka krēsli ar

pītiem meldru sēdekļiem, ko 20. gs. sākumā darinājuši plaši pazīs-
tamie Briežu un Strīķu krēslu meistari. Siltākajā vietā, pie mūrīša,

atrodas gulta vecajiem saimniekiem, tālāk — jaunajiem. Saim-

nieku kambarī novietots vienkāršs krāsots divdurvju drēbju skapis
un arī kumode. Zemnieku mājās kumodes plaši izplatījušās tikai

20. gs. sākumā. Tās aizvien novietoja istabā. Kumodes parasti da-

rināja amatnieki, un novadu īpatnības tajās izpaužas mazāk nekā

pūra lādēs.
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«Grēvju» klēts.

52. Klēts

Eka celta 19. gs. pirmajā puse bij. Rīgas apr. Pabažu pag. «Gre-

vēs» (tagad. Rīgas raj.), muzejā uzstādīta 1966. gadā.

Klēts ir neliela vientelpa (144. att..), kas celta guļbūvē no kaķē-
tiem apaļiem baļķiem, kuri stūros savienoti krusta pakšos. Vienīgi

priekšējā siena veidota no aptēstiem baļķiem. Pamati — zem stū-

riem pavelti laukakmeņi. Jumts četrslīpju, bijis salmu, ar brodi-

ņiem galos, bet muzejā segts ar niedrēm. Jumta kore nostiprināta

ar grants un spaļu uzbērumu. Klētī ir dēļu grīda un trinītī likti

dēļu griesti. Klēts priekšā vaļējs lievenis ar apaļkoku grīdu. Lie-

veni veido plata jumta pārkare, kas balstās uz izlaistiem augšējo

vainagu baļķu galiem. No lieveņa pa lūku nokļūst klētsaugšā.
Plēstu dēļu durvis sastiprinātas ar lielām lauku kalēja kaltām

naglām.

Klētī no resniem, šķeltiem apaļkokiem iebūvēti apcirkņi, kuros

glabāja labību. Klētī novietoti vienkoči, šķirsts miltiem, pūrs un

puspūrs grāudu mērīšanai, liekšķeres v. c. ikdienas dzīvē nepie-
ciešamas lietas.
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53. Dzīvojamā māja

Māja celta 19. gs. vidū bij. Cēsu apr. Jaunpiebalgas pag. «Lejas-
boļos» (tagad. Cēsu raj.), muzejā uzstādīta 1964. gadā.

Eka (145. att.) celta guļbūvē, baļķi stūros savienoti krusta pakšos.
Priekšējā fasādē un telpu iekšpusē baļķi aptēsti, citur apaļi. Jumts

četrslīpju, bijis salmu, bet muzejā segts ar niedrēm. Ēkas priekš-
pusē plata jumta pārkare. Pamati mūrēti no laukakmeņiem kaļķu
un grants javā.

Piebalgai tipiskās dzīvojamās ēkas trīsdaļīgajam plānojumam
ir vairāki varianti. Vienam no tiem ēkas vidusdaļā ir nams, kas

savukārt dalās priekšnamā, virtuvē un mazā dzīvojamā telpā aiz

virtuves. No nama uz vienu pusi atrodas lielā istaba, uz otru —

pieliekamais. Citā variantā, ko pārstāv «Lejasboļu» dzīvojamā

māja (146. att.), no priekšnama pa kreisi ir pieliekamais, pa labi —

lielā saimes istaba. Aiz priekšnama atrodas maza dzīvojamā telpa
vaļiniekam, tajā nokļūst no saimes istabas. Dzīvojamā ēka papla-

145

«Lejasboļu»
dzīvojamā māja.
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«Lejasboļu»
dzīvojamā māja. A —

garengriezuma shēma;

B — plāna shēma.

1 — nams;
2 — pieliekamais;

3 — vaļinieka istaba;
4 — siltummūris;
5 — saimes istaba;

6 — «melnais ķēķis»

ar iemūrētu
lielo katlu;

7 — dūmvads grīdā;
8 — krāsns;

9 — saimnieku istaba;

10
— pagrabs.

šināta, piebūvējot saimes istabas galā
istabu saimnieka ģimenei. Saimnieku

galam ir atsevišķa ieeja ar dubultdur-

vīm arī no āra. Visās telpās trinītī

likti dēļu griesti. Saimnieku istabā ir

ar koka tapām nostiprināta dēļu

grīda, pārējās telpās — māla klons

(muzejā priekšnamā ierīkots cementa

klons).
Priekšnamam ir divviru ārdurvis,

kādas bijušas daudzās Piebalgas dzī-

vojamās ēkās, sevišķi amatnieku mā-

jās. Tās bija nepieciešamas, lai varētu

ienest un iznest lielākus priekšmetus.

Piebalgas paugurainais reljefs ra-

dīja izdevīgus apstākļus pagraba un

virtuves, t. s. melnāķēķa, izmūrēša-

nai zem ēkas. Šādu virtuves izvieto-

jumu sekmēja arī aušana, jo audē-

jiem bija nepieciešamas tīras un pla-
šas telpas. Pagrabam un virtuvei zem

«Lejasboļu» dzīvojamās ēkas ir bie-

zas laukakmens mūra sienas un apaļu

baļķu griesti. leeja pagrabā un vir-

tuvē ierīkota no ēkas aizmugures.

«Melnajā ķēķī» līdz pat 19. gs. pēdējiem gadu desmitiem, kad

saimes istabā iemūrēja plīti, virs atklāta pavarda gatavoja ēdienu

un vārīja arī lopiem. Kurinot lielo katlu, sila augšā starp vaļi-

nieka dzīvojamo kambarīti un saimes istabu ierīkotais rieris. No

turienes dūmi un siltums pa dūmvadu grīdā plūda uz maizes krāsns

mūrīti un dūmeni. Arī saimnieka istabas krāsns pievienota virtu-

ves apkures sistēmai ar dūmvadu grīdā. Lielajā krāsnī saimes

istabā cepa maizi, un tikai aukstās ziemas dienās to iekurināja
istabas apsildīšanai.

Celtne muzejā eksponēta kā Piebalgas audēja dzīvojamā ēka.

Aušana Piebalgā bija viena no amatniecības nozarēm, kas dau-

dziem zemniekiem deva diezgan lielus papildu ienākumus. Jau

18. gs. tur bijuši izcili linaudēji. 19. gs. sākumā Piebalgā kļuva par

Latvijas linaudēju centru. Piebaldzēnu pievēršanos tieši linu

audumu ražošanai sekmēja lielais pieprasījums pēc tiem un ap-

stāklis, ka viegli varēja iegūt izejvielas, jo linus sēja un apstrādāja

gandrīz katrā Piebalgas saimniecībā. Lielākā daļa Piebalgas linu

audēju bija vīrieši. Auda gan saimnieki, gan vaļinieki, gan kalpi.
Visi tie vairāk vai mazāk bija saistīti ar zemkopību un tāpēc ar

aušanu nodarbojās galvenokārt ziemu, kad nebija jāstrādā lauku

darbi. Pārdošanai Piebalgas audēji darināja dažādus balinātos un

nebalinātos linu audumus. Jau 19. gs. vidū Piebalgas linu audekli

bija plaši pazīstami: piebaldzēni tos pārdeva ne vien Latvijā, bet

arī Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, sevišķi Pēterburgā, un pat Prūsijā
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Saimnieku istabas

interjers «Lejasboļu»
dzīvojamā mājā.

un Somijā. Aušanas attīstība Piebalgā radīja bāzi arī citu papildu
nodarbošanās nozaru uzplaukumam: attīstījās vērpjamo ratiņu un

aužamo ķemmju izgatavošana, tirdzniecība ar liniem, vērpšana
v. c. nozares.

Piebalgas audējiem nebija speciāli celtu darbnīcu. Viņi strādāja
savās dzīvojamās telpās, it īpaši lielajā saimes istabā, kas izmēra

dēļ bija šim darbam vispiemērotākā. Stelles novietoja pie logiem,
lai būtu apgaismots viss audekls. Vajadzības gadījumā istabas vidū

uzstādīja velku kokus un pie sienas — spoļu rāmi, no kura diegus
uzvilka uz kokiem ar īpašas lāpstiņas palīdzību. Krāsns tuvumā

nolikti vērpjamie un spolējamie ratiņi, kā arī dažāda veida tītavas.

Saimes istabas stūros novietotas kalpa, meitas un puiša gultas.
Saimes galds nolikts pie mūrīša, jo visus logus aizņem stelles. Arī

vaļinieka kambarītis iekārtots kā audēja dzīves un darba telpa.
Saimnieku kambarī, ja vien bija iespējams, stelles nenovietoja.

Saimnieku kambaris (147. att.) ir gaišāks un labāk iekārtots nekā

saimes istaba. Tajā redzamas pilsētā iegādātas istablietas.
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Sviesta kuļamā muca

(Lejasciems. 20. gs.

20. gadi) un sviesta

spiede (Aloja. 1860.

gadi) «Lejasboļu»
pieliekamajā.

Pieliekamajā novietoti saimniecībā nepieciešamie trauki. Stūrī

pie loga atrodas sviesta kuļamā muca, līdzās tai sviesta spiede
(148. att.), kurā pēc sviesta izskalošanas izspieda no tā ūdeni.

54. Vējdzirnavas

1975. gadā no bij. Rīgas apr. Pabažu pag. (tagad. Rīgas raj.) uz

muzeju pārvestas 19. gs. beigās celtās vējdzirnavas. Pēc sākotnējās
uzbūves tās pieskaitāmas pie staba dzirnavu (sk. 213. lpp.) tipa.

Pēc pirmā pasaules kara dzirnavās iebūvēta holandiešu tipa
vējdzirnavām raksturīgā spēka pārvada sistēma un ierīkoti divi

maļamie gaņģi. Uzmūrēts arī apaļš lentveida, aptuveni 1 m augsts

pamats. Dzirnavu četrstūra korpuss «uzsēdināts» uz cilindriskiem

koka gultņiem, kuru koka balstgredzens iestrādāts pamata virspusē.
Līdzīgi kā holandiešu dzirnavās pret vēju pagriežama dzirnavu

«galva» ar spārniem, tā Pabažu dzirnavām pret vēju grozāms
viss trīsstāvu korpuss ar četriem spārniem.

Tādējādi Pabažu vējdzirnavas līdzīgas gan senākajām, t. s.

staba dzirnavām (grozāms viss korpuss), gan holandiešu dzirna-

vām (spēka pārvada sistēma).
1936. gadā dzirnavām pierīkots iekšdedzes dzinējs. Līdz

1963. gadam, kad dzirnavas beidza darboties, dzirnakmeņi grie-
zušies, pārmaiņus vēja un motoradarbināti.
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55. Ūdensdzirnavas

Pāles ūdensdzirnavas pirmoreiz minētas jau 15. gs. dokumentos.

Pašreizējo izskatu tās ieguvušas 19. gs. otrajā pusē, kad dzirnavās

pēdējo reizi veikti lielāki pārbūves darbi.

Dzirnavas pārstāv t. s. vidusstrāvas ūdensdzirnavu tipu, kurš

Latvijā ir viens no vecākajiem. Parasti šādas dzirnavas tika ierī-

kotas uz samērā lēnām upēm, kurās neliels kritums, bet vienmēr

pietiekami daudz ūdens. Tā kā vidusstrāvas ūdensrata lietderības

koeficients nepārsniedz 45%, tad 20. gs. sākumā bija saglabā-

jušās tikai dažas dzirnavas ar šāda tipa dzinējiem.
Pāles ūdensdzirnavās divi koka ūdensrati (diametrs 4,75 m)

darbināja trīs skrejas (gaņģus), vilnas kāršamās mašīnas, maisu

ceļamo ierīci un 20. gs. 30. gados pat nelielu dinamomašīnu elek-

trības iegūšanai.

Svētupes ūdeņi grieza Pāles dzirnavu ratus līdz pat 20. gs.

60. gadiem. 1970. gadā dzirnavu iekārta tika demontēta un pār-
vesta uz muzeju, kur tā tiks eksponēta kā makets dabīgā lielumā

(4. att.).

56. Zirga dzirnavas

Dzirnavas celtas ap 1760. gadu bij. Cēsu apr. Stalbes pag. «Vīņ-

audos (tagad. Cēsu raj.), uz muzeju pārvestas 1970. gadā.
Ar zirga spēku darbināmo dzirnavu ēka (149. att.) sastāv no

divām daļām — klēts un nojumes, kas apvienotas zem kopēja

četrslīpju jumta. Ēkas vecākā daļa — klēts — celta guļbūvē no

kaķētiem apaļiem baļķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos.
Pakšu gali cirsti ar cirvi. Starp divām augšējo vainagu kārtām

liktas četras apaļas sijas. Cirtnis bez logiem. Uz āru — uz nojumi
ved divviru durvis, kas gatavotas no plēstiem dēļiem ar divpu-

sīgām šķērsdzītnēm. Durvis sastiprinātas ar četršķautņu koka

tapām. Šķērsdzītnes vienlaikus ir arī viras, kas iekārtas dzelzs

kāšos. Dzirnavu pamati krauti no laukakmeņiem. Jumta spāres

un latas gatavotas no apaļkokiem, kas sastiprināti ar koka tapām.
Jumts sākotnēji bijis salmu. Grīda un griesti veidoti no kārtīm.

Nojume piebūvēta 19. gs. otrajā pusē. To balsta divi pāri zemē

ieraktu stabu. Grīdas un griestu nav. Klēts priekšā uz bruģēta

149

«Vīņaudu» zirga
dzirnavu plāna shēma:

1 — klēts;
2 — nojume.

klona bijis novietots dzirnavu

stāvs, bet ģēpele atradusies ār-

pus ēkas.

«Vīņaudu» zirga dzirnavas

pagaidām ir vienīgā zināmā

šāda veida iekārta, kas Latvijā

saglabājusies līdz mūsdienām.

Arī iepriekšējos gadsimtos zirga
dzirnavas tika celtas samērā
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reti: piemēram, 19. gs. vidū visā Latvijā zināms tikai ap 20 šādu

iekārtu.

Tā kā «Vīņaudu» ģēpele nav saglabājusies, tad dzirnavām būs

jāpievieno vai nu rekonstruēta, vai jaunākos laikos darināta ģē-

pele.

57. Dzīvojamā māja

Māja celta 1862. gadā bij. Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. «Vec-

lukās» (tagad. Cēsu raj.), muzejā uzstādīta 1975. gadā.
Eka (150. att.) celta guļbūvē no kaķētiem, abpusēji aptēstiem

baļķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos. 20. gs. sākumā sienas

apšūtas dēļiem, neapšūts atstāts tikai ēkas pieliekamā gals, lai

tajā būtu vēsāks. Pamati mūrēti no laukakmeņiem kaļķu un

grants javā. Zem ēkas viena gala, kas atradās nogāzītē, izmūrēts

pagrabs. Šādi nelīdzena reljefa dēļ viegli ierīkojami pagrabi atro-

dami zem daudzām Piebalgas dzīvojamām mājām. Jumts četr-

slīpju, ar brodiņiem galos, sākotnēji bijis salmu, bet vēlāk uzlikts

skaidu jumts. Griesti no ēvelētiem profilētiem dēļiem, kas piestip-
rināti pie sijām ar lielām lauku kalēja kaltām naglām. Virtuves-

rovja griesti paceļas trīs vainagus augstāk nekā pārējo telpu

griesti. Tas ir raksturīgs elements daudzām Piebalgas mājām.
Istabās un pieliekamajā ir dēļu grīda, priekšnamā un rovī —

150

«Vecluku» dzīvojamā

māja.
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151

«Vecluku» dzīvojamās
mājas plāna shēma:

1 — lievenis;

2 — nams;
3 — virtuve-rovis;
4 — iemūrētais katls;

5 — plīts;
6 — lielā istaba-darb-

nīca;
7 —

_

krāsns ar mūrīti

apkārt;

8 —
dzīvojama telpa;

9 — maza istabiņa;
10 — pieliekamais;
11 — ieeja pagrabā.

mala klons. Nelielajiem sešrušu

logiem ārpusē pierīkoti slēģi.

«Veclukās» ir Piebalgai tipis-
kais dzīvojamo ēku trīsdaļīgais
plānojums (151. att.). Ēkas

centrā ir nams, kas sadalīts trīs

daļās: priekšnamā, virtuvē-rovī

un mazajā dzīvojamā kambarītī

aiz tā. Pa labi no nama ir neap-
kurināms pieliekamais, pa
kreisi — dzīvojamā telpa, no

kuras, pārdalot to ar biezu dēļu sienu, izveidotas divas istabas.

19. gs. beigās dzīvojamai mājai piebūvēts dekoratīvs, uz stabiem

balstīts vaļējs lievenis (150. att.). Šādi lieveņi Latvijas zemnieku

sētās vairāk izplatīti 19. gs. otrajā pusē.

Celtne muzejā eksponēta kā zemnieka — ratiņu virpotāja dzī-

vojamā ēka-darbnīca. Tajā dzīvojusi tikai mājas īpašnieka ģi-
mene.

«Veclukas» bija Vecpiebalgas muižas rentes mājas, ko apsaim-
niekoja divi saimnieki. Muiža 1871. gadā ar abiem «Vecluku»

saimniekiem Jāni un Jēkabu Oltēm noslēdza māju pārdošanas-
pirkšanas līgumu, saskaņā ar kuru mājas pārgāja viņu dzimtīpa-
šumā 1879. gadā, pēc izpirkšanas maksas nokārtošanas. Vecpie-

balgai bija raksturīgi, ka divi pusasmītnieki (par pusasmītnieku
Piebalgā dēvēja zemnieku, kas apsaimniekoja sešpadsmitdaļarklu
lielu zemes gabalu), kuri rentēja vienas mājas, pēc tam izpirka
tās par dzimtu. Katram pusasmītniekam bija savas dzīvojamās
un saimniecības ēkas, turklāt abas dzīvojamās ēkas nereti cēla

vienu otrai līdzās. Uz muzeju pārvestās mājas īpašniekam
1915. gadā piederējis 7,5 ha aramzemes un meža. Viņš turējis
vienu zirgu, trīs govis un četras aitas.

Piebalgas zemnieki peļņas nolūkos bieži vien nodarbojās ar kādu

amatu. Vecpiebalgā, no kurienes atvesta «Vecluku» dzīvojamā
ēka, uzplauka vērpjamo ratiņu darināšana jeb, kā saka piebaldzēni,
ratiņu dreijāšana. Tā zināma vismaz kopš 18. un 19. gs. mijas.
19. gs. un pat 20. gs. pirmajos gadu desmitos vērpjamo ratiņu dari-

nāšana zemniekiem deva lielus papildu ienākumus. Ratiņu drei-

maņi parasti strādāja vieni paši vai arī izmantoja ģimenes locekļu
palīdzību. Tā kā viņu pamatnodarbošanās joprojām palika zem-

kopība, ratiņus gatavoja un pārdeva rudenīun ziemu, t. i., no lauku

darbiem brīvajā laikā. 19. gs. pirmajā pusē galvenais ratiņu noiets

bija pašā Piebalgā, kas šajā laikā bija kļuvusi par Latvijas lin-

audēju centru. Vēlāk dreimaņi sāka meklēt plašākus tirgus, un drīz

vien piebaldzēnu darinātie vērpjamie ratiņi kļuva plaši pazīstami

visā Latvijā. Uzņēmīgākie dreimaņi devās pat uz Lietuvu, Igauniju,

Krievijas pierobežas apgabaliem un uz Poliju.

Speciāli celtas darbnīcas Piebalgas ratiņu dreimaņiem nebija.

Viņi strādāja lielajā dzīvojamā istabā, kas vienlaikus noderēja arī
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par darbnīcu. «Veclukās» ratiņus dreijāja saimnieks Jānis Olte

(dzimis ap 1840. g.), kas ar šo amatu nodarbojies apmēram līdz

1910. gadam, bet visintensīvāk strādājis 19. gs. beigās. Istabas

iekārtojums «Veclukās» ir tāds pats kā parasti Vecpiebalgas zem-

nieku — ratiņu dreimaņu lielajās istabās. Specifisko darbnīcas no-

krāsu, kas istabu atšķir no parastām zemnieku istabām, tai piešķir
ratiņu dreimaņa darbarīki. Pie loga novietota virpa jeb dreijas ar

lielo spara ratu, kas piestiprināts pie griestiem. Pa labi no virpas
atrodas ēveļsols. Virs tā pie sienas piekārti dažādi dreimaņa darba-

rīki. Tuvumā plauktiņš sīkāko darbarīku novietošanai. Uz ārdiem

virs krāsns žāvēti lietaskoki.

Uz sola pie durvīm novietotas daļēji un pilnīgi apstrādātas
ratiņu daļas: ripas, gūžas, kājas, paminas, spieķi, beņķi, spoles v. c.

Kad bija izvirpotas vairākiem ratiņiem vajadzīgās detaļas, tad šajā
pašā istabā ratiņi samontēti. Amatnieks zemnieks, strādādams tikai

no lauku darbiem brīvajā laikā, gadā parasti izgatavoja 30—70

ratiņu.

Pie lielās istabas otra loga novietots saimes galds, pie sienas,

pretim virpai, nolikta gulta.

Līdzās lielajai istabai — darbnīcai atrodas šaurāka, bet tikpat

gara dzīvojamā telpa, kurā novietota gulta, mazs galdiņš un div-

durvju drēbju skapis. Tur atrodas arī kāda vietējā amatnieka

darinātais Vecpiebalgai 19. gs. otrajā pusē raksturīgais lielais

skapis — bufete. Tā apakšējā daļa — «kumode» ar trim lielām at-

vilktnēm, virs tās — «sekreters» ar slīpu atliecamu virsu un čet-

rām atvilktnītēm iekšā. Augšējā daļā ir divdurvju skapītis ar plauk-
tiņiem. Kumodes atvilktnēs glabāja veļu un drēbes, skapītī — grā-
matas un dažādas sīkas lietas.

Abas istabas apsilda Piebalgai 19. gs. raksturīgā lielā krāsns,

kas mūrēta no melniem un tumši brūniem glazētiem, reljefi
ornamentētiem podiņiem. Krāsns kurināma no virtuves. Visap-
kārt krāsnij izveidots siltummūrītis.

Aiz virtuves atrodas maza dzīvojamā telpa jeb t. s.

kambarītis, ko apsilda neliels siltummūrītis. Lai būtu

siltāks, kambarīša sienas klāj mālu apmetums, kas likts uz lazdu

klūgām.

Virtuvei-rovim, ko Piebalgā sauc par «melno ķēķi», trīs sienas

veidotas no ķieģeļiem, bet siena uz pieliekamo — no koka.

Griesti un sienas apmesti tāpat kā kambarītī. «Melnajā ķēķī» iz-

mūrējtajā lielajā katlā vārīja ēdienu lopiem. Tam līdzās, stūrī, at-

rodas maizes krāsns mute. Krāsns priekšā iemūrēta maza plītiņa
ar vienu riņķi. Kurinot plīti vai katlu, sila siltummūrītis dzīvoja-
mās telpās. Lai virtuvē būtu gaišāks, sienā uz priekšnamu iebūvēts

neliels logs ar stikla rūtīm.

Pieliekamajā uz soliem un plauktiem novietoti saimniecības

trauki, uz sienas vadžiem kārti apģērbi un sīkāki darbarīki. Rei-

zēm tur novietots arī viendurvju trauku skapis.
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58. Zirgu stallis

Stallis celts 19. gs. pirmajā pusē bij. Cēsu apr. Vecpiebalgas

pag. «Mādaros» (tagad. Cēsu raj.), muzejā uzstādīts 1975. gadā.
Ēka celta guļbūvē no kaķētiem apaļiem baļķiem (barības telpas

sienu baļķi iekšpusē aptēsti), kas stūros savienoti krusta pakšos,
uz augstiem, kaļķu un grants javā mūrētiem laukakmeņu pama-
tiem. Jumts četrslīpju, skaidu, priekšpusē ar lielu pārkāri, kas bal-

stās uz gala sienu augšējo vainagu izlaistiem baļķu galiem.
Griesti — dēļu.

Ēkai divas telpas. Lielākās telpas — staļļa galā sienā ierīkots

mazs kvadrātveida četrrūšu lodziņš. Mazākajā telpā 19. gs. beigās
un 20. gs. sākumā atradušās rokas dzirnavas, kurās tolaik vairs

maluši tikai iesalu. Pirms tam šī telpa izmantota arī par aitu kūti

vai barības telpu. Siens glabāts uz staļļaugšas.

152

«Kaupēnu» pirts

plāna shēma:

1 — no akmeņiem

krauta krāsns;

2 — lāva; 3 —
sols.

59. Pirts

Pirts celta 19. gs. vidū bij. Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. «Kau-

pēnos» (tagad. Cēsu raj.), muzejā uzstādīta 1975. gadā.
Eka celta guļbūvē no resniem baļķiem, kas stūros savienoti

krusta pakšos. Pamati — akmens paviļas. Jumts četrslīpju, skaidu,

ar lielu pārkāri ēkas priekšpusē.

Pirtij viena telpa (152. att.) ar dēļu grīdu un griestiem. Pie dur-

vīm pretējās sienas labajā stūrī ir no laukakmeņiem krauta krāsns,

tai līdzās sienā ierīkota lūka dūmu izlaišanai. No durvīm pa kreisi

atrodas dēļu lāva.

60. Podnieka darbnīca

Darbnīca celta 19. gs. 70. gados bij. Valkas apr. Lejasciema pag.

«Čipatos» (tagad. Gulbenes raj.), muzejā uzstādīta 1968. gadā.
Darbnīcu ar visu iekārtu un podnieka Gustava Ozoliņa darināju-
miem muzejam 1967. gadā dāvināja podnieka meita Olga Ozoliņa.

Darbnīca (153. att.) celta guļbūvē no kaķētiem, sienu iekšpusē

aptēstiem baļķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos. Gala piebū-
vei sienas veido koka stabu karkass, kas apšūts ar nomaļiem, sānu

piebūvei sienas celtas statņu konstrukcijā, ar ķieģeļu pildījumu.
Pamati mūrēti no laukakmeņiem. Jumts divslīpju, dēļu. Viens zel-

minis no guļbaļķiem, otrs apšūts ar trinītī liktiem dēļiem. Darb-

nīcai ir trinītīlikti dēļu griesti, grīda — ķieģeļu klons.

Ēkai — darbnīcai pievienotas divas piebūves. Darinājumu apde-
dzināmais ceplis iemūrēts darbnīcā zem grīdas (154. att.). Ceplis

pieder pie Vidzemē izplatītajiem slēgtajiem horizontālajiem cep-

ļiem ar t. s. tiešo liesmu, tas mūrēts no dedzinātiemķieģeļiem. Cep-
lim vienā galā ir velvēta darinājumu apdedzināšanas telpa ar dū-
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153

«Čipatu» podnieka
darbnīca.

meni, otrā galā — kurtuves telpa ar trim kurtuvēm. Abas telpas
atdalītas ar t. s. restēm (ķieģeļu šķērssiena ar spraugām), caur kurām

liesmas tieši no kurtuves telpas horizontāli ieplūst apdedzināšanas

telpā sakārtotajos darinājumos. Restes regulē liesmu vienmērīgu

plūsmu, aizkavē pelnu un kvēpu iekļūšanu pie apdedzināmajiem

izstrādājumiem. No kurtuves pa apdedzināšanas telpas apakšu
iet seši kanāli, kas segti ar ķieģeļiem, starp kuriem atstātas sprau-

gas. Liesmas no kanāliem pa spraugām ieplūst apdedzināšanas

telpā arī vertikālā virzienā.

19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā Lejasciems, tāpat kā Smil-

tenes, Valkas un Madonas apkaime, bija izveidojies par pazīs-
tamu podniecības centru. Podniecības kā amatniecības nozares

izaugsme Lejasciemā cieši saistīta ar biezi apdzīvotas vietas Le-

jasciema rašanos un izaugšanu uz kroņa Lejasmuižas zemes vai-

rāku nozīmīgu ceļu krustojumā pie plostojamo upju Gaujas un

Tirzas satekas.

Pirmāls podnieks «Čipatu» darbnīcā bijis Sīmanis Ozoliņš (miris
1878. g.), ar kuru sākās vesela podnieku paaudze Lejasciemā un

tā apkārtnē. Pie Sīmaņa Ozoliņa 19. gs. 60. gadu sākumā amatu

mācījās otrs vecākais Lejasciema podnieks ■— 1844. gadā dzimušais

Jēkabs Ābels, kurš savukārt iemācīja amatā Lejasciema podnie-
kus K. Mazkalniņu, O. Ostrovu, J. Bitaini, F. Uisku un arī S. Ozo-

liņa dēlu Gustavu Ozoliņu (1866—1941), kurš no tēva mantoja
«Čipatu» darbnīcu.
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«Čipatu» podnieka
darbnīca.

A — garengriezuma
shēma; B — plāna

shēma; C — šķērs-

griezuma shēma.

1 — darbnīca;

2 — ceplis;
3 — kurtuve;

4 — darinājumu

apdedzināšanas telpa;

5 — restes;

6 — liesmu kanāli;

7 — ieeja ceplī;
8 — plīts

ar siltummūri;

9 — katls svina

dedzināšanai;

10 — plīts;

11 — virpas;

12 — piebūve

kurināmā glabāšanai;
13 — piebūve gatavas
produkcijas

glabāšanai;
14 — rokas dzirnavas

vāpes malšanai;

15 — plaukti
darinājumu

žāvēšanai; 16 — bedre

mālu glabāšanai;
17 un 18 — bedres;

19 — ierīce darvas

tecināšanai.
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155

«Čipatu» podnieka
iekšskats.

No kreisās: dūmenis,

plīts ar siltummuri,

virpa. Pie griestiem -
plaukti darinājumu

žāvēšanai.

Gustavs Ozoliņš ar podniecību guva papildu ienākumus, jo nelie-

lais zemes gabaliņš (ap 1,5 ha) nevarēja nodrošināt ģimenei iztiku.

Viņš, tāpat kā pārējie Lejasciema podnieki, darināja galvenokārt
saimniecības traukus un krāsns podiņus, nedaudz arī vāzes un

rotaļlietas. Izstrādājumus podnieks pats realizēja tirgos.
Gustava Ozoliņa darbnīca iekārtota tāda, kāda tā bijusi viņa dar-

bības laikā. Netālu no durvīm izraktas divas bedres, kādās glabāti
māli. Podnieks tos ieguva 2 km attālajās «Priedes» mājās, kuru

saimniekam viņš maksāja par māliem ar traukiem. Mālus viņš sa-

gādāja* vasaru visam ziemas periodam. Tos mīcīja uz darbnīcas

grīdā iemūrētā dzirnakmens, mīdot kājām. 1920. gados darba at-

vieglošanai Gustavs Ozoliņš iegādājās mālu mīcāmo mašīnu, ko

darbināja ar vēja rotorapalīdzību.
Pirms likšanas uz virpas mālus vēlreiz pārmīcīja ar rokām un

nosvēra katram darinājumam vajadzīgo daudzumu. Virpas jeb
trauku dreijas (155. att.) novietotas gaišākajā vietā pie logiem,
tām blakus — podnieka darbarīki: šabloniņi, nogriežamā stieple,



159

irbulīši, šligeru (izšķīdinātu mālu) pods. Izvirpotos traukus ar

trauku nogriežamo stiepli atdalīja no virpas un uzlika uz mazās,

darbnīcas apsildīšanai ierīkotās plītiņas, lai tie nedaudz apžūtu.
Gustavs Ozoliņš darināja dažāda lieluma bļodas (tās sauca pēc

cenas — par pusotras kapeikas, divkapeiku, trīskapeiku un piecka-

peiku bļodām), špilkumiņus — mazas abpusēji vāpētas bļodiņas

ar stāvām malām, piena podus, ievārījuma jeb t. s. burku podus
ar atliektu augšmalu, koniskas un vēderainas krūzes V2 —5 1 til-

pumā, kafijas krūzītes, puķu podus, vāzītes un samērā reti — lielās

maizes bļodas. Saviem traukiem podnieks pats deva nosaukumus:

tur bija gan «smukā bļoda», gan «arāja krūze», gan «caurā bļoda»,

ko lietoja biezpiena atsūkalošanai. No ģipša izgatavotās veidnēs

Gustavs Ozoliņš gatavoja arī rotaļlietas un puķu dobju aplieka-
mos, bet koka veidnēs — podiņus un ķieģeļus (veidnes novietotas

uz plauktiem blakus ceplim). Krūzīšu osu izgatavošanai podnieks
lietoja pie ieejas durvīm novietoto spiedi.

Kad darinājumi bija nedaudz apžuvuši, tos rotāja ar baltmālu,

ieskrāpēja rakstu. īpatnējs ir rotājums, ko Gustavs Ozoliņš ieguva
ar izžāvētas papardes lapas vai ziepju ūdenī izšķīdinātas krāsvielas

palīdzību. Pie vēl pamitra trauka, parasti bļodas vai krūzes, ar šli-

geru māliem pielipina papardes lapu un trauku aplej ar baltmālu.

Kad trauks nožuvis, lapu nokasa un trauku pārklāj ar bezkrāsaino

vāpi. Pēc apdedzināšanas uz trauka sienām atēnojas papardes lapas
atveids. Lietojot krāsvielu, to šķīdina ziepju ūdenī un ar otiņu

vietām uzliek punktiņus ar baltmālu aplietam traukam. Šķīdumam

izplūstot, veidojas it kā krūms vai koks. Šādā veidā podnieks ro-

tāja sīkos traukus — vāzītes, pelnu traukus, krūzītes.

Izrakstītos un ar baltmālu aplietos traukus nolika žāvēšanai uz

plauktiem, kas piestiprināti pie griestu sijām. Pēc apžūšanas trau-

kus pārlēja ar slapjo vāpi, kuras galvenā sastāvdaļa ir kvarca smil-

tis, svina oksīds un krāsvielas, ko ieguva no vara vai dzelzs oksīda

un brūnakmens. Kvarca smiltis Gustavs Ozoliņš ieguvis Lejasciema

apkaimē. Svinu 10—12 stundas dedzināja cepļa sānos iemūrētā ču-

gunakatlā, maisot ar dzelzs kruķi. Izsijāto svina pulveri un smiltis

sajauca attiecībā 1:2 un samala rokas dzirnavās. Traukus apdedzi-
not, šis maisījums deva bezkrāsaino vāpi. Zaļo vāpi, ar kuru pod-
nieks pārklāja no ārpuses savas «smukās bļodas» un no abāmpusēm

špilkumiņus, viņš ieguva, dedzinot ceplī kopā ar traukiem misiņa

patronu čaulas un dabūtovara oksīdu samaļot kopā ar citām vāpes

sastāvdaļām (vāpes izejvielas un gatavās vāpes sastāvdaļas, kā arī

baltmāls novietoti uz plauktiem pie ieejas durvīm un arī blakus

ceplim).
Ar vāpi pārklātos traukus salika ceplī dedzināšanai. Vispirms

lika krāsns podiņus un podus, tajos iekšā uz trijkājiem — sīkākus

traukus. Podus pārklāja ar 1—1,5 cm biezām māla plāksnītēm, t. s.

lapām. Arī zem traukiem uz cepļa grīdas paklāja t. s. grīdas lapas.
Virs podiem lika vāpētas bļodas, lielākajās bļodās uz trijkājiem

ievietoja mazākās. No ārpuses nevāpētās bļodas lika citu uz citas

pa 10—12, starpā lika «cvikas» — no mazliet apžuvušiem māliem



izveidotas mazas piciņas (cvikas, trijkāji un lapas novietoti blakus

ceplim uz plauktiem). Virsējā kārtā lika sīkākos trauciņus — krūzī-

tes, vāzītes. Tad cepļa ieeju aizmūrēja un cepli kurināja, pakāpe-
niski pastiprinot kurināšanu, 24—28 stundas.

Darbnīcas gala piebūvē glabāts kurināmais. Ap 1930. gadiem
Gustavs Ozoliņš tur uzstādīja ierīci darvas tecināšanai un terpen-
tīna tvaicēšanai. Cepļa sienā iemūrēts katls piķa vārīšanai. Piebūvē

novietota arī mašīna drenu cauruļu izgatavošanai. Sānu piebūvi
podnieks izmantoja gatavās produkcijas nolikšanai, kā arī iztvai-

cētā terpentīna mucu uzglabāšanai.

Lejasciema podnieki pirmām kārtām bija labi amatnieki, kas

raudzījās, lai darinājumi būtu izturīgi, labi nostrādāti un piemēroti
ikdienas lietošanai, mazākā mērā viņi bija mākslinieki, kas meklē

jaunas darinājumu formas. Viņu darbiem bija plašs noiets.
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Latgale ir Latvijas PSR austrumdaļas vēsturiski etnogrāfiskais

apgabals, kas aptver kādreizējo latgaļu cilšu apvienību apdzīvotas

teritorijas austrumdaļu. Austrumos tā robežojas ar KPFSR un Balt-

krievijas PSR, dienvidos— ar Augšzemi (pa Daugavu), rietumos —

ar Vidzemi.

ledzīvotāju pamatnodarbošanās 19. gs. Latgalē bija zemkopība

un lopkopība. Pārsvarā bija zemnieku sīksaimniecības,

kad tēva zemi dēli sadalīja vienādās daļās. Mazais zemes gabals

nenodrošināja iztikas minimumu, tāpēc Latgalē_ iedzīvotāji plaši

nodarbojās ar amatniecību, sevišķi kokapstrādi, kalēja, pod-

nieka v. c. amatiem. Izveidojās arī vienā vai vairākās nozarēs spe-

cializējušies amatniecības centri, turklāt šī specializācija nereti

norisinājās atsevišķu sādžu ietvaros, piemēram, podnieciba vairāk

attīstījās Silajāņos, Andrupenē, Ludzas apkārtnē, Viļakā, kokap-

strāde — Andrupenē, Kaunatā, Dagdā, Krāslava, Izvaltā, Silajāņos,
tīklu gatavošana — Andrupenē. No amatniecības nozarēm vispo-

pulārākā bija podniecība. Kopš 20. gs. 20.-30. gadiem strauji

attīstījusies mākslas keramikas ražošana, izauguši daudzi labi meis-

tari, no kuriem populārākie — Andrejs Paulāns, Polikarps Vilcans,

Antons un Polikarps Rivči, Jānis Dubovskis, Jānis un Staņislavs

Kaļvas un vēl pašlaik strādājošais Polikarps Čerņavskis. Līdzās

zemkopībai ezeru krastu apdzīvotāji, īpaši krievu vecticībnieki,

nodarbojās ar zveju. Ar zveju plaši nodarbojās ari Daugavas, Dub-

nas un Aiviekstes krastu apdzīvotāji. Latgalē bija pat veselas zvej-

nieku-zemkopju sādžas, piemēram, Viškeri pie Rāznas ezera, Ismeri

pie Ismeru ezera, Kondrašova pie Rušona, Sala, Ideņi, Dirvaniene

pie Lubānaezera, Rudzīši-Ancāni pie Daugavas v. c. Lai iegūtu iz-

tikai nepieciešamos līdzekļus, daudzi latgalieši devas peļņa uz

citām guberņām.

Visu 19. gs. Latgale ietilpa Vitebskas guberņas sastāvā. Saimnie-

ciskajā, politiskajā un kultūras dzīvē Latgale bija ciešāk saistīta

ar Krievijas iekšējām guberņām nekā pārējie Latvijas apgabali.

Lauku iedzīvotāju nacionālais sastāvs bija visai raibs: vairums

latviešu, daudz krievu, baltkrievu, poļu, lietuviešu, ebreju, Ludzas

apkārtnē igauņi v. c. 19. gs. otrajā pusē Latgales ziemeļ- un

rietumdaļā ienāca daudz Vidzemes latviešu, kas tur iepirka

zemi.

Latgales zemnieku materiālā kultūra izveidojās uz apgabala seno

iedzīvotāju — latgaļu kultūras bāzes. Vēsturiskas attīstības gaitā to

ietekmēja gan minēto tautu, gan pārējo Latvijas apgabalu, īpaši

Augšzemes (kādreizējās Sēlijas) un Vidzemes iedzīvotāju, kultūra.

Sevišķi spēcīga Latgalē bija latviešu un slavu tautu kultūru

mijiedarbība, kuras rezultātā visās dzīves jomas un visos apvidos

izveidojās gan daudz lokālu īpatnību, gan tuvība ar austrumslāvu

tautu kultūru. Vairākos Latgales lokālos apvidos vērojamas īpat-

nējas materiālās kultūras iezīmes, piemēram, Ziemeļlatgale saska-

tāma tuvība ar Vidzemes ziemeļaustrumdaļas un Pleskavas apga-

bala rietumdaļas zemnieku materiālo kultūru, Dienvidrietumlat-

glēa — tuvība ar Augšzemi, Dienvidaustrumvidzemi, Austrumlie-
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tuvu, Austrum- un Dienvidaustrumlatgalei vairāk tuvības ar aus-

trumos dzīvojošo krievu un baltkrievu kultūru.

Latgalē valdošie zemnieku apmetņu veidi bija rindu sādža un

izklaidu sādža. Katram tipam bija vairāki varianti, piemēram, rindu

sādžai ielu (156. att.), T veida, krustveida plānojums. Sādžu ietvaros

zemnieku sētām savukārt bija vairāki ēku izvietojuma varianti:

1) ēkas celtas ap taisnstūrveida pagalmu, ko veido divas ar galiem
pret ielu vērstas un viena paralēli ielai būvēta celtne; 2) visas ar

galiem pret ielu vērstas ēkas izvietotas pēc divpagalmu principa —

centrā dzīvojamā māja, uz vienu pusi no tās kūts, uz otru — klēts;

3) dzīvojamā ēka un kūts novietotas paralēli un tik tuvu kopā, ka

saskaras jumtu slīpēs, starp ēkām atrodas slēgts laidars, bet klēts

v. c. ēkas atrodas attālāk. Ir arī citi ēku izvietojuma varianti.

Latgales zemnieku ēkas 19. gs. celtas galvenokārt guļbūvē no

kaķētiem apaļiem baļķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos.
Jumti divslīpju, salmu, gadsimta sākumā bieži vien likti lubu

jumti. Dominē nelielas celtnes. Zem viena jumta nereti apvienotas

156

Muzejā topošās
Latgales sādžas iela
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19.gs.pirmās puses

un vidus Latgales
zemnieka sētas daļa.
no kreisās: klēts,
laidars, kūtis.

dažāda rakstura saimniecības telpas, dažkārt pat dzīvojamās un

saimniecības telpas.

Latgales zemnieku materiālo kultūru 19. gs. raksturo vieglas
formas ar diezgan bagātiem dekoratīviem elementiem. Tā kā Lat-

galē ilgi saglabājās naturālās saimniecības paliekas un aizkavējās

kapitālisma attīstība, tur ilgāk nekā citos Latvijas vēsturiski etno-

grāfiskajos apgabalos saglabājās arī zemnieku mājamatnieku dari-

nājumi ar visai arhaiskām formām. No redzamākajām apgabala

lokālajām īpatnībām tautas celtniecībā jāmin: 1) Austrumeiropas

tipa dūmistabas ar t. s. krievu krāsni; 2) div- un trīsdaļīgas dzīvo-

jamās mājas ar neapsildāmu namu — sincēm; 3) uz koka pamata

no māliem blietēta vai no ķieģeļiem mūrēta dzīvojamo telpu krāsns

ar pacepli apakšā un guļvietu virsū; krāsni izmantoja gan telpas

apkurināšanai, gan maizes cepšanai un ēdiena gatavošanai; 4) kok-

griezumiem rotātas logu apmales, jumtu vēja dēļi, ēku zelmiņi,

lieveņu stabi, margotās durvis klētīm un dzīvojamām mājām v. c.

dekoratīvie elementi; 5) ar augstu žogu un dekoratīviem vārtiem

no ielas norobežots pagalms. Latgales tautas celtniecībā vērojamo

īpatnību izveidē nozīme bija arī reglamentācijas pasākumiem, kas

tika veikti, realizējot dzīvē Krievijas cara 1830. gada 27. oktobrī

apstiprināto nolikumu par ciemu ierīkošanu.

No mājas iedzīves priekšmetu īpatnībām jāmin: 1) pūra lādes —

«skreines» ar apaļu vāku un krāsainu, spiedogiem veidotu rakstu;
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Zvirgzdenes muižas

klēts.

2) atzveltnes soli — «kanapkas» ar dekoratīvi veidotām atzvel-

tnēm un roku balstiem; 3) krēsli ar pusmēnessveida izgriezumu

atzveltnes augšējā šķērša apakšmalā; 4) no garkūļu salmiem un

klūgām pītas tvertnes v. c.

Latgalei paredzētajā muzeja teritorijā tiek veidota rindu sadza.

Tajā uzstādīta 19. gs. pirmās puses un vidus zemnieka seta

(157. att.), 18. gs. vidus trūcīga zemnieka dūmistaba, 19. gs. otrās

puses—2o. gs. pirmo gadu desmitu zemnieka podnieka dzīvo-

jamā māja-darbnīca un darinājumu apdedzināmais ceplis, 19. gs.

otrās puses sīkzemnieka un krievu zemnieka sētas. Tur eksponēta

arī 18. gs. otrās puses muižas klēts, katoļu un pareizticīgo baznī-

cas, divas vējdzirnavas un daži citi objekti.

61. Muižas klēts

Ēka celta 1757. gadā bij. Ludzas apr. Zvirgzdenes muižā (tagad.

Ludzas raj.), muzejā uzstādīta 1935. gada.

165
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Divstāvu klēts (158. att.) pirmais stāvs celts guļbūvē uz paaug-
stiem kaļķu java mūrētiem laukakmeņu pamatiem. Baļķi no divām
pusēm aptēsti, kaķeti un stūros savienoti gludajos pakšos. Otrs
stāvs izveidots statņu konstrukcijā no apaļiem stāvkokiem, atstā-
jot starp tiem nelielas starpas telpas caurvēdināšanai. Otrā stāva
līmeni ierīkota vaļēja apeja — lievenis ar stabiem. Lievenis balstās
uz pirmā stāva augšējo vainagu un siju pagarinātiem galiem. Pirmā
stāva telpai likta plestu apaļkoku grīda un dēļu griesti, kas reizē ir
ari otra stāva telpas grīda. Otrā stāva telpai griestu nav. Jumts
četrslīpju segts skaidām. Virs jumta dzelzs stienī uzstādīts lauku
kfi^Ja kalts dzelzs veJa rādītājs, kurā izcirsts klēts celšanas gads
«1757». Pie pirmā stāva durvīm pamatu augstumā izveidots koka
podests ar plestu apaļkoku kāpnēm.

Klēts celta muižas vajadzībām — produktu uzglabāšanai Tās
pirmā stāva telpa glabāti milti, putraimi, žāvētā un sālītā gaļa v c

Otrajā stāva galvenokārt žāvēts un glabāts īpatnais Latgales siers.
Si muzeja senceltne uzskatāma

par samērā retu Latvijas lauku
celtniecības pieminekli. Tās konstruktīvajā uzbūvē daudz līdzības
ar Lietuva, kā arī Skandināvija celtajām divstāvu klētīm.

62. Dzīvojamā māja

Maja celta 1860. gados bij. Daugavpils apr. Krāslavas pag. Kalna
Romuļu sadza (tagad. Krāslavas raj.). muzeiā uzstādīta 1936. aadā
Celtne cietusi ugunsgrēka, rekonstruēta 1969. gadā.

159

Kalna Romuļu
sādžas dzīvojamā
māja.
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160

Kalna Romuļu

sādžas dzīvojamas

mājas logu apmaļu
un uzjumteņa
dekoratīvie

kokgriezumi.
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161

Kalna Romuļu sādžas
dzīvojamā māja.
A — garengriezuma
shēma.

162

Guļamtelpa Kalna
Romuļu sādžas
dzīvojamā mājā.
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B — plāna
shēma: 1 — durvju
priekša ar soliem;

2 — nams — «sinces»

3 — virtuve; 4 —

plīts; 5 — dzīvojamā

telpa; 6 — krāsns

ar mūrīti un plīts
siltummūri;

7 — aukstais gals;
8 — rokas dzirnavas.

163

Goda kakts Kalna

Romuļu sādžas

dzīvojamāmājā.
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164

Saimniecības trauki
un piederumi Kalna
Romuļu sādžas

dzīvojamas mājas
virtuvē.

Eka (159. att.) sastāv no diviem patstāvīgiem cirtņiem, kas vei-
doti guļbūvē no kaķētiem apaļiem baļķiem, kas stūros savienoti

krusta pakšos. Cirtņu savstarpēji savienoti ar statņos ielaistiem

guļkokiem. Pamati mūrēti no laukakmeņiem kaļķu un grants javā.
Jumts divslīpju, bijis salmu, bet muzejā segts ar niedrēm. Griesti

veidoti no trinītī liktiem dēļiem. Dzīvojamā telpā ir dēļu grīda, pā-
rejas — mala klons. Logi sešrūšu, rotāti ar Austrumlatvijai tipis-
kiem kokgriezumiem (160. att.).

Dzīvojamā māja trijdaļīga (161. att.). Vidū nams — «sinces» ar

taja nodalītu nelieluvirtuvi, pakreisi — istaba ar krāsni, pa labi—

neapkurināmā «tumšā» jeb «pretistaba». Dzīvojamā istabā ar skapi
un aizkaru atdalīta guļamtelpa (162. att.). Pretim ieejas durvīm at-

rodas t. s. goda kakts (163. att.), kur novietots galds, atzveltnes

sols — «kanapka», krēsli, pie sienas katoļu svētbildes. Pie loga no-

likta rotāta pūra lāde — «skreine» (163. att.), kurai raksts izveidots

ar spiedogiem. Vairums šajā ēkā eksponēto māla trauku darināti

Silajāņos,_pazīstamajā Latgales lauku podniecības centrā. Dzīvo-

jamā telpā eksponēti arī daži darbarīki — ratiņi, tītavas, urbji v. c.

Virtuvē iemūrēta maza plīts, uz plauktiem un soliem novietoti
koka un māla trauki (164. att.). Salīdzinājumā ar citām muzejā eks-

ponētajām Latgales sādžas dzīvojamām mājām Kalna Romuļu
maja ir uzlabots apkures centrs. Ēdiens tika gatavots atseviš-

ķajā virtuvīte, no kurienes kurināta arī istabā iemūrētā krāsns.
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Tas stipri uzlaboja dzīves apstākļus istabā. Šādi izbūvētas dzīvo-

jamās mājas izplatītas Latgales dienvidrietumdaļā, kur jūtama

Vidzemes un Augšzemes ietekme. Šajā Latgales daļa mazinājās

atšķirība starp Latgalē un pārējos Latvijas novados celtajam zem-

nieku dzīvojamām mājām.

«Pretistabu» jeb «tumšo» istabu izmantoja par pieliekamo un mal-

tuvi. Pieaugot ģimenes locekļu skaitam, to parasti pielāgoja dzī-

vošanai: iemūrēja krāsni, ielika grīdu, logus.

63. Saimniecības ēka

Ēka celta 1835. gadā bij. Rēzeknes apr. Makašēnu pag. Cudarānu

sādžā (tagad. Rēzeknes raj.), muzejā uzstādīta 1937. gada. Celtne

cietusi ugunsgrēkā, rekonstruēta 1969. gada.

Celtne (166. att.) sastāv no trīs patstāvīgiem cirtņiem — klēts,

staļļa un kūts, kas veidoti guļbūvē no kaķētiem apaļiem baļķiem,

165

Slīpkoku žogs
Latgales sektorā.
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166

Čudarānu sādžas
saimniecības ēkas

plāna shēma:

2 - palieveņi;

4 — govjukūts;

5 - cūku kūts.

kas stūros savienott'krusta pakšos. Kūts

galā ar statņiem pievienota neliela cūk-

kūtiņa, kurai jumts zemāks nekā pārējai
ēkai. Starp cirtņiem izveidoti palieveņi
ar dārza pusē aizbūvētām guļkoku sie-

nām (166. att.). Pamati mūrēti no lauk-

akmeņiem kaļķu un grants javā; klētij
tikai stūros likti paaugsti laukakmeņu «stabi», lai vējš brīvi plūstu
pa klēts apakšu un uzturētu telpu sausu. Stallim un kūtij ir apaļ-
koku griesti. Klētij griestu nav, ir apaļkoku grīda. Jumts divslīpju,
bijis salmu, bet muzejā segts ar niedrēm. Kūts un cūkkūtiņas

priekšā no kārtīm izveidots neliels aploks, kur vasaru turētas go-
vis un aitas. Klētī novietotas labības un miltu tīnes, kā arī dažādi

zemkopības darbarīki.

Aiz saimniecības ēkas atrodas dārzs, ko apņem blīvs slīpkoku

žogs (165. att.).

64. Klēts

167

Galdiņu tīne, salmu

un klūgu pīteņi
labības un miltu

glabāšanaiun sētuves

Līksnas klētī.

Eka celta 183°- §ados DIL Daugavpils apr. Līksnas pag. Ogle-
nieku sādžā (tagad. Daugavpils raj.), muzejā uzstādīta 1936. gadā.
Klēts cietusi ugunsgrēkā, rekonstruēta 1969. gadā.

Klēts-vientelpa celta tikai ar

cirvi no kaķētiem apaļiem baļ-
ķiem guļbūves tehnikā, baļķi
stūros savienoti krusta pakšos.
Pakšu gali dekoratīvi apdari-
nāti. Lai klēti uzturētu sausu, tā

celta uz augstiem kaļķu un

grants javā mūrētiem laukak-

meņu stabiņiem. Jumts divslīp-
ju, bijis salmu, bet muzejā segts
ar niedrēm. Griesti un grīda —

apaļkoku. Klēts priekšā izvei-

dots dekoratīvs lievenis, kas

balstās uz četriem rotātiem sta-

biem (168. att.), kuri pārvesti
no līdzīgas klēts bij. Rēzeknes

apr. Makašēnu pag. Soložnieku

sādžā.

Klētī ierīkoti apcirkņi —

«arodi» graudu glabāšanai. Milti

un putraimi glabāti dažāda iz-

mēra pīteņos — «pundrukos»
(167. att.), kas pārvesti no Ezer-

niekiem. Tie pīti no garkūļu
salmu grīstēm un kārklu klūgām
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168

Līksnas klēts.

vai priežu saknēm. Līdzīgi salmu pinumi plaši lietoti krievu, balt-

VriĀm nolu lietuviešu apdzīvotajās teritorijas.
v

sevišķi raksturīgas Latgalei un Augšzemes

JtruSi, kur pārsvarā bija zemnieku sīksaimmecibas.

65. Eleonorviles kapela

Kapela celta 1815. gadā bij. Daugavpils apr. Rudzātu pag.

Prpilu rai ) muzeja uzstādīta 1975. gada.
. , ,

.
' (Sltne v talku guļbūve, baļķi stūros savienoto gludajos

,
• mro att 1 Drai rizes telpai ir astoņstura plānojums. Gala

Galvenajā fasāde ieejas

nr eKā no laukakmeņiem uzmūrēts vaļējs lievenis ai. divslpju
pneKsa nu ■>

tabi Aizmugures fasāde draudzes telpas
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169

Eleonorviles katoļu

kapelas plāna shēma:

1 — lievenis;

2 — lūgšanu telpa;
3 — soli; 4 — altāris;
5 — sānu altāris;

6 — ģērbistaba.

segts ar dēlīšiem. Sienas no iekšpuses

apšūtas ar vertikāli liktiem dēļiem.
lekštelpai siju griesti ar nelielu, jumtam
līdzīgu, lēzenu piramidālu pacēlumu
telpas vidū. leejas galā nelielas luktas,
kas balstās uz divām koka kolonnām.

Kapelas iekārta, kas raksturoja katoļu
lauku draudzes lūgšanu namu 19. gs.,
nav saglabājusies. Pēc aprakstiem un

informatoru stāstījuma spriežot, drau-

dzes telpā bijuši vienkārši soli baznī-

cēniem. Pretī ieejai atrodas galvenais
altāris, kura daļā grīda ir nedaudz pa-

augstināta. Altāri iežogo dekoratīvi

grieztu dēļu barjera. Pa kreisi no gal-
venā altāra ir otrs, mazāks altāris, pa

labi — grēksūdzes sols. No draudzes

telpas uz ģērbistabu ved altāra abās

pusēs iebūvētas vienviru durvis. Ģērb-
istabā atradies vienkāršs koka galds ar

krucifiksu un skapis mācītāja ģērbu

glabāšanai. No ģērbistabas durvis ved

uz t. s. baznīcas dārzu, ko iekļauj žogs. Dārzā, tāpat kā kapelas
sākotnējā atrašanās vietā, stādīti koki.

Līdzās kapelai ir zvana tornis, kas veidots no diviem koka sta-

biem, ar četrslīpju jumtu.

66. Podnieka dzīvojamāmāja-darbnīca

Māja celta 19. gs. otrajā pusē bij. Rēzeknes apr. Silajāņu pag.

Kļebova Gailīšu sādžā (tagad. Preiļu raj.), muzejā uzstādīta

1957. gadā.
Eka celta guļbūvē no kaķētiem apaļiem baļķiem, kas stūros sa-

vienoti krusta pakšos (170. att.). Pamati mūrēti no laukakmeņiem.
Jumts divslīpju, bijis salmu, bet muzejā segts ar niedrēm. Griesti —

dēļu. Istabā ir dēļu grīda, namā
— māla klons. Logi sešrūšu.

Ēka sastāv no dzīvojamās telpas un neapkurināma nama — «sin-

cēm» (171. att.).
19. gs. otrajā pusē vairums Latgales podnieku bija sīkzemnieki,

kas ar amatniecību nodarbojās tikai no lauku darbiem brīvajā
laikā. Podniekam darbā palīdzēja ģimenes locekļi. Lielākie lauku

podniēcības centri Latgales laukos 19. gs. otrajā pusē un 20. gs.

sākumā bija Silajāņu un Andrupenes pagasti. Tolaik podnieki dari-

nāja galvenokārt dažādus zemniekiem nepieciešamus saimniecības

traukus — podus, bļodas,krūzes v. tml.

19. gs. otrajā pusē Latgales lauku podnieki strādāja istabā, kas

nereti bija arī ģimenes vienīgā dzīvojamā telpa. Istabā un namā

podnieks veica darba lielāko daļu, sākot ar mālu sagatavošanu un

beidzot ar izvirpoto trauku apklāšanu ar vāpi. Tikai 20. gs. sākumā
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170

Latgales podnieka
dzīvojamā

māja-darbnīca.

171

Latgales podnieka
dzīvojamās
mājas-darbnīcas
plāna shēma:

1 — nams — «sinces»;

2 — rokas dzirnavas;

3 — mālu glabātava;
4 — dzīvojama

telpa-darbnīca;
5 — krāsns ar plīti
priekšā; 6 — virpa.

turīgākie Latgales podnieki sāka ierīkot darbnīcas savrup no dzīvo-

jamām telpām.
Podnieka ripu parasti novietoja pie loga. Muzejā eksponētajā

darbnīcā uzstādītā ar kāju griežamā ripa, kurai koka ass (172. att.),

pārstāv ripu senu attīstības pakāpi. 20. gs. sākumā Latgalē vairs

nelietoja ripas ar koka asi, bet gan ripas ar dzelzs asi. Ripas tu-

vumā novietoja trauku veidošanai izmīcītos un iztīrītos mālus.

Tos mīcīja uz grīdas, mīdot ar kājām un izlasot dažādus piemaisī-

jumus. Šo smago darbu dažkārt veica gados jaunākie ģimenes

locekļi.
Lielu daļu istabas aizņem Latgalei raksturīgā t. s. krievu tipa

krāsns, kas mūrēta no pašu darinātiem ķieģeļiem. Krāsns tuvumā

pie griestu sijām piestiprināti ārdiņi, pār kuriem pārlikti dēļi izvir-

poto darinājumu žāvēšanai.

Muzejā eksponētais darbnīcas iekārtojums nav visraksturīgākais

dzīvojamās mājas-darbnīcas veids, jo darbnīcu parasti iekārtoja

dzīvojamās telpas priekšpusē. Aiz skapja un aizkara bija ģimenes

guļamtelpa.

Namā glabāti saraktie māli un no-

vietoti dažādi podniecībā nepieciešamie
darbarīki: nestuves trauku pārnešanai
uz cepli, lāpstas mālu rakšanai, rokas

dzirnavas vāpes malšanai v. c.

Latgales podnieki savus darinājumus
pārklāja ar sauso svina vāpi. Svina ok-

sīdu ieguva paši, dedzinot svinu čuguna
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172

Podnieka virpa ar

koka asi. Ludza.

20. gs. sākums.

katlā, līdz tas pārvērtās pulverī,

un izsijājot caur smalku sietiņu.

Izsijātajam svina oksīdam pie-
bēra izžāvētas un rokas dzirna-

vās samaltas kvarca smiltis. Bez-

krāsaino vāpi izmantoja galve-
nokārt trauku iekšpusē. Darinā-

jumu pārklāšanai no ārpuses

Latgales podnieki lielākoties

lietoja krāsainās vāpes — zaļu,

brūnu, dzeltenu. Krāsvielas pod-
nieki ieguva paši: zaļo krāsu

ieguva no vara oksīda, izdedzi-

not vara atkritumus reizē ar

traukiem, dzelteno toni — no

dzelzs oksīda — «dzindras»,

brūnos toņus — ar brūnakmens

palīdzību. Podnieki pirka vie-

nīgi zilo toņu iegūšanai nepie-
ciešamo kobaltu. Sauso vāpi uz

traukiem viņi uzputināja ar

īpašu sietiņu. Lai vāpe neno-

birtu, trauku vispirms aplēja ar

klīsterveida saistvielu.

Latgales podnieki savus dari-

nājumus rotāja galvenokārt ar

skrāpēto rakstu. Glezniecisku efektu panāca ar baltmālu (angobas)

zīmējumu. Izteiksmīgi bija arī figurālie veidojumi, kurus sāka

vairāk lietot 20. gs. 20.—30. gados, kad Latgalē uzplauka deko-

ratīvā keramika.

67. Podnieka ceplis

Cepļa namiņš celts ap 1900. gadu bij. Rēzeknes apr. Silajāņu pag.

Dubu sādžā (tagad. Preiļu raj.). Ceplis ierīkots 1930. gadā un pie-

derējis Jānim Dubovskim (1892—1953), vienam no pazīstamāka-

jiem vecākās paaudzes keramiķiem. Muzejā podnieka ceplis uzstā-

dīts 1961. gadā.
Cepļa namiņš ir kaķētu apaļu baļķu guļbūve, baļķi stūros savie-

noti krusta pakšos (173. att.). Pamati — akmens paviļas. Jumts div-

slīpju, dēļu, ar sānos atveramu lūku, pa kuru darinājumu apdedzi-
nāšanas laikā izlaida liesmas. Zelmiņi aizsisti ar dēļiem. Podnieku

cepļi kā ugunsnedrošas celtnes būvēti tālāk no pārējām ēkām, ja

iespējams, uzkalnā, lai cepļa bedrē nesaplūstu ūdens. Namiņa vidū

izraktā bedrē no nededzinātiem ķieģeļiem izmūrēts taisnstūrveida

ceplis darinājumu apdedzināšanai (174. att.). Šis ceplis pieder pie

vaļējo divstāvu cepļu tipa. Apakšējā stāvā atrodas kurtuve, bet

augšējā — apdedzināšanas telpa. Starp abiem stāviem izmūrēta
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173

Latgales podnieka
cepļa namiņš.

174

Latgalespodnieka
cepļa plāna shēma:

1 — cepļa telpa;

2 — ceplis;
3 — kurtuves bedre;

4 — apdedzināšanas
telpa.

velve ar kanāliem, pa kuriem

liesmas no kurtuves vertikāli

ieplūst apdedzināšanas telpā. Lai

cepļa sienas karstumā neplai-
sātu, tās divās vietās apjoztas ar

aptēstu saturkoku vainagiem,
kas stūros nostiprināti ar ķīļiem.

Cepļa priekšā izrakta kurtuves

bedre. Šāda tipa ceplis kopš

agrā feodālisma līdz mūsu die-

nām ir vienīgais specializētā
cepļa veids Latgalē.

Apdedzināmos darinājumus
ceplī lika noteiktā kārtībā:

apakšā smagākos un tos, kas ne-

deformējas zem spiediena no

augšas, turklāt sīkākos priekš-
metus centās ievietot lielākajos.
Ceplī saliktos darinājumus no-

sedza ar trauku lauskām, kas

bija samestas kaudzē na-

miņa kaktā. Cepli kurināja ar

smalki saskaldītu sausu skuju
koku malku, kas dod lielu

liesmu un maz ogļu. Apdedzi-
nāšana ilga 18—20 stundu. Sākumā cepli vairākas stundas iesil-

dīja, tad kurināšanu pastiprināja un beigās ieguva strauju, spē-

cīgu liesmu, kas pacēlās augstu virs cepļa.
Apdedzināšana ir ļoti atbildīgs podnieka darba process. Tā

saistīta ar daudzām nejaušībām un prasa no podnieka lielu darba

pieredzi. Darinājumu gatavību nosaka tikai pēc ārējām pazīmēm.

Raksturīgākā gatavības pazīme ir tā, ka priekšmetiem, kas atro-

das cepļa virspusē, sarkankvēle sāk pāriet baltkvēlē un parādās
kūstošās vāpes spīguļojums. Pēc darinājumu apdedzināšanas tiem

ceplī ļāva lēni atdzist. Pēc atdzišanas apdedzinātos darinājumus
aiznesa uz klēti vai istabu, noslīpēja satecējušās vāpes šķautnes
un glabāja līdz pārdošanai.

68. Dūmistaba

Dūmistaba celta 1750. gados bij. Rēzeknes apr. Gaigalavas pag.

Meirānu sādžā (tagad. Rēzeknes raj.), muzejā uzstādīta 1934. gadā.
Eka cietusi ugunsgrēkā, rekonstruēta 1970. gadā.

Divtelpu dūmistaba (175. att.) ir guļbūve, kas celta tikai ar cirvja

palīdzību no kaķētiem apaļiem baļķiem, kuri stūros savienoti

krusta pakšos. «Sinču» sienas pievienotas istabas cirtnim ar statņu

palīdzību. Pamati — laukakmeņu. Jumts divslīpju, salmu, pēc

atjaunošanas segts ar niedrēm. Ēkas ārpusē, pie istabas gala un
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175

Meirānu sādžas
dūmistaba.

176

Meirānu sādžas

dūmistabas plāna
shēma: 1 — nams —

«sinces»;

2 — dzīvojama telpa
3 — krāsns;

4 —
«zavaliņš».

priekšējās sienas, ar guļbaļķiem nostiprināts paaugstinājums

no smiltīm un velēnām — «zavaliņš», kas pasargāja telpu_ no

aukstuma (176. att.). Istabā zemi_apaļkoku griesti, priekšnama —

«sincēs» griestu nav. Grīdas — māla klons.

«Sincēs», ko izmantoja par pieliekamo, izvietoti dažādi iedzīves

priekšmeti (pīteņi, sols, sile, piesta). Istabai divi nelieli logL Pa

kreisi no zemajām ieejas durvīm uz koka cirtņa mūrēta liela krāsns

bez dūmeņa, t. s. ceplis telpas apsildīšanai, maizes cepšanai un

ēdiena gatavošanai. Krāsni kurinot, dūmi piepildīja visu telpu. Tos

izlaida pa sienā izcirsto aizšaujamo lodziņu un durvīm.

Meirānu sādžas dūmistaba un tajā eksponētie nedaudzie vien-

kāršie iedzīves priekšmeti atspoguļo Latgales trūcīgo zemnieku

dzīves apstākļus feodālismā un kapitālisma perioda sākumā. Līdzī-

gas dūmistabas Latgalē izplatītas līdz pat 20. gs. sākumam. Ari

Meirānu sādžas dūmistaba 20. gs._
sakumā pārveidota: pēc pārcel-

šanās uz viensētu 1907. gadā tajā nav iemūrēta krāsns un nelie-

lajā ēkā dzīvojuši tikai vasarās.

Latgales dūmistabas ir radniecīgas Igaunijas dienvidaustrum-

daļā, Krievijā, Baltkrievijā un Lietuvas austrumu novados celta-

jām zemnieku dūmistabām, kuru tipiska iezīme — apkurināmai

dzīvojamai telpai līdzās atrodas neapkurināms nams. Pāreja Latvi-

jas teritorijā celtas dūmistabas, kuras krāsns kurtuve un pavards

ēdiena gatavošanai atradās namā, bet krāsns sildoša daļa —

istabā (sk. Nidas zvejnieka dūmistabu 48. lpp.).
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69. Rija

Eka celta 19. gs. vidu bij. Daugavpils apr. Aulejas pag. Brasla-

vas sādžā (tagad. Krāslavas raj.), muzejā uzstādīta 1975. gadā.

Rija ir kaķētu apaļu baļķu guļbūve, baļķi stūros savienoti

krusta pakšos (177. att.). Pamati — laukakmeņu paviļas. Jumts

divslīpju, segts ar niedrēm. Apaļkoku griesti labākas siltumnotu-

rības dēļ noklāti ar māliem.Grīdas — māla klons.

Sākotnēji ēka bijusi kvadrātveida vientelpa, kur labība gan

žāvēta, gan kulta. Vēlāk piebūvēts piedarbs. Pie rijas un piedarba
sānu sienām pievienotas ar kopēju jumtu segtas nojumes — «pu-

ņas» (178. att.) salmu un graudu glabāšanai; tajās novietoti arī

darbarīki un dažādi saimniecības piederumi. Lai ar augstajiem
labības vezumiem varētu piebraukt pie piedarba, jumtā izveidots

izgriezums. Rijas kaktā pie piedarba sienas zemē iedziļināta blie-

tēta māla krāsns. Tās kurtuves priekšā atstāta bedre — «dūbe».

Rijā vienlaikus žāvēti trīs «kopi» (1 kops — 60 kūļi) labības.

Uz augšējām kārtīm — «grundēm» likti mieži, uz apakšējām —

rudzi. Kūluši piedarbā ar spriguļiem. No viena «kopa» izkults

vidēji 50—60 kg graudu. Graudi vētīti, ar liekšķeri sviežot tos

pāri piedarbam. Latgales rijās nemēdza lietot sietus un vētīt caur-

vējā. Daļēji tas izskaidrojams ar apstākli, ka rijas sādžu blīvās

apbūves un nelielo šņorēs sadalīto zemju dēļ celtas zemās vietās.

Arī izejot viensētās, zemnieki rijas pārcēla uz zemākām vietām.

Piedarba aizmugures sienas baļķos ieurbtos caurumos iedzītas

koka tapas audekla šķēru uzvilkšanai.

177

Braslavas sādžas

rija.
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178

Braslavas sādžas

rijas plāna shēma:

1 — rija; 2 — krāsns;

3 — piedarbs;

4 — pūnes.

Latgales austrumdaļā sastopamas ari

senlaicīgākas rijas, kur zem plata jumta
atrodas rijas cirtnis, kam durvis ierī-

kotas galā, un piedarbs bez guļbūves
sienām.

Nereti divām vai vairākām Latgales
sīksaimniecībām bija viena kopēja

rija. Tāpēc sādžās riju bija krietni ma-

zāk nekā sētu.

179

Latgales sīkzemnieka

sēta. No labās:
dzīvojamā māja vienā

rindā ar kūti,
saimniecības ēka,
vējdzirnavas.

LATGALES SĪKZEMNIEKA SĒTA (70.—72.)

Seta sastāv no dzīvojamās mājas, kas būvēta vienā rindā ar

kūti, un saimniecības ēkas (179. att.). Abas ēkas celtas 19. gs.
vidu bij. Rēzeknes apr. Dricēnu pag. Dervinieku sādžā (tagad.
Rēzeknes raj.), muzejā uzstādītas 1974. gadā.

Dzīvojamās mājas zem viena jumta ar kūti 19. gs. un 20. gs.
sakumā trūcīgo zemnieku saimniecībās tika celtas visos Latvijas
novados. Visvairāk to bija Latgalē. Šādas celtnes tajā laikā bija
izplatītas arī tagadējas KPFSR rietumdaļā, Baltkrievija, Slovākijā,
Polijā.
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70. Dzīvojamā māja

180

Dervinieku sādžas

dzīvojamās mājas

un kūts plāna shēma:

1 — nams — «sinces»;

2 — apcirkņi labībai;

3 — dzīvojamā telpa;

4 — krāsns; 5 — plīts;
6 — stallis; 7 — kūts.

181

Dervinieku sādžas

vējdzirnavas un

saimniecības ēka.

Māja celta guļbūvē no kaķētiem apaļiem baļķiem, kas stūros

savienoti krusta pakšos. Dzīvojamās telpas sienu baļķi no iekš-

puses aptēsti. Pamati mūrēti no laukakmeņiem kaļķu un grants

javā. Jumts divslīpju, segts ar

niedrēm. Istabai un «sincēm»

dēļu griesti, grīda — māla klons.

Kūtij pusbaļķu griesti. Logi seš-

rūšu.

Ēkas vienā galā ir istaba ar

namu — «sincēm», otrā — div-

daļīga kūts (stallis zirgam, kū-

tiņa govij un aitām) ar nedaudz zemāku jumtu (180. att.).
Istabā pa kreisi no durvīm ierīkota t. s. krievu tipa krāsns ar

sānos piemūrētu plīti. Mēbeles un daudzus iedzīves priekšmetus

darinājis pats saimnieks.

«Sinces» izmantotas kā klēts. Tajās ierīkoti apcirkņi — «arodi»

graudiem, līdzās plaukti saimniecības trauku novietošanai.

Celtnē eksponēti tikai no šīs sētas pārvesti priekšmeti.

71. Saimniecības ēka

Eka sastāv no divām telpām (181., 182. att.): labajā pusē no guļ-

baļķiem celts šķūnis sienam, kreisajā — vēlāk piebūvētais labības

šķūnis, kas celts statņu konstrukcijā, statņu starpas vietām aizpil-
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182

Dervinieku sādžas

saimniecības ēkas

plāna shēma:

1 — siena šķūnis;
2

— labības šķūnis.

dītas ar guļkokiem, citviet ar dēļiem un

zedeņiem. Abas telpas bez griestiem,
grīdas — māla klons. Durvis ir tikai

siena šķūnim. Siena šķūnī iebūvēts

plaukts saimniecības priekšmetu nolik-

šanai. Līdz 20. gs. sākumam, kamēr

saimnieks nebija uzcēlis nelielas vēj-
dzirnavas, labības šķūnī atradušās zirga dzirnavas.

183
„

Dervinieku sādžas

vējdzirnavu griezuma
shēma: 1 — dzirnavu

korpuss; 2 — «galva»;
3 — spārni;

4 — spārnu ass ar

zobratu; 5 vārpsta
ar zobratiem;

6 — gaņģis;
7 — roka

— «mylins»
dzirnakmeņu grieša-
nai; 8 — kāpnes.

72. Vējdzirnavas

Vējdzirnavas celtas 20. gs. sākumā bij. Rēzeknes apr. Dricēnu

pag. Dervinieku sādžā (tagad. Rēzeknes raj.). Tās cēlis Jēkabs

Dervinieks. Muzejā dzirnavas uzstādītas 1969. gadā, pēc uguns-

grēka rekonstruētas 1972. gadā. :

Vējdzirnavas Latgalē dēvē par vēja «patmaļām», t. i., par dzir-

navām, kas pašas maļ. Dzirnavu stāvu veido astoņi savstarpēji
sasaistīti un nostiprināti statņi. Stāvs apsists ar kārtīm un apšūts
salmiem (181. att.), kas no ārpuses nostiprināti ar klūgām (lubu
vai dēlīšu pārsegums palielināja nodokli par dzirnavu lietošanu).
Dzirnavām ir grozāma augšdaļa — «galva». Apaļkoka baļķēnu

iestiprina «galvas» dzelzs skavā un «galvu» kopā ar astoņiem

spārniem pavērš pret vēju. Spārni pārvilkti ar buru audeklu,

kuru satinot vai attinot varēja mainīt spārnu griešanās ātrumu.

Dzirnavu iekšpusē divi līmeņi — stāvi ar šķeltu apaļkoku

grīdām. Pirmajā stāvā atrodas maļamais gaņģis, t. i., dzirnakmeņi

un vētījamā ierīce, otrajā — spārnu un vertikālā vārpsta ar

pārnesumu zobratiem (183. att.).

Nelielajās «holandiešu» tipa vēj-
dzirnavās (augstums nedaudz pār-

sniedz 4 m) salīdzinājumā ar līdzī-

gām lielajām dzirnavām (aug-
stums 13—18 m) viss šķiet minia-

tūrs: nelieli zobrati, dzirnakmeņi,
kurus bezvēja laikā varēja griezt
ar roku.

Dzirnavas izmantojis to cēlājs
saimniecības vajadzībām, bet daž-

kārt viņš izpalīdzējis arī tuvāka-

jiem kaimiņiem. Nelielās dzirnavas

liecina par trūcīga Latgales zem-

nieka uzņēmību un darba prasmi,
jo dzirnavu uzcelšanai bija vaja-
dzīgs vairāk darba mīlestības un

dažādu amatu iemaņu nekā lī-

dzekļu. Līdz pat 1960. gadam ma-
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zās dzirnavas darbojušās gleznainā Latgales apvidū. 19. gs. bei-

gās un 20. gs. sākumā šādas nelielas vējdzirnavas Latgales zem-

nieku sīksaimniecībās bija bieži sastopamas. Tās līdzīgas Polijā,
Lietuvā, Ukrainā un Igaunijas salās celtajām mazajām vējdzir-
navām.

73. Rogovkas baznīca

184

Rogovkas pareizticīgo
baznīca.

Pareizticīgo baznīca pārvesta uz muzeju no bij. Rēzeknes apr.

Nautrēnu pag. Rogovkas ciema (tagad. Rēzeknes raj.). Vēsturis-

kās ziņas par Rogovkas baznīcu sniedzas līdz 1868. gadam. Tā

laika celtne gājusi bojā ugunsgrēkā, un muzejā 1974. gadā uzstā-

dītā baznīca celta 1930. gadā.
Arhitektoniskā izveidojuma dēļ
tā uzskatāma par unikālu Lat-

vijas, sakrālo celtni (184. att.).
Arhitektoniski baznīciņa sa-

glabājusi iepriekšējo gadsimtu
Latgales tautas celtniecības

iezīmes (185. att.). Tā ir kaķētu
apaļu baļķu guļbūve, kam baļķi
stūros savienoti krusta pakšos.
Pamati mūrēti no plēstiem
laukakmeņiem kaļķu un grants

javā. Celtnes dominante — stā-

vais, ar dēlīšiem segtais jumts,
kas Rogovkas baznīcu arhitek-

toniski tuvina ziemeļkrievu
kulta celtnēm, — Latvijas pa-

reizticīgo baznīcu arhitektūrai

ir neparasta. Grīdas un griesti
no dēļiem.

Baznīcas plānojums — 6X6 m

liela vientelpa. Altāra daļa tel-

pā ir nedaudz paaugstināta.
Celtnes vienkāršais iekārto-

jums, lauku amatnieka virpotie
svečturi, lasāmās pultis, kā arī

nelielais svētbilžu skaits pa-
svītro celtnes piederību pie pro-

vinces arhitektūras pieminekļu

grupas.
Pareizticības sākumi Latvijā

konstatējami 10.—12. gs., kad

Austrumlatvijas iedzīvotāji to

pārņēma no krievu kņazistēm.
Ziemeļlatgalei tajā laikā bija
ciešas saites ar Pleskavas
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185

Rogovkas baznīcas
plāna shēma:

1 — kāpnes;
2 — lūgšanu telpa;
3 — altāris.

186

Latgales krievu
zemnieka sētas celtņu
plāna shēma:
A — dzīvojamā māja;
B — kūts; C — slēgts
pagalms-laldars.
1 — nams — «sinces»;
2 — dzīvojamā telpa;
3 — krāsns; 4 — plīts;
5 — klēts;

6 — apcirkņi;
7 — maltuve;
8 — rokas dzirnavas;

9 —
kūtis;

10 — šķūnis;
11 — stabu rinda, kas

balsta kūts jumta
slīpi; 12 — vārti.

novadu. lespējams, ka Rogovkas baznīca saglabājusi senas krievu

sakrālās celtniecības iezīmes, kuras tajā pārņemtas no vecajām

Ziemeļlatgales baznīcām, kas nav saglabājušās līdz mūsu dienām.

74.-75. Latgales
krievu zemnieka sēta

Sēta celta 19. gs. otrajā pusē bij. Rēzeknes apr. Makašēnu pag.
Jekimenku sādžā (tagad. Rēzeknes raj.), muzejā uzstādīta 1976.

gadā.
Dzīvojamā māja ar tai paralēli novietoto kūti veido slēgtu

pagalmu — laidaru (186. att.). Šāda sētas apbūve ārpus Latgales
vidus- un dienviddaļas bieži sastopama Pleskavas un Veļikije-
Luku apgabalos, arī Karēlijā. Literatūrā izteiktas domas, ka Latgalē
šo apbūves veidu ieviesuši krievu vecticībnieki. 19. gs. un 20. gs.

sākumā šāds ēku izvietojums izplatīts arī latviešu zemnieku sētās.

Dzīvojamā ēka un kūts celtas guļbūvē no kaķētiem apaļiem baļ-

ķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos. Pamati mūrēti no lauk-

akmeņiem. Jumti divslīpju, bijuši salmu, bet muzejā segti ar nied-

rēm. Abuceltņu jumtu slīpēs saskaras.

Dzīvojamā ēka trijdaļīga: istaba, neapkurināms nams — «sinces»

un aukstais gals — klēts (186. att.). Istabā dēļu griesti un

grīda. Logi sešrūšu. Pa labi no ieejas durvīm ierīkota krāsns ar

sānos piemūrētu plīti. Pie krāsns zem grīdas ierīkota bedre kartu-

peļu glabāšanai. Istabas stūrī pie sienas zems plauktiņš patvāra
novietošanai. «Sinces» bez griestiem, caurstaigājamas. Vienas

ārdurvis ved laidarā, otras — uz tīro pagalmu. Auksto galu veido

klēts cirtnis ar divpakāpju apcirkņiem — «arodiem». Klēts dur-

vīs iegriezts gada skaitlis «1880». Līdzās klētij atrodas maltuve

ar rokas dzirnavām.

Saimniecības ēkai trīs telpas: divas kūtis un šķūnis. Slēgtajam

pagalmam — laidaram abos ga-

los ir divviru vārti. Laidarā no-

vietoti darbarīki, rati, ragavas,

zirglietas, zvejas piederumi.

Muzejā eksponētā saimnie-

cība raksturo vidējā Latgales
zemnieka dzīvi 19. gs. beigās un

20. gs. sākumā. Saimniecībā bi-

jis ap 8 ha zemes, no tiem pāris
hektāru pļavas. Audzētas auzas,

mieži, rudzi, arī kvieši un lini.

Turēts zirgs, pāris govju, aitas,

cūkas. Saimnieks nodarbojies
arī ar zveju tuvējos ezeros un

piepelnījies, mūrēdams krāsnis

apkārtējās sādžās.
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LATGALES PIRTIS (76.-78.)

187

Dervinieku sādžas

pirts plāna shēma:

1 — priekšnams;
2 — mazgāšanās
telpa; 3 — krāsns;

4 — lāva un sols.

Latgales zemnieku saimniecībās pirtis, tāpat kā rijas, nereti bija
vairākām sētām kopējas. Ugunsdrošības nolūkos tās celtas attālāk

no sādžas, ja iespējams, vienkopus upju vai ezeru tuvumā.

Pirtis Latgalē celtas no kaķētiem apaļiem guļbaļķiem, kas stūros

savienoti krusta pakšos. Pamati — laukakmeņu paviļas vai mūris.

Jumti divslīpju, salmu. Vientelpas pirts priekšā nereti atradās

uz diviem stabiem balstīts vaļējs lievenis, kas dažkārt aizklāts ar

dēļiem vai aizpīts zariem; ir arī pirtis, kuru priekšnamam bijušas

baļķu sienas. leeja pirtī — mazgāšanās telpā no gala. Līdzās durvīm

atradās no akmeņiem sakrauta krāsns. Sienā izcirsts mazs lodziņš.
Pie gala vai sānu sienas ierīkota lāva, kuras priekšā soliņš. Šādas

dūmu pirtis Latgalē celtas līdz pat 20. gs. 40. gadiem. Tās radnie-

cīgas krievu, baltkrievu, lietuviešu un Dienvidigaunijas zemnieku

pirtīm.

76. Kokorovīšu pirts

Eka celta 1840. gados bij. Rēzeknes apr. Dricēnu pag. Kokoro-

vīšu sādžā (tagad. Rēzeknes raj.), muzejā uzstādīta 1931. gadā.

Pirtij viena telpa ar apaļkoku griestiem, kas no augšas segti ar

māliem, grīda — no plēstiem dēļiem. Pirts priekšā vaļējs, uz di-

viem stabiembalstīts lievenis.

77. Dervinieku pirts

Pirts celta 20. gs. 20. gados bij. Rēzeknes apr. Dricēnu pag. Der-

vinieku sādžas viensētā (tagad. Rēzeknes raj.), muzejā uzstādīta

1974. gadā.
Lievenim pirts priekšā sienas aizpildītas ar dēļiem un statņos

ielaistiem guļkokiem, un tādējādi izveidota priekštelpa (187. att.).
Pirtī saimnieks ierīkojis nelielu kalvi, kur kalis saimniecībā

nepieciešamas lietas. Pirtij plēstu apaļkoku griesti, klona grīda.
Kad dzīvojuši sādžā, pirts šajā saimniecībā nav bijusi, mazgāties
gājuši kamiņu pirtī.

78. Krievu zemnieka sētas pirts

īss

plānashēma:

1 - priekšnams;
2 - mazgāšanās
telpa;
3 - krāsns; 4 - lāva.

Pirts celta 19. gs. otrajā pusē bij. Rēzeknes apr. Makašēnu pag.

Jekimenku sādžā (tagad. Rēzeknes raj.), muzejā uzstādīta 1975.

gadā.
Pirts ir vientelpas celtne ar lieveni, kam dēļu sienas (188. att.).

Grīda un griesti no dēļiem. Krāsns izvietota pa labi no durvīm,

tās sāni mūrēti no ķieģeļiem, bet augšējā daļa krauta no laukak-

meņiem. Pirtsaugšā atrodas kaste — cirtnis iesala žāvēšanai.
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79. Vējdzirnavas

Vējdzirnavas celtas ap 1890. gadu bij. Ludzas apr. Rundēnupag.
Pakalnu pusmuižā (tagad. Ludzas raj.), pie Ludzas—Dagdas lielceļa.
Muzeja tas uzstādītas 1974. gadā.

Atšķirībā no «staba» dzirnavām (sk. 213. lpp.) Pakalnu vējdzir-
navām ir nekustīgs korpuss, kam grozāma tikai augšējā daļa ar

spārniem, lielāka jauda un plašākas izmantošanas iespējas. Latvijā
šādas dzirnavas devēpar «holandiešu» vējdzirnavām.

Dzirnavu sešu stāvu korpuss ir astoņskaldņa nošķelta piramīda
(189. att.). Divi apakšējie stāvi mūrēti no laukakmeņiem, durvju
un logu ailas apdarītas ar sarkaniemķieģeļiem. Četri augšējie stāvi
būvēti koka konstrukcijā. Astoņus statņus, kas saistīti ar krustenis-
kiem spraišļiem, noslēdz astoņstūra vainags, uz kura nostipri-
nāti koka segmentu gredzeni ar lodīšu gultni (ķeta lodes 6,6 cm

diametra un kokastarplikas).

189

«Pakalnu»
vējdzirnavas.
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190

«Pakalnu»

vējdzirnavas. A —

vējdzirnavu «galvas»

pagriešanas
mehānisma shēma;

B — vējdzirnavu

vertikālais griezums.

I — korpuss; 2 —

apeja; 3«galva»;
4 — spārni; 5 —

vertikālais velbomis

ar zobratiem;
6 — spārnu ass ar

zobratu; 7 — gaņģi;
8 — zobrats

papildierīču

darbināšanai;

9 —

ar vēja spēku
darbināma maisu

pacelšanas ierīce;

10 — atgāžņi ar ratu

dzirnavu «galvas» un

spārnu pagriešanai;
II — «galvas» gultņi.

Virs gultņa atrodas grozāma dzirnavu augšējā daļa — «galva»,

«cepure». Dzirnavu ārpusē otrā stāva līmenī izbūvēta vaļēja
apeja, kur novietots rats, kas atvieglo dzirnavu «galvas» pagrie-
šanu pret vēju. No apejas aizsniedzami spārni, lai nomainītu to

pārseguma virsmu, satinot vai attinot buras.

Dzirnavu vidū ir 70 cm resns (diametrā) un 12 m garš velbomis,

kas garenvirzienā sastāv no četrām daļām. Otrajā stāvā uz tā uz-

montētais lielais zobrats griež divus dzirnakmeņu pārus (190. att.).

Ceturtajā stāvā velbomis darbina arī maisu pacelšanas ierīci. Šāda

spēka pārvada sistēma nodrošina dzirnakmeņiem vienmērīgāku

gaitu, dod iespēju ar papildu zobratiem darbināt arī citas ierīces

(zāģus, sūkņus v. tml.). Pakalnu dzirnavās tādējādi darbināti arī

«bīdeļsieti» (pusbīdelis). Dzirnavām sākotnēji bijuši seši spārni,
taču tie nav nodrošinājuši pietiekamu jaudu, tāpēc nomainīti pret
četriem garākiem spārniem. (Muzejā dzirnavas uzstādītas sākot-

nējā veidā ar sešiem spārniem.) Spārnu metāla saturētājs iegūts

no Kaķišķes dzirnavām (tagad. Liepājas raj.), kas bijušas līdzīgas
Pakalnu dzirnavām.

Vējdzirnavas darbojušās līdz 1950. gadiem.
19. gs. beigās un 20. gs. sākumā, ceļot «holandiešu» vējdzirnavas,

ievēroti jaunākie sasniegumi to būvniecībā. Būtiski tika uzlabota

dzirnavu «galvas» pagriešana pret vēju. To atviegloja «galvā»



iebūvēta zobratu sistēma. Sastopamas arī vējdzirnavas, kurām

«galvu» pret vēju pagriež īpaša ierīce «vēj roze», kas, mainoties

vēja virzienam, automātiski pavirzīja spārnus pret vēju. Minētie

uzlabojumi radīja pārmaiņas arī vējdzirnavu arhitektoniskajā vei-

dolā— palielinājās vējdzirnavu «galvas» apmēri, izzuda atgāžņi tās

pagriešanai. Arī citi dzirnavu funkcionālie mezgli tika uzlaboti:

lietoti lodīšu gultņi, koka zobratus nomainīja metāla zobrati, no

laukakmeņiem kaltie dzirnakmeņi aizstāti ar atlietiem akmeņiem.

Spārnu pārsegumam buru audekla vietā lietotiarī ar speciālu kon-

strukciju kustīgi nostiprināti dēlīši, kas atkarībā no vēja stipruma
automātiski mainīja spārnu pārseguma virsmu, tādējādi regulējot
to griešanās ātrumu.

Līdz 19. gs. vidum vējdzirnavas Latvijā celtas galvenokārt mui-

žās un pilsētās. Intensīva vējdzirnavu celtniecība Latvijā norisa

19. gs. otrajā pusē, kad pēc dzimtbūšanas atcelšanas zemnieki

sāka iepirkt mājas un ieguva tiesības celt dzirnavas savām vaja-
dzībām. Dažkārt zemnieki vējdzirnavas uz savām saimniecībām

pārvietoja no pilsētām vai muižām.

Straujāka vējdzirnavu celtniecība risinājās ekonomiski attīstī-

tākajā Latvijas rietumdaļā. Tur vairumam dzirnavu bija mūrēts

laukakmeņu vai ķieģeļu korpuss. 19. un 20. gs. mijā šajā apvidū,

īpaši pilsētās un muižās, sāka izmantot tvaika un iekšdedzes dzi-

nējus, tāpēc vējdzirnavu nozīme mazinājās.
Ekonomiski vājāk attīstītajā Latvijas austrumdaļā plašāka vēj-

dzirnavu celtniecība sākās vēlāk — 19. gs. beigās un 20. gs. sā-

kumā, un pa kādai dzirnavai tika celts līdz pat 20.—30. gadiem.
Šajā Latvijas novadā pārsvarā bija koka vējdzirnavas, tām senat-

nīgāka forma, saglabājušās vienkāršākas detaļas un mezgli. Eko-

nomisko apstākļu ietekmē Latvijas austrumdaļas sīksaimniecībās

sastopamas arī apmēros nelielas «staba» vai «holandiešu» vēj-
dzirnavas.
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TOPOŠAIS

AUGŠZEMES SEKTORS

80. Kalve

Lauku kalēja kalve-vientelpa celta 19. gs. otrajā pusē bij. Ilūk-

stes apr. Bebrenes pag., Jēkabpils—llūkstes lielceļa tuvumā, pie
Kaldabruņas ūdensdzirnavām (tagad. Jēkabpils raj.). Muzejā tā

uzstādīta 1970. gadā.
Kalve ir kaķētu, pietēstu baļķu guļbūve, kam baļķi stūros savie-

noti gludajos pakšos (191. att.). leejas galā divi augšējie sānu sienu

vainagi izvirzīti uz priekšu, un uz tiem balstās guļkoku zelminis.

Pretējā galā zelminis izveidots, turpinot sienu līdz jumta korei.

Pamati mūrēti no laukakmeņiem. Jumts divslīpju, sākotnēji bijis
segts ar skaidām, vēlāk — ar dēlīšiem. Siju un griestu
sākumā nav bijis. Vēlāk telpai pārlikta pāri viena sija, pie kuras

piestiprināta urbjmašīnas augšdaļa. Kalvē zemes klons. Divviru

dēļu durvis iekārtas kaltās kāšu virās, aizslēdzamas ar liela iz-

mēra kastes tipa atslēgu. Kalvei viens sešrūšu logs.
Pie kalves gala sienas atrodas ēze un plēšas (192. att.). Ēzes pa-

mats mūrēts no laukakmeņiem. No trim pusēm slēgtā ēzes darba

telpa balsta ķieģeļu apvalkdūmeni. Ezes kreisajā pusē kalves aiz-

mugures sienā ēzei iepretī izmūrēts neliels atvērums, kas, kā ka-

lējs teicis, domāts dzelzs stieņa gala izbīdīšanai, «ja gara dzelzs

karsējama».
Kalves priekšā atrodas liels dzirnakmens, uz kura apvilkti ratu

riteņi.
Kalve celta muižas vajadzībām. Kalējs, tāpat kā galdnieks,

dzirnavnieks v. c, bijis muižas amatnieks un saņēmis no muižas

atalgojumu — t. s. deputātu. Kalējam vispirms bijuši jāveic visi

kalšanas darbi muižai, un tikai pēc tam viņš drīkstējis kalt zem-

niekiem.

Kalvē veikti visi laukos nepieciešamie kalšanas darbi: kalti le-

meši spīļarkliem un guldītājiem (apvērsējiem), labotas atsperu
ecēšas, izgatavotas dzelzs tapas koka rāmja ecēšām, apkaltas raga-
vas un rati, apvilkti ratu riteņi, atjaunoti nodilušie lemeši. Kalti arī

kapļi, kapājamās dzelzis, cirvji, veseri, durvju eņģes, stīpotas da-

žādas mucas. Kalvē remontētas arī pļaujmašīnas un to izkaptis.
Daudz vajadzēja nodarboties ar zirgu apkalšanu.

Mazākus priekšmetus, piemēram, atslēgas, kalējs lodēja ar

varu: salika daļas kopā, pielika vara gabaliņu, apsēja ar stiepli,

apkaisīja ar boraku un karsēja, līdz lūzuma vieta salodējās. Ar

alvu lodēja dažādu metālu saimniecības traukus.
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191

Kaldabruņas kalve.

192

Kaldabruņas kalves

plāna shēma:

1 — ēze; 2 — plēšas;
3 — lakta; 4 — urbis;

5 — darba galds;
6 — dzirnakmens ratu

riteņu apvilkšanai.

Kalējs lietoja pašgatavotus urbjus un vītņurbjus. Vītņurbjus.

viņš gatavoja šādi: piemērotu tērauda gabalu novīlēja konisku,

grieza vītni ar vītņu griezēju, izvīlēja rievas no divām pretējām
pusēm un vēlreiz grieza vītni, beidzot rūdīja — pēc uzkarsēšanas

līdz sarkankvēlei vītņurbi iemeta ūdenī un tūlīt ņēma ārā.

Parasti kalējs strādāja viens, bet pie lielākiem darbiem palīgā
nāca pasūtītājs. Dzelzi un kokogles zemnieki parasti veda uz kalvi

paši. Ja kāds kalēja kaimiņš brauca uz Daugavpili, tam palūdza,
lai atved akmeņogles. 20. gs. 30. gados akmeņogles pirktas Slates,

veikalā. :

Par darbu kalējs samaksu ņēma naudā, dažreiz arī natūrā, pie-
mēram, viens otrs maksāja ar rudziem. Ja kādam pasūtītājam nav

bijis, ar ko tūlīt maksāt, darbs neticis atteikts. Kalējam bijusi pa-

rādnieku grāmata, un dažs labs par darbu samaksājis pat pēc

viena vai diviem gadiem, parasti rudenī, pēc ražas novākšanas.

Kalve pārgājusi kalēja V. Guļāna īpašumā pēc 20. gs. 20. gadu

agrārās reformas. Viņš saņēmis arī dzīvojamo māju un t. s. amat-

nieka gabalu — 2,5 ha aramzemes. Tā bijusi sadalīta sešos lauci-

ņos, kuros sēti rudzi, mieži, kvieši, āboliņš, stādītas saknes, kartu-

peļi. Kalējs turējis vienu govi un teļu. Kalēja bērni tos ganījuši
saimnieku ganībās kopā ar saimniekiem piederošajiem lopiem. Arī

sienu pļāva saimnieku pļavās (par to puse sagatavotā siena palika

pļavu īpašniekam). Tā kā kalējam nebija zirga, tad nepieciešamības

gadījumā to palūdza no kaimiņiem un par atlīdzību veica dažādus;
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kalšanas darbus. 1940. gadā kalējs saņēma vēl 3,5 ha zemes. Kad

40. gadu beigās tika nodibināts kolhozs, viņš iestājās tajā un strā-

dāja kalvē līdz 1956. gadam.

81. Bornes baznīca

Baznīca celta 1537. gadā bij. Ilūkstes apr. Kaplavas pag. Vec-

bornē (tagad. Daugavpils raj.). Tā ir vecākā senceltne muzejā un

viena no nedaudzām koka celtnēm Padomju Latvijā, kas no 16. gs.
saglabājusies savā sākotnējā izveidojumā (193. att.). Muzejā tā uz-

stādīta 1937. gada. Baznīcas kā kultūrvēsturiska pieminekļa lie-

lāko vērtību mūsdienās nosaka tās ilgais mūžs, kas dod iespēju
ielūkoties _viduslaiku_ koka apstrādes un celtniecības tehnikā un

darba paņēmienos, kadi lietoti Latvijas laukos, iezīmē saikni starp
arheologu atsegto agrā feodālisma materiālu un plaši pazīstama-
jiem 18.—19. gs. datiem.

193

Bornes baznīca.
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194

Bornes baznīcas

plāna shēma:

1
— priekšnams;

2 — lūgšanu telpa;
3 — soli; 4

— kancele,

5 — kungu sols;

6
— altāris;

7
— mācītāja

ģērbistaba;
8 — krāsns.

Baznīcas sienas celtas guļbūvē

no labi noaugušiem, no četrām

pusēm aptēstiem priedes un eg-

les baļķiem, kas stūros savie-

noti gludajos pakšos. Lielākas

izturības dēļ baļķis virs baļķa

pietapots ar resnām ozola koka

tapām. Sevišķi rūpīgi izveidoti

stūru salaidumi altāra daļā, kur

sienu guļkoki savienoti plat-

leņķī. Baznīcas durvju un logu

aplodas ar iecirstajām arkām iz-

veidotas no sevišķi resniem un

izmeklētiem būvkokiem. Visas

konstrukcijas gatavotas tikai ar

cirvi un kaltu, bez zāģa palīdzī-
bas.

Pamati mūrēti no laukakme-

ņiem kaļķu un grants javā.
Jumts četrslīpju, nosegts skai-

dām. Sienā virs galvenās ieejas
izbūvēts mazs zvana lodziņš ar

divslīpju jumtiņu. Baznīca ir

vienjoma taisnstūrveida celtne

bez torņa, ar poligonālu altāra

apsīdas noslēgumu un sānos

piebūvētu mācītāja ģērbistabu.
Tās plānojumā ievērots stingrs

trijdalījums — priekšnams,
draudzes telpa un altāra daļa (194. att.). lekštelpa ieapaļas velves

veidā pārsegta ar dēļu griestiem, kuri no apakšas pienagloti pie

sijām un pie jumta konstrukcijas. Griesti altāra daļā apgleznoti.
Turattēlotas debesis ar mākoņiem un lidojošu eņģeļu figūras. Glez-

nojums ir primitīvs, bet atstāj patīkamu iespaidu. Pārējie baznī-

cas griesti ieturēti zilgani baltā krāsā. Uzstādot celtni muzejā,

gleznojums attīrīts no kaļķu kārtas un restaurēts. Baznīcā ir sar-

kanu dedzinātu māla flīžu grīda. Sens ir diezgan lielais (ap 35 cm)

grīdas līmeņa pacēlums altāra daļā. Tādējādi altāris it kā izaug
un paceļas pāri draudzes telpai (195. att.).

Baznīcu nojaucot pārvešanai, zem altāra telpas konstatēts vel-

vēts pagrabs — sena kapene, kas bijis mūrēts no dedzinātiem

ķieģeļiem. Kapenē varējuši iekļūt pa dēļu lūku un šaurām, izmū-

rētām kāpnēm tieši no baznīcas. Kapene aizmūrēta un aizbērta

19. gs. vidū. lekštelpa un arī baznīcas iekārta ir samērā vienkārša

un attiecināma uz daudz vēlāku laika posmu.

Ilgajā baznīcas mūžā notikušas vairākas lielākas pārbūves un

remonti, tādēļ tās tagadējais izskats pilnībā neatbilst tās sākotnē-

jam veidojumam. Sevišķi tas sakāms par baznīcas interjeru. Vai-
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Bornes baznīcas
altāris.

rāk nekā 200 gadu baznīca piederējusi katoļu draudzei. 1790. ga-
dos, baznīcai pārejot luterāņu draudzes pārziņā un īpašumā, no-

tikušas vairākas lielākas pārbūves. Šinī laikā, domājams, izņemta

un nomainīta katoliskā baznīcas iekārta, pārbūvēts un pārveidots
altāris, kancele, soli un citi iekārtas priekšmeti. 1842. gadā baz-

nīcā iebūvētas ērģeles, ko darinājis kāds lauku skolotājs latvietis

turpat Vecbornē. Tagadējais zvans liets 1875. gadā pazīstamā
zvanu lējēja Švāna lietuvē Rīgā. lepriekšējais zvans, kas liets

17. gs., pazudis.

Dekoratīvi ir lauku kalēja kaltie dzelzs krusti baznīcas jumta

galā, durvju apkalumi, sienu svečturi v. c. priekšmeti. Priekšnamā

pie ieejas novietotas senlaicīgas, ar kokgriezumiem rotātas līķu

ragavas, ar kurām mirušie vesti uz kapsētu.

Visā celtnē spilgti saskatāmi latviešu tautas celtniecības senie

būvniecības paņēmieni, kas liecina, ka baznīcas celšanā piedalīju-
šies latviešu namdari. Tautas celtniecības tradīcijas Vecbornes

baznīcā izpaužas visai tīrā veidā. Protams, arī tās šeit nav brīvas



no vēsturisko stilu ietekmes. Celtnes mākslinieciskajā struktūrā

izpaužas kā vēsturiskā stila principi, tā ari tautas celtniecības un

mākslas tradīcijas. Apbrīnojama ir darba kvalitāte, lielā rūpība un

amata prasme, kas vērojama gan konstrukciju stūru salaidumos,

gan sīkdaļu veidojumos. No tautas celtniecībai analogiem ele-

mentiem Bornes baznīcā minamas pusaploka arkas durvju un logu

aplodās, kas bieži vērojamas latviešu klēts dekoratīvajā apdarē,
ar lielām kalēja kaltām naglām virs vertikālajiem durvju satur-

dēļiem pienaglotie horizontāli un skujveidā izkārtotie durvju ap-

šuvuma dēļi, durvju dzelzs viras, atslēgas un citi apkalumi, kalēja
kaltie sienās iedzenamie svečturi, dekoratīvs ripas motīvs baļķa

gala veidojumā, durvju stenderē iegriezta rozete v. c. elementi.

Vertikālais dēļu apšuvums, tāpat arī profilētā dzega attiecināma

uz 18. gs. vidu. Vairāk nekā simt gadu baznīca ir bijusi neapšūta.
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Zemgale ir Latvijas PSR dienviddaļas vēsturiski etnogrāfiskais ap-

gabals, kas aptver kādreizējo zemgaļu cilšu apvienību apdzīvoto

teritoriju. Ziemeļos tā robežojas ar Rīgas jūras līci un Vidzemi

(pa Daugavu), austrumos — ar Augšzemi, dienvidos — ar tagadējo
Lietuvas PSR un rietumos —

ar Kurzemi.

ledzīvotāju pamatnodarbošanās laukos 18. un 19. gs. Zemgalē

bija zemkopība un lopkopība, bet Rīgas jūras līča piekrastē —

zveja. Daļa lauku iedzīvotāju līdztekus lauksaimniecībai nodarbo-

jās ar amatniecību. Gar Daugavu un Lielupes lejtecē papildu no-

darbošanās bija zveja, bet mežainajos Austrumzemgales apvidos —

peļņas darbimežā un koku pludināšanā.

Lauku iedzīvotāju pamatsastāvs — latvieši. Gar Lietuvas robežu

dzīvoja lietuvieši, bet Bauskas—Vecsaules apvidū — votu pēcteči

(voti — Baltijas somu tautība, kurus kā kara gūstekņus 15. gs. vidū

Livonijas ordenis nometināja Bauskas apkaimē), ko Zemgalē sauca

par krieviņiem.
Zemgales zemnieku materiālā kultūra izveidojās uz apgabala

seno iedzīvotāju — zemgaļu kultūras bāzes. Vēsturiskās attīstības

gaitā seno zemgaļu kultūru ietekmēja Augšzemes, Vidzemes un

Kurzemes latviešu, Daugavas lībiešu un Lietuvas iedzīvotāju kul-

tūra. Vērojamas arī dažas ģermāņu tautu ietekmes. Tautu kultūru

mijiedarbības rezultātā Zemgale kļuva it kā par joslu, kas iezī-

mēja pāreju no Rietumlatvijas uz Austrumlatvijas iedzīvotāju ma-

teriālo kultūru, turklāt pārsvarā bija Rietumlatvijai, t. i., Kurzemei

un Rietumvidzemei, radniecīgi elementi. Arī pašā Zemgalē kon-

statējami vairāki apvidi ar savām materiālās kultūras īpatnībām:
centrālā daļa; dienviddaļa, kur vērojamas votu un Sāmsalas

igauņu kultūras iezīmes, kā arī radniecība ar lietuvju materiālo

kultūru; ziemeļrietumdaļa, kur iezīmējas pāreja uz Kurzemes lībis-

kajiem apvidiem; austrumdaļa, kur saskatāma tuvība ar Augš-
zemi.

Auglīgās zemes un labvēlīgāku vēsturisko apstākļu dēļ Zem-

gale izveidojās par saimnieciski attīstītāko Latvijas apvidu. Tur

agrāk nekā pārējos Latvijas apgabalos attīstījās kapitālistiskās at-

tiecības, zemniecības sociālā diferenciācija bija izteiktāka, strau-

jāk izzuda feodālisma laika materiālās kultūras un sadzīves ele-

menti. Zemniecības sociālā noslāņošanās atspoguļojās visās dzīves

nozarēs.

Zemgalē valdošais apmetņu veids 18. un 19. gs. bija viensētas,

bet gar Lietuvas robežu un Rīgas jūras līča piekrastē — ciemi.

Viensētās ēkas izvietotas brīvi, vairākos variantos. Tā, piemēram,
Dobeles apkaimē, no kurienes pārvests vairums muzejā eksponēto

Zemgales sektora celtņu, dzīvojamā māja atradās sētas centrā, to

apņēma dārzs. Vienā pusē tai izvietotas kūtis un klētis, kas kopā
ar dzīvojamo māju veidoja diezgan noslēgtu pagalmu. Attālāk,

parasti dzīvojamās mājas otrā pusē, celta rija. Arī pirts atradās

attālāk, parasti aiz kūtīm.

Zemgales zemnieku ēkas 18. gs. un 19. gs. pirmajā pusē celtas

galvenokārt guļbūvē no aptēstiem baļķiem, kas stūros savienoti
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krusta pakšos. Zemgales rietum- un dienviddaļā sastopamas

statņu konstrukcijas. Celtas arī māla kleķa saimniecības ēkas.

19. gs. otrajā pusē būvmateriālu izvēlē notikušas tādas pašas pār-
maiņas kā Kurzemē. Atšķirība tikai tā, ka Zemgalē biežāk sasto-

pamas no ķieģeļiem mūrētas dzīvojamās un saimniecības ēkas, kas

segtas ar kārniņu jumtiem. Jumti četrslīpju vai divslīpju ar pus-

šļaupumiem galos. Samērā liels arī divslīpju jumtu īpatsvars.

Jumti segti ar salmiem, bet 19. gs. otrajā pusē — arī ar skaidām,

dēlīšiem un kārniņiem. Rīgas jūras līča piekrastes ciemos visai pa-

rasts jumtu seguma materiāls bija niedres, ko ieguva piekrastes
ezeros.

18.—19. gs. Zemgalē zemnieku materiālo kultūru līdzīgi Kur-

zemei kopumā raksturo smagnējas formas. Eku tipos, mājas iedzī-

ves priekšmetos v. c. materiālās kultūras objektos ir daudz kopēju
elementu ar Kurzemi, jo abi vēsturiski etnogrāfiskie apgabali dau-

dzus gadsimtus attīstījās visai tuvos politiskās, ekonomiskās un

kultūras dzīves apstākļos. Tā kā Zemgalē agrāk attīstījās preču-
naudas saimniecība un Zemgale atradās tuvāk toreizējiem liela-

jiem saimnieciskās un kultūras dzīves centriem — Rīgai un Jel-

gavai, tad zemnieku sētās agrāk un vairāk nekā citur Latvijā
tika lietoti pilsētnieciskās materiālās kultūras objekti.

Muzejā Zemgalei paredzētajā teritorijā eksponēta 18. gs. otrās

puses — 19. gs. turīga Zemgales ziemeļrietumdaļas zemnieka sēta,

16. gs. pirmās puses baznīca no Augšzemes. Te atrodas memoriālā

pirts, kas saistīta ar leģendārā partizāna Padomju Savienības Va-

roņa I. Sudmaļa cīņu pret vācu fašistiem. Kurzemei paredzētajā

teritorijā eksponēts no Zemgales pārvestais 18. gs. beigu krogs un

19. gs. sākuma vējdzirnavas.

ZEMGALES TURĪGĀ ZEMNIEKA SĒTA (82.-87.)

Muzejā eksponētajā Zemgales turīgā zemnieka sētā (196. att.)
ir dzīvojamā ēka, klēts, kalpu kūts — «rinka», rija un pirts. Sētas

celtnes pārvestas no Dobeles un Bauskas apkārtnes un hronolo-

ģiski attiecas uz laika posmu no 18. gs. vidus līdz 19. gs. vidum.

Sēta vēl nav pilnīgi nokomplektēta: tajā trūkst saimnieka kūts,

t. s. dižās rinkas un dažu sīkāku celtņu, piemēram, kalves, šķūnīšu
v. tml.

Šādā Zemgales sētā ēkas parasti novietotas ap vienu kopēju,

diezgan noslēgtu pagalmu, kura centrā atrodas dzīvojamā ēka, ne-

tālu no tās — klēts un no logiem labi pārredzamā vietā — arī

saimnieka lopu kūts, kas visbiežāk celta uz ziemeļiem no dzīvo-

jamās ēkas. Nelielā kalpu lopu kūts jeb «kalpu rinka» parasti
izvietota tālāk no dzīvojamās ēkas. Vēl tālāk celtas ugunsnedro-
šās ēkas — rija, pirts, kalve.

Daļa pagalma ap dzīvojamo ēku iežogota ar «zedeņu» jeb
«riķu» žogu un dienvidu pusē apstādīta ar augļu kokiem, ogulāju
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Zemgales turīgā
zemnieka sēta. Centrā
dzīvojama māja. Aiz
tas no labas — pirts,
klēts, kalpu rinka.

un košuma krūmiem, tādejādi izveidojot tīro pagalmu un augļu
dārzu. Raksturīga Zemgales sētas īpatnība ir dzīvojamās ēkas
priekša pie istabu logiem ierīkotais puķu dārzs, kas savukārt ar

sētiņu norobežots no pāreja pagalma.

fB2. Dzīvojamā māja

1770. gados bij. Jelgavas apr. Sīpeles pag. «Vec-
ķempjos» (tagad. Dobeles raj.), muzejā uzstādīta 1937. gadā.

Eka (197. att.) celta guļbūvē no abpusēji aptēstiem, kaķētiem
pnezu un egļu baļķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos. Celt-
niecības darbi veikti ar cirvi, bez zāģa palīdzības. Vietām baļķi
pagarināti, tos metinot, kā tas parasts Vidzemē un Zemgalē, nevis
savienojot ar statņu palīdzību, kā tas darīts Kurzemē. Pamati mū-
rēti no laukakmeņiem kaļķu un grants javā. Jumts divslīpju ar

pusšļaupumiem galos, bijis salmu, bet muzejā segts ar niedrēm.
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«Vecķempju»
_

dzīvojamā māja.

Jumta kore nostiprināta ar grants un spaļu uzbērumu. Dzīvojamās

telpās ir trinītī likti dēļu griesti, bet maltuvē un pieliekamajā —

gludi dēļu griesti. Saimes istabā, maltuvē un pieliekamajā grī-
das — mālaklons, namābijis kaļķu klons, tagad — cementa klons.

Saimnieku kambaros dēļu grīdas. Dzīvojamās telpās sešrūšu logi,
saimniecības telpās — baļķos izcirstas stiklotas lūkas.

Zemgalei tipiskajai ēkai, kur laukstrādnieku dzīvojamā telpa
šķirta no saimnieka ģimenes telpas, ir trijdaļīgs plānojums
(198. att.). Centrā atrodas caurstaigājams nams ar apvalkdūmeni,
no nama pa labi— dzīvojamās telpas, pa kreisi — aukstais gals, kas

sadalīts pieliekamajā kambarī un maltuvē. Nama galvenās durvis

vērstas pret pagalmu un piebraucamo ceļu, papilddurvis — pret
sētas aizmuguri. Papilddurvis izmantotas vienīgi saimniecības va-

jadzībām.

Apvalkdūmenis ir asimetrisks: dūmvads izbūvēts virs tā priekšē-

jās sienas. Zem dūmeņa velves krustām un šķērsām iemūrēti ārdi

tās saturēšanai. Apvalkdūmeņa augšdaļā iemūrēti ārdi — paresni
apaļkoki, pie kuriem piekārti koka vai dzelzs kāši katlu uzkārša-

nai. Mājās, kur dzīvoja saimnieka ģimene, kā arī vairākas kalpu
un vaļinieku ģimenes, apvalkdūmenī bija vairāki pavardi. Daļu
no tiem saimnieks nodeva kalpu un vaļinieku sievu rīcībā. Virs

šiem pavardiem gājēji pakāra viegli noņemamus un izjaucamus,
t. s. kalpu kāšus, kurus, mainot dzīves vietu, viņi ņēma
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«Vecķempju»
dzīvojamās mājas
plāna shēma:

1 — nams;
2 — apvalkdūmenis;.
3 — pavardi;
4 — saimes istaba;

5 — krāsns;

6 — saimnieku

istabas; 7 — krāsns

ar plīti un siltummūri;
8 — maltuve;

9 — rokas dzirnavas;

10 — pieliekamais.

199

Saku koki un loks
braukšanai godos.

sev līdzi. Saimnieka katlus tur-

pretim turēja stingri iebūvēti un

grozāmi, t. s. saimnieka kāši.

Apvalkdūmenī glabātas virtuvē

ikdienas lietošanai * nepiecieša-
mas lietas: čuguna katli, pannas,

trijkāji, maizes lize, pavārnīcas
v. c. Sienās izmūrētajos iedobu-

mos liktas sālnīcas vai citi sī-

kāki trauki. Apvalkdūmeņa aug-

šējā daļā žāvēta gaļa un desas.

No apvalkdūmeņa kurināta mai-

zes krāsns, kas atradās saimes istabā. Virtuves funkciju apvalk-
dūmenis sāka zaudēt 19. gs. otrajā pusē, kad saimes istabās iemū-

rēta plīts ēdiena gatavošanai. Tad apvalkdūmenī cauru gadu ga-

tavots ēdiens lopiem, bet saimei tur gatavoja galvenokārt
vasarā.
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Izvelkamā jumta

gulta un šūpulis
«Vecķempju» saimes

istabā.

Namā uz soliem novietoti dažādi ikdienā lietojami trauki. Pie

sienām uz vadžiem pakārti nēši, vējlukturis, saimniecības piede-
rumi, zirglietas v. c. Namā eksponēts arī otēts trauku skapis ar

uzotētu gada skaitli «1854», grezni aizjūga piederumi (saku koki

un loks), kas lietoti braukšanai kāzās un citos godos (199. att.).
No nama pa bluķa kāpnēm nokļūst istabaugšā, kur glabāti da-

žādi ikdienā nevajadzīgi priekšmeti.

Lielajā caurstaigājamā saimes istabā dzīvoja visi gājēji: precētie

kalpi un vaļinieki ar ģimenēm, puiši, meitas, gans. Saimes istabas

iekārtojumā ievērotas zināmas tradīcijas, kas katram iemītnie-

kam telpā paredzēja savu vietu. Kaktā pie ieejas durvīm parasti
atradās divstāvu gulta puišiem, pie krāsns — gana gultiņa, stūrī

pie saimnieka istabas durvīm — gulta meitām. Precētā kalpa gulta,
t. s. izvelkamā jumta gulta (200. att.), novietota istabas nomaļākajā
vietā, aiz krāsns. Tā bija izdevīga telpā, kur dzīvoja daudz cilvēku:

vakaros gulta paplašināta, bet rītos izvelkamā daļa iebīdīta, lai

gulta dienā aizņemtu mazāk vietas. Gulta parasti aizsegta ar
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svītrainiem vai rūtainiem linu aizkariem, tā radot ģimenei noro-

bežotu stūrīti. Uz gultas jumta glabātas pītas vāceles, groziņi un da-

žādi sīki darbarīki. Kalpa rīcībā bija arī aizkrāsne, kur tas varēja

glabāt savas mantas. Ja saimes istabā bija vairāk iemītnieku nekā

guļvietu, tad gulēja arī uz soliem un grīdas, noliekot tur salmu

maisiņu.
Pie saimnieku gala durvīm novietots saimes ēdamgalds ar biezu,

noceļamu virsu, ap galdu — soli. Pie sienas piestiprināts «karošu

koks», kurā saspraustas koka ēdamkarotes. Stūrī neliels sienas ska-

pītis, kurā glabātas dažādas sīkas lietas (201. att.).
Saimes istabā glabājās arī daudz citu ikdienas dzīvē nepiecie-

šamu iedzīves priekšmetu un darbarīku: krēsli, soliņi, zem gultām
koka lādītes apģērbu v. c. mantu glabāšanai. Pie griestu sijām pie-

stiprināti dēļu plaukti sīkāku darbarīku novietošanai un lietas-

koku žāvēšanai. Pie sienas pakārti urbji, grebļi, slīmesti. Krāsns

tuvumā žūšanai izkārti slapji apģērbi un apavi.
Saimes istabas apgaismošanai ikdienā skalturos dedzināti priežu

skali. Skalturi telpā izvietoti pēc vajadzības. Svētkos un godos koka

vai metāla svečturos dedzinātas pašu lietas aitu tauku, retāk

vaska sveces.

Dzīves apstākļi saimes istabā daudzo iemītnieku dēļ bija ļoti

grūti un nehigiēniski. It sevišķi to izjuta rudenī un ziemu, kad

vairs nevarēja gulēt saimniecības telpās un kad saimes istabā

auda, vērpa, vija virves, laboja un darināja aizjūga piederumus,
kā arī veica citus darbus un tur ienesa vajadzīgos darbarīkus, kas

aizņēma daudzvietas.

201

Saimes ēdamgalds
un soli ap to

«Vecķempju» saimes

istabā.
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Skapis. Sīpele. 1771.

gads.

Aiz saimes istabas izbūvēts

saimnieku gals — paliela telpa,
kas ar krāsni, siltuma mūrīti un

skapi sadalīta divās daļās. Abas

saimnieku istabas durvis grezno

iegriezts saulīšu raksts. Logi
vērsti pret dienvidiem, uz augļu
un puķu dārzu.

Saimnieku gals iekārtots ar

tam laikam modernām amat-

nieku darinātām mēbelēm, ku-

rās vērojami pilsētnieciski ele-

menti. Te minama barokālās

formās darinātā stūra bufete ar

stiklotām durvīm, masīvais, sa-

mērā greznais goda galds ar

virpotām un griezumiem rotā-

tām kājām, vecākais zemnieku

mājās atrastais droši datējamais
ozolkoka skapis ar baroka stila

iezīmēm (darināts vai otēts

1771. g.) (202. att.), pie goda

galda novietotais skapis ar div-

"viru durvīm, kura rotājumos ir

izteikti vēlā baroka elementi,

v. c. istablietas. Saimnieku gala
kreisajā pusē atrodas jumta

gulta ar virpotiem kāju augš-

galiem un dekoratīviem griezu-
miem rotātiem galu un sānu dē-

ļiem. Saimnieku galā novietoti

divi vairāk nekā 100 gadu veci

godos lietojami dekoratīvi sveč-

turi. Viens no tiem metāla, as-

toņžuburu, grezns, otrs — vienkāršāks, virpots no koka, ar četrām

sveču ietverēm.

Maltuves stūrī novietotas rokas dzirnavas. Maltuvē glabātas
miltu tīnes, miltu un putraimu sieti, dažāda lieluma abras maizes

mīcīšanai, dažādi koka un māla trauki. Uz plauktiem likta izceptā
maize. Dažreiz maltuvē koka mucās sālīta gaļa, kas pēc tam žā-

vēta apvalkdūmenī. Pieliekamajā kambarī glabāts piens, krējums
v. c. produkti. Uz plauktiem novietoti piena un sviesta spainīši,

krējuma ķērnes, pavārnīcas, vāceles, putraimu muldiņas, muldiņa

biezpiena nosausēšanai un citi saimniecībā lietojami koka trauki.

«Vecķempju» dzīvojamā māja atspoguļo zemniecības atšķirīgo
sociālo grupu dzīves veidu turīgā Zemgales saimniecībā feodā-

lisma sairšanas un kapitālistisko attiecību veidošanās posmā, kad

māju nomnieki, sevišķi kroņa muižās, jau pilnībā apzinās savu

pārākumu pār bezzemniekiem un sāk to izrādīt visās dzīves jomās.
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83. Klēts

Ēka celta 1755. gadā bij. Bauskas apr. Ceraukstes pag. «Ribās»
(tagad. Bauskas raj.), muzejā uzstādīta 1937. gadā. * '

Klēts (203. att.) celta guļbūvē no kaķētiem apaļiem baļķiem, kas
stūros savienoti krusta pakšos. lekšpusē baļķi aptēsti, bet ārpusē tie
aptēsti tikai priekšējā sienā. Pamati — zem ēkas stūriem no lauk-
akmeņiem uzmūrēti augsti, masīvi četrstūraini «stabi», kas veido
plašu paklēti gaisa cirkulācijai. Jumts divslīpju, bijis salmu bet
muzeja segts ar niedrēm. Kore nostiprināta ar grants un spaļu
uzbērumu. Klētī virs masīvām sijām likti gludi dēļu griesti. Grī-
das -pestu apaļkoku. Plēstu dēļu durvis sastiprinātas ar lielām
lauku kalēja kaltam naglām. Virs ārdurvīm iegriezts klēts celšanas
gada skaitlis «1755».

Klēts priekšpusē uz trim stabiem atbalstīts vaļējs lievenis, uzkuru ved koka kāpnes. Abos klēts galos nelieli uzjumteni, zem
kuriem pa ziemu sanesti bišu koki un novietoti dažādi darbarīki

203

«Ribu» klēts.
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204

«Ribu» klēts plāna
shēma: 1 — lievenis;

2
— kāpņu telpa;

3 — priekšklēts;
4 —

klēts.

205

«Kalna Kundziņu»
pirts.

Celtnei trīs telpas: priekšklēts, klēts un

kāpņu telpa lieveņa galā. (204. att.).
Priekšklētī glabāta vilna, lini, ādas un da-

žādi sīki darbarīki. Pie sijām kārta žāvētā

gaļa.
Muzeja priekšklētī eksponēta 19. gs.

koka atslēgu kolekcija un 18. gs. lauku

kalēja kaltie akmens jeb «dižie» svari.

Koka atslēgas darinātas ļoti rūpīgi, sasto-

pamas daudzos variantos un lietotas gal-
venokārt klēts slēgšanai.

Klētī gar dibensienu bijuši apcirkņi
o

— —j —x
1

—

labības glabāšanai. Telpas apgaismošanai un vēdināšanai galu

sienās, baļķu saduru vietās, izcirsti nelieli lodziņi. Muzejā šajā

telpā eksponēti interesanti 18.—19. gs. skapji un pūra lādes, kas

rotāti ar kokgriezumiem, otējumiem un metāla kalumiem. Daļai

no tiem uzotēti darināšanas gada skaitļi. Daži no šiem priekšmetiem
ir visai grezni ūn pārvesti uz muzeju tikai no turīgo zemnieku

mājām.

Kāpņu telpā koka kāpnes ved uz klētsaugšu. Tur ierīkoti ap-

cirkņi, kur sevišķi auglīgos gados bērta labība. Klētsaugšas ap-

gaismošanai starp zelmiņu baļķiem izcirstas nelielas lūkas — lo-

dziņi. 0

84. Pirts

Eka celta 1850. gados bij. Jelgavas apr. Džūkstes pag. «Kalna

Kundziņos» (tagad. Tukuma raj.), muzejā uzstādīta 1937. gadā.
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206

«Kalna Kundziņu»

pirts plāna shēma:

1 — priekšnams;

2 — ģērbtuve;
_

3 — mazgāšanas
telpa;

4 — krāsns; 5 — lāva.
6 — sols.

207

Krāsns ar dūmeni
«Kalna Kundziņu»
pirtī.

Pirts ir aptēstu, kaķētu baļķu

guļbūve (205. att.), kam baļķi

stūros savienoti gludajos pak-
šos, kuri apšūti dēļiem. Pamati

mūrēti no laukakmeņiem kaļķu
un grants javā. Jumts divslīpju,
bijis salmu, bet muzejā segts

ar niedrēm. Mazgāšanās telpā
un ģērbtuvē likta dēļu grīda un

gludi dēļu griesti. Priekšnams

bez griestiem, ar kaļķu klonu.

Ģērbtuvē ir mazs vienrūts lo-

dziņš, mazgāšanās telpā — pa-

liels četrrūšu lodziņš.

«Kalna Kundziņu» pirts rak-

sturo lauku pirts ēku attīstības

augstāko pakāpi. Šādas pirtis
19. gs. bija sastopamas turīgu
zemnieku mājās. Tajā ir trīs tel-

pas (206. att.): priekšnams, ap-
sildāma ģērbtuve un mazgāša-
nās telpa. Mazgāšanās telpā no

laukakmeņiem un ķieģeļiem uz-

mūrēta liela četrstūraina krāsns

ar ķieģeļu dūmeni (207. att.).
Krāsns laukakmeņu mūris aiz-

ņem arī daļu no aizmugures

sienas. Guļbaļķu vainagi abpus

mūrim iestiprināti statņos.
Krāsns kurtuve iedziļināta zemē.

Kurinot krāsni, silst virs kurtu-

ves spraišļu velves sakrautie

laukakmeņi, uz kuriem pa īpašu
lūku varēja uzliet aukstu ūdeni

un tā «uzmest garu». Mazgāša-
nās telpā pie sienas ierīkota ne-

daudz izdobta vienkoka lāva ar

paaugstinājumu pagalvim. Lāvai

līdzās novietots soliņš.

No priekšnama var nokļūt pirtsaugšā, kur pie kārtīm piekārtas

glabātas vasarā sasietās bērzu pirts slotas.

Tāpat kā citos Latvijas vēsturiski etnogrāfiskajos apgabalos, arī

Zemgalē pirtis celtas attālāk no pārējām saimniecības ēkām un, ja
vien iespējams, tekoša ūdens, dīķa vai vienkārši akas tuvumā.

Zemgalē, kur šķiriskās pretrunas starp saimniekiem un lauk-

strādniekiem izpaudās agrāk nekā citos Latvijas apvidos, jau
19. gs. vidū turīgākie saimnieki negāja pirtī reizē ar strādniekiem.

Pirmie mazgājās saimnieka ģimenes locekļi, un tikai pēc tam pirtī

gāja laukstrādnieki.
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85. Kalpu rinka

Eka celta 1780. gados bij. Jelgavas apr. Sīpeles pag. «Poķos»
(tagad. Dobeles raj.), muzejā uzstādīta 1936. gadā.

Kalpu rinka celta guļbūvē no kaķētiem, aptēstiem baļķiem, kas

stūros savienoti krusta pakšos (208. att.). Plānojums pakavveida.
Ārsienu baļķi pakava liekumu vietās savienoti platā leņķī

(209. att.). Šāda plānojuma lopu mītnes — «rinkas» vai «riņķī

grieztie laidari» raksturīgi Zemgalei. Celtnes nosaukums cēlies no

tā, ka atsevišķās telpas no trim vai pat četrām pusēm it kā riņķis

iekļauj lopu pagalmu — laidaru. Pamati mūrēti no laukakmeņiem

kaļķu un grants javā. Kūtīm pamati ir augstāki nekā pārējām tel-

pām; to uzdevums pasargāt kūts sienu vainagu baļķus no saskares

ar mēsliem un no trūdēšanas. Jumts divslīpju ar pusšļaupumiem

galos, bijis salmu, bet muzejā segts ar niedrēm. Klētīm un kūtīm

ir apaļkoku griesti, klētīm — dēļu grīdas.

208

«Poķu» kalpu rinka.
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Platleņķa paksis
«Poķu» kalpu rinkā.

210

«Poķu» kalpu rinkas
plāna shēma:
1 - klētis; 2 - kūtis;
3 - lopbarības telpas.

Kalpu rinkā zem kopēja jumta apvienotas 9 telpas: 3 klētis,

3 kūtis un 3 lopbarības novietnes (210. att.), kas paredzētas trīs

kalpu ģimeņu vajadzībām. Klētīs glabāta labība, produkti, drēbes

v. c. mantas. Lai lopiem būtu siltāk, kūtsaugšā glabāta lopbarība.
Govis kūtī piesietas pie sienās iedzītiem vadžiem. Barība likta

pie sienas piestiprinātajās redelēs, ūdens liets vienkoka silēs.

Kalpu rinka raksturo laukstrādnieku dzīves veidu klaušu saim-

niecības sairuma un kapitālisma sākuma periodā, kad precētam

kalpam kā algu deva nelielu zemes gabaliņu un viņš varēja turēt

govi, cūku, aitas, vistas. Par šo algu kalps pildīja saimnieka klau-

šas muižā un veica viņam uzdotos darbus mājās.

Higiēnisku apsvērumu dēļ laidari parasti celti uz ziemeļiem no

dzīvojamās mājas. Pēc plānojuma un izmēra kalpu rinka bija
saimnieka rinkas miniatūra. Kalpu rinka parasti celta attālāk no

pārējām ēkām.

86. Rija

Rija celta 1750. gados bij. Jelgavas apr. Džūkstes pag. «Ļupīšos»

(tagad. Tukuma raj.), muzejā uzstādīta-1937. gadā.
Eka (211. att.) celta guļbūvē no-kaķētiem apaļiem baļķiem, kas

stūros savienoti krusta pakšos. Pamati mūrēti no laukakmeņiem
mālu javā. Jumts trīsslīpju, ar brodiņu nošļaupuma galā, bijis
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211

«Ļupīšu» rija.

212

«Ļupīšu» rija.
A — garengriezuma
shēma; B — plāna
shēma.
1— rija, 2 — krāsns;

3 — piedarbi;
4 — kamīni
apgaismošanai.
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Darbarīki «Ļupīšu»
piedarba. No kreisās:

linu mīstāmā
mašīna, režģis pelavu
sijāšanai, koka dakšas

un grābekļi.

salmu, bet muzejā segts ar

niedrēm. Griesti — apaļkoku.

Grīdas — mālaklons.

Rija ir pati augstākā celtne

latviešu lauku sētā. Riju iekšē-

jais iekārtojums visos vēstu-

riski etnogrāfiskajos apgabalos

stipri līdzīgs. Lielākas atšķirības

vērojamas celtņu plānoiumā un

ārējā izskatā. Pretstatā monu-

mentālajām, ar zemo jumtu seg-

tajām Vidzemes rijām Zemgales

rijas parasti izskatās augstas un

kailas. Tās, tāpat kā citur, cel-

tas attālāk no sētas pārējām

ēkām, ja vien iespējams, uzkal-

niņā.

Ēka sastāv no trim telpām

(212. att.): centrā rija, kas celta

kā patstāvīgs cirtnis ar četrām

sienām, tai abās pusēs ar trim

sienām pievienoti piedarbi. Tā

kā lielākajās saimniecībās pie-

tika cilvēku, lai vienlaikus kultu divos piedarbos, šads telpu iz-

kārtojums deva iespēju paātrināt kulšanas darbus, jo visu viena

rijā izžāvēto labību varēja izkult tikai divos vai trijos klajienos.

Zemgalē dažkārt divas rijas piekļaujas vienam lielam piedarbam.

Rijas augstumu apmēram uz pusēm pārdala divas ārdu sijas, uz

kurām salikti guļārdi. Tos, atiecīgi pārbīdot, sakārtoja vairākas

«lāvās», uz kurām lika žāvējamo labību.

Rijas sienās izcirstas nelielas ailas durvīm labības padošanai

un dūmuizlaišanai.

Kaktā pie piedarba sienas uzmūrēta laukakmeņu un ķieģeļu

krāsns bez dūmeņa, kura ugunsdrošības dēļ iegremdēta zeme.

Krāsns kurtuve, kā parasti, liela, lai tajā varētu dedzināt iespējami

rupjāku malku, kas, ilgi degdama, deva vairāk siltuma. Gaisa cir-

kulācijai virs kurtuves atstāts caurums, t. s. krāsns spelte, virs ku-

ras uzmūrēts dzirksteļu uztvērējs. Krāsni kurināja vecāki vīri, kam

bija pieredze vajadzīgā siltuma noteikšana. Izžuvušo labībunogāza

no izgrūda pa durvīm piedarbos un taisīja tur klājienu.

Kūla ar spriguļiem, kuļamajiem bluķiem, kuļamo labību mīdīja ar

zirgiem.

Piedarbu pretējās sānu sienās ir divas lielas divviru durvis iz-

kultās labības aizvākšanai un graudu vētīšanai nepieciešamā caur-

vēja radīšanai. Piedarbu un rijas durvis, kā arī lūku aizvērtņi sa-

stiprināti ar koka tapām un ievietoti koka virās.

Piedarbu apgaismošanai stūrī no māla kleķa iemūrēts kamīns —

«ceplītis», kurā dedzināta sīka, sveķaina malka. Kulšanas laika
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214

«Marshall and Co»
firmas tvaika
lokomobile.

vienmēr kāds uzraudzīja «cep-
līti» un atslaucīja no tā kuļamo
labību.

Piedarbā eksponēti 19. gs.
labības kulšanai lietotie pašu
zemnieku darinātie darbarīki:

spriguļi, koka dakšas, vētāmie

sieti, kuļamie bluķi, restes jeb
režģis (213. att.). Režģī iekrāva

gan izkultos salmus, gan pela-
vas pirms to aiznešanas un sal-

mus ar rokām izpurināja, līdz

izbira vēl palikušās vārpas un

paslēpušies graudi.
Preču-naudas saimniecības

attīstība un lauksaimniecības in-

tensifikācija radīja pārmainās
labībaskulšanas procesā un kul-

šanas darbarīkos. Jau 18. gs.

beigās muižās dažkārt lietotas

ievestās, bet no 19. gs. 30.—40.

gadiem — arī Baltijas fabrikās

ražotās ārzemju tipa ģēpeļu

kuļmašīnas. Lai gan vairums šādu kuļmašīnu kūla tikai rijās
žāvētu labību, tomēr tā nebija vairs tik stipri jāizžāvē, kā

kuļot ar spriguļiem vai ruļļiem, tāpēc kulšanas darba ražīgums
vairākkārt palielinājās.

Nojumē līdzās rijai eksponēta ar lokomobili (214. att.) darbināma

kuļmašīna. Tvaika lokomobiļu lietošana kuļmašīnu darbināšanai

ārzemēs sākās 19. gs. 50. gados un drīz pēc tam ieviesās arī Kur-

zemes un Vidzemes muižās. Tas stipri cēla darba ražīgumu un pa-

zemināja ražojuma pašizmaksu. Arī zemnieki saskatīja mašīnu

priekšrocības salīdzinājumā ar roku darbu. Tomēr kuļmašīnas, tā-

pat kā citas lauksaimniecības mašīnas, līdzekļu trūkuma dēļ tik

ātri neieviesās zemnieku saimniecībās. Tikai 19. gs. otrajā pusē
turīgākie saimnieki, sevišķi Zemgales līdzenumā, kur kapitālisms

attīstījās straujāk nekā citur Latvijā, sāka koplietošanā iegādāties
kuļmašīnas un lokomobiles. Vidējo un trūcīgo zemnieku saimnie-

cībās labību vēl ilgi kūla ar spriguļiem un kuļamajiem bluķiem.
Piedarbā parasti arī mīstīja un kulstīja linus. Pirms mīstīšanas

tos divas vai trīs dienas žāvēja rijā uz ārdiem.

19. gs. otrajā pusē turīgāko zemnieku saimniecībās mazražīgo
rokas mīstīklu vietā lietoja linu mīstāmās mašīnas. Sākumā tās dar-

bināja ar rokām. Vismaz kopš 19. gs. 60. gadiem linu mīstāmās ma-

šīnas jau darbināja ar zirgu spēku. Ar ģēpeli darbināma linu mīs-

tāmā mašīna novietota kreisās puses piedarbā. Ģēpeles galvenā

sastāvdaļa ir liels zobrats, kas griežas horizontālā plaknē kopā ar

vertikāli nostiprinātu asi, kurā iestiprināta dīstele zirga piejūgša-
nai. Zobrats griež spoli, kas savukārt darbina mašīnas ruļļus. Pie
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šādas mašīnas strādāja 3—4 cilvēki: viens laida linu saujas starp

ruļļiem, viens vai divi pienesa un padeva linus, viens aizvāca iz-

mīstītos linu stiebrus.

87. Pirts

215

I.
Sudmaļamemoriālā
pirts.

Pirts celta 19. gs. beigas bij. Bauskas apr. lecavas pag. «Zicleņos»

(tagad. Bauskas raj.), muzejā uzstādīta 1952. gadā.

Ēka (215. att.) sastāv no mazgāšanās telpas un priekšnama. Maz-

gāšanās telpa celta no aptēstiem guļbaļķiem krusta pakšos, priekš-
nams ar dēļu sienām. Pamati zemi, mūrēti no laukakmeņiem mālu

javā. Jumts divslīpju, skaidu. Zelminis segts ar dēļiem. Priekšnams

bez griestiem, ar dēļu grīdu. Mazgāšanās telpā likti dēļu griesti un

apaļu, tievu kārtiņu grīda. Telpu apgaismo mazs četrrūšu lodziņš.

Pretējā sienā izcirsta neliela aila dūmu izvadīšanai. Stūrī no

laukakmeņiem krauta krāsns,_kas ugunsdrošības dēļ no divām pu-

sēm apjozta ar ķieģeļu mūri. Ēkas ārsienas daļu veido laukakmeņu

mūris. Pretim krāsnij atrodas lāva ar soliņu.

«Zīdeņu» pirts uz muzeju pārvesta kā memoriāla celtne, kas

saistīta ar Padomju Savienības Varoņa Imanta Sudmaļa cīņu pret
fašismu. Buržuāziskās Latvijas laikā, 1932. gadā, I. Sudmalis iestā-

jās LKJS un kopš tā laika aktīvi darbojās pagrīdē komjaunatnes
un partijas darbā. Padomju varas laikā, 1940.—1941. gadā, I. Sud-

malis bija LĻKJS CX loceklis

un komjaunatnes Liepājas ap-

riņķa komitejas sekretārs. Lielā

Tēvijas kara sākumā I. Sudmalis

bija viens no Liepājas aizstāvē-

šanas organizētājiem. Nepaspē-

jis evakuēties, I. Sudmalis

ienaidnieka aizmugurē turpināja
aktīvu cīņu. 1941. gada vasarā

ar pieņemtu vārdu viņš strādāja

par puisi lecavas pagasta «Zī-

deņos». Uz muzeju pārvestajā
pirtiņā viņš rīkoja slepenas
sanāksmes, kurās piedalījās ap-

kārtējās mājās strādājošie lauk-

strādnieki un kara gūstekņi.

Kopš 1942. gada I. Sudmalis

darbojās latviešu partizānu vie-

nībās, bet 1943. gadā izveidoja
un vadīja Rīgas antifašistisko

pagrīdes organizāciju. 1944.

gada februārī fašisti I. Sudmali

apcietināja un maijā sodīja ar

nāvi.
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88. Vējdzirnavas

216

«Bendzoļu»

vējdzirnavas.

Dzirnavas celtas ap 1814. gadu bij. Jelgavas apr. Šķibes pag. (ta-
gad. Dobeles raj.), Jelgavas—Dobeles lielceļa malā pie «Ben-

dzoļu»_kroga: Dzirnavas darbojušās līdz 1935. gadam, un tajā pašā
gada tas uzstādītas muzeja.

Dzirnavām ir krustā mūrēti laukakmeņu pamati. Virs tiem liktas
koka pamatnīcas, kuru vidu ar 16 atspaidiem vertikāli nostiprināts
65 cm diametraun 6,7 m garš ozola stabs — visu dzirnavukonstruk-

ciju turētājs un serde. Uz staba «uzsēdināts» un līdzsvarots plānā
četrstūrains, ar dēļiem apšūts 10 m augsts divstāvu dzirnavu kor-

puss (216. att.). Ar garu priedes baļķi to var pagriezt pret vēju.
Dzirnavu konstrukcijas ir vienkāršas, veidotas ar lielu namdara

amata prasmi (217. att.). Salaidumu vietas nostiprinātas ar cieta
ozola koka tapām, lauku kalēja kaltām naglām un skrūvēm.

Dzirnavām ir četri spārni, kurus veido koka latu režģi, kas pie-
stiprināti pie spārnu baļķiem — «pleciem». Spārni pārvilkti ar

buram, griešanas ātrums regulēts, buras satinot vai attinot. Dzir-
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«Bendzoļu»

vējdzirnavu

griezumi: A — spārnu
ass virzienā; B —

perpendikulāri spārnu

asij. 1 — pamati;
2 — vertikālais stabs

ar ātspaidiem;

3 — dzirnavu

korpuss; 4 — spārni;
5 — spārnu ass

ar zobratu;

6 — vārpsta

ar zobratu;
7 — gaņģis;
8 — ar vēja

spēku

darbināma;
10 — bremze un lerīce

dzirnavu palaišanai;
11 — kāpnes;

12 — dzirnavu «aste»

un grieztuve

korpusa pagriešanai.

navās ierīkots viens dzirnakmeņu pāris — «gaņģis». Spārnu
ass ar zobratu — spēka pārnesēju palīdzību griež augšējo
dzirnakmeni. Neliels zobrats spārnu ass galā darbina maisu pacel-
šanas ierīci, kas maisu gar dzirnavu ārsienu paceļ līdz augšstāva
«maisu durvīm», pa kurām to ievilka dzirnavās. No piltuves graudi

vienmērīgi birst dzirnakmeņos. Paceļot vai nolaižot augšējo dzirn-

akmeni, iespējams regulēt maluma smalkumu. Milti pa koka cau-

ruli — «zābaku» birst apakšējā stāvā novietotā maisā. Dzirnavu

korpusā izkalti lodziņi — ailas, kurās melderis ar mazām dzir-

naviņām noteicis vēja stiprumu.
Šķibes «Bendzoļu» vējdzirnavas pieder pie senākā, t. s. staba

tipa vējdzirnavām. Tautā tās dēvē arī par «būcenēm», «buka»

vai «vistas kājas» dzirnavām.

Precīzi noteikt «staba» vējdzirnavu parādīšanās laiku Latvijā
na»v izdevies. Vēstures avotos tās minētas jau 14. gs. sākumā,

bet vēlākos gadsimtos bieži redzamas pilsētu, īpaši Rīgas, pano-

rāmu gravīrās un litogrāfijās.
19. gs. beigās un 20. gs. sākumā Latvijā bija saglabājušies tikai

daži desmiti «staba» dzirnavu. Lai palielinātu to jaudu, daļa pār-
būvēta — papildus nostiprināts dzirnavu korpuss, uzlabota spēka

pārvada sistēma, ierīkoti vairāki «gaņģi». Uzlabojumi «staba» dzir-

navās aizgūti no t. s. holandiešu vējdzirnavām (sk. 150. un 186.

lpp.), kuru skaits Latvijā 19. un 20. gs. mijā pārsniedza 600.
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DAŽĀDI OBJEKTI

89. Muižas dzīvojamā māja

Māja celta 17. gs. bij. Rīgas apr. Ādažu pag. (tagad. Rīgas raj.)
kā agrākās Baložu jeb «Bonaventūras» muižiņas vecā dzīvojamā
ēka, muzejā uzstādīta 1936.—1937. gadā.

Celtne ir vienstāva koka ēka ar daļēji izbūvētu jumta stāvu.

Tā celta guļbūvē no labi noaugušiem, aptēstiem guļkokiem, kas

stūros savienoti gludajos pakšos. Vainags virs vainaga pietapoti ar

ozola koka tapām. Pamati mūrēti no plienakmeņiem kaļķu un

grants javā. Jumts divslīpju, ar pusšļaupumiem galos un nelielām

jumta izbūvēm, agrāk bijis nosegts ar holandiešu tipa kārniņiem,
bet muzejā segts ar skaidām. Ēkas galvenajā fasādēieejas priekšā
izveidota neliela jumta pārkare — «paspārne». Ēkai ierīkotas

vienas divviru ieejas durvis. Logi dubulti, ar senlaicīgu sīku rūšu

dalījumu.
Telpu sākotnējais plānojums vienkāršs — pirmajā stāvā piecas

atsevišķas telpas un priekšnams, no kura koka kāpnes ar intere-

santām dēļu margām ved uz otro stāvu, kur kādreiz bijušas divas

telpas. Ēkas plānojums nedaudz pārveidots un pielāgots muzeja
administrācijas ēkas vajadzībām.

90. Muižas klēts

Eka celta 1797. gadā bij. Valkas apr. Smiltenes muižā (tagad.
Valkas raj.). Klēti izmantojis muižas dārznieks. Muzejā tā uzstā-

dīta 1939. gadā.

Vientelpas klēts celta guļbūvē no aptēstiem baļķiem, kas stūros

savienoti krusta pakšos. Ēkas priekšpusē izveidots neliels, uz sta-

biem balstīts lievenis. Pamati mūrēti no laukakmeņiem. Jumts

četrslīpju, kārniņu. Klētī liktas dēļu grīdas un griesti.

91. Saules pulkstenis

Tas atrasts kada Rēzeknes apkaimes muižā un 1926. gada pār-

vests uz Rīgu. Muzejā novietots centrālā laukumamalā.



92. Akmeņi galvena ceļa malā

Lielākais akmens ar iecirstām rakstu zīmēm, kas atrasts Ludzas

raj. Rundēnos, nosusinot Audēju ezeru, novietots aiz Nidas zvej-
nieka dūmistabas. Uz muzeju tas pārvests 1937. gadā. Rakstu zīmes

nav atšifrētas.

Akmeņi ar izkaltajiem dobumiem, kas dēvēti par vergu bļodām,
atvesti uz muzeju no Vecauces un no Cēsu raj. Pēc nostāstiem,

lielākais (no Vecauces pārvestais) akmens atradies pie muižas ri-

jām. Kūlēji ar akmens dobumā ielieto ūdeni dzesējuši slāpes.
Pie Vidzemes sektora novietots 1932. gadā no Drabešiem (Cēsu

raj.) pārvestais akmens ar iekaltiem krustiem un dzīvnieka kon-

tūru. Kā liecina nostāsti, tas esot bijis robežakmens.

Pie Latgales sētas novietots 1930. gadā no leriķiem (Cēsu raj.)

pārvestais robežakmens ar iecirstu krustu.

93. Zauskas priede

Tā augusi Valkas raj. Smiltenes ciemā, Smiltenes—Valmieras

ceļa malā, un bija sasniegusi apm. 370 gadu vecumu. Kad koks no-

kalta, tas sazāģēts un gabals no tā uzstādīts muzejā.
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	120 «Rizgu» rijas plāna shēma: 1 — rijas telpa; 2 — krāsns ar kurtuves bedri; 3 — piedarbs; 4 — kamīns apgaismošanai; 5 — ratnīca; 6 — lieveņi; 7 — pūnes.�����������������������������������
	122 Kuļamie bluķi «Rizgu» piedarbā.�i; 5 — ratnīca
	123 «Jaunrūnu» pirts ar dzīvojamo kambari.����������
	124 «Jaunrūnu» pirts plāna shēma: 1 — nams; 2 — pirts; 3 — no akmeņiem krautā krāsns; 4 — lāva; 5 — sols; 6 — dzīvojamais kambaris; 7 — krāsns.���������������������������������������������
	125 «Skrastu» pūnīte.�������肍됪悍
	126 «Gaigalu» pūnīte.�İㄴ႘됪됪䂞됪
	121 «Mežuļu» saiešanas nams.�됪ₒ됪�
	128 «Mežuļu» saiešanas nama plāna shēma: 1 — vējtverts; ? — lūgšanu telpa; 3 — krāsnis; 4 — sludinātāju istaba; 5 — uzgaidāmā telpa — «rijiņa»; 6 — piedarbiņš.������������������������������������������������������������
	129 Valmieras dzīvojamā rija-skola.����������
	130 Valmieras dzīvojamās rijas-skolas plāna shēma: 1 — dzīvojamais kambaris (skolas telpa); 2 — galds; 3 — soli; 4 — skapis; 5 —- kādreizējā krāsns vieta; 6 — rija; 7 — krāsns ar pavardu priekšā; 8 — kamīns apgaismošanai; 9 — piedarbs.������������������������������������������������������������
	131 Krāsns ar pavardu un dzirksteļu uztvērēju — rovi Valmieras dzīvojamā rijā.�㜳〰㍢〰㈰〰㌵〰㈰㈰ㄴ〰㉤〰㈰〰㙢〱〱〰㘴〰㜲〰㘵〰㘹〰㝡〱ㄳ〰㙡〱
	132 Linu mīstāmās mašīnas. Priekšplānā — ar zirgu spēku darbināmā, t. s. tilta mašīna, aizmugurē — ar roku darbināmā, t. s. bullīts.����������������������������������������������������������������������
	J33 Linu kulstāmais rats (Skaņkalne). Stūrī kamīns piedarba apgaismošanai.�������������������������
	134 «Brežu» skolas iekārta. Rekonstruēta.�����Ā����
	135 «Dukuru» klēts��怃딪䀃
	136 Biškopja piederumi. No labās: grozs spietu saņemšanai un dzeinis.����������
	137 Bišu dore.
	138 «Ķoderu» pirts ar vārāmo namiņu.��������������������
	139 «Ķoderu» pirts plāna shēma: 1 — vāramais namiņš; 2 — pavards; 3 — rokas dzirnavas; 4 — akmeņi sēdēšanai; 5 — pirts; 6 — no akmeņiem krautā krāsns; 7 — dziedniecības ierīce; 8 — lāva; 9 — sols.����������������������������������������������������������������������
	140 Dziedniecības ierīce un krāsns pirtī.��������������������
	141 «Ārluiku» dzīvojamā rija.�끑딪ဓ漪뀒漪Ā�Ā�恪딪䁪딪
	142 «Ārluiku» dzīvojamā rija. A — garengriezuma shēma; B — plāna shēma. 1 — priekšnami; 2 — virtuve-rovis; 3 — plīts; 4 — iemūrēts katls; 5 — siltummūris; 6 — saimes istaba; 7 — saimnieku istaba; 8 — rija; 9 — krāsns; 10 — piedarbs.������������������������������������ꄁ�ꀁ�ᢚ礘ᢚ礘Linu mīstām
	143 Saimnieku istabas interjers «Ārluiku» dzīvojamā rijā.��������������������
	144 «Grēvju» klēts.���������
	145 «Lejasboļu» dzīvojamā māja.�ဓ漪뀒漪Ā�Ā��딪딪肀딪₀딪���
	146 «Lejasboļu» dzīvojamā māja. A — garengriezuma shēma; B — plāna shēma. 1 — nams; 2 — pieliekamais; 3 — vaļinieka istaba; 4 — siltummūris; 5 — saimes istaba; 6 — «melnais ķēķis» ar iemūrētu lielo katlu; 7 — dūmvads grīdā; 8 — krāsns; 9 — saimnieku istaba; 10 — pagrabs.������������������������������������������������������������������������������������������
	147 Saimnieku istabas interjers «Lejasboļu» dzīvojamā mājā.�s; 3 — vaļinieka istaba;
	148 Sviesta kuļamā muca (Lejasciems. 20. gs. 20. gadi) un sviesta spiede (Aloja. 1860. gadi) «Lejasboļu» pieliekamajā.��������������������
	149 «Vīņaudu» zirga dzirnavu plāna shēma: 1 — klēts; 2 — nojume.�딪胊딪샋딪ꃋ딪���������　�ꃉ딪胉딪낧
	150 «Vecluku» dzīvojamā māja.�딪������������
	151 «Vecluku» dzīvojamās mājas plāna shēma: 1 — lievenis; 2 — nams; 3 — virtuve-rovis; 4 — iemūrētais katls; 5 — plīts; 6 — lielā istaba-darbnīca; 7 —_ krāsns ar mūrīti apkārt; 8 — dzīvojama telpa; 9 — maza istabiņa; 10 — pieliekamais; 11 — ieeja pagrabā.�������������������������������������������������������������������������������������
	152 «Kaupēnu» pirts plāna shēma: 1 — no akmeņiem krauta krāsns; 2 — lāva; 3 — sols.�eja pagrabā.�����������������
	153 «Čipatu» podnieka darbnīca.����������
	154 «Čipatu» podnieka darbnīca. A — garengriezuma shēma; B — plāna shēma; C — šķērsgriezuma shēma. 1 — darbnīca; 2 — ceplis; 3 — kurtuve; 4 — darinājumu apdedzināšanas telpa; 5 — restes; 6 — liesmu kanāli; 7 — ieeja ceplī; 8 — plīts ar siltummūri; 9 — katls svina dedzināšanai; 10 — plīts; 11 — virpas; 12 — piebūve kurināmā glabāšanai; 13 — piebūve gatavas produkcijas glabāšanai; 14 — rokas dzirnavas vāpes malšanai; 15 — plaukti darinājumu žāvēšanai; 16 — bedre mālu glabāšanai; 17 un 18 — bedres; 19 — ierīce darvas tecināšanai.�〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰�　　　　　㐀需　〄᠃梞鸘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	155 «Čipatu» podnieka iekšskats. No kreisās: dūmenis, plīts ar siltummuri, virpa. Pie griestiem – plaukti darinājumu žāvēšanai.�����������������������������������
	Untitled
	156 Muzejā topošās Latgales sādžas iela���������뀼똪‾똪倿똪
	19. gs. pirmās puses un vidus Latgales zemnieka sētas daļa. no kreisās: klēts, laidars, kūtis.������������������������������
	158 Zvirgzdenes muižas klēts.�E똪퀤똪
	159 Kalna Romuļu sādžas dzīvojamā māja.�������������偙똪큘똪똪큙똪����
	160 Kalna Romuļu sādžas dzīvojamas mājas logu apmaļu un uzjumteņa dekoratīvie kokgriezumi.�����������������������������������
	161 Kalna Romuļu sādžas dzīvojamā māja. A — garengriezuma shēma.������������������������������
	162 Guļamtelpa Kalna Romuļu sādžas dzīvojamā mājā.�똪ႊ똪똪������������똪킇똪h똪恓똪���������
	B — plāna shēma: 1 — durvju priekša ar soliem; 2 — nams — «sinces» 3 — virtuve; 4 — plīts; 5 — dzīvojamā telpa; 6 — krāsns ar mūrīti un plīts siltummūri; 7 — aukstais gals; 8 — rokas dzirnavas.��������������������������������������������������
	163 Goda kakts Kalna Romuļu sādžas dzīvojamā mājā.�ㄴ〰㈰〰慢〰㜳〰㘹〰㙥〰㘳〰㘵〰㜳〰扢〰㈰〰㌳〰㈰㈰ㄴ〰㈰
	164 Saimniecības trauki un piederumi Kalna Romuļu sādžas dzīvojamas mājas virtuvē.������0㘱0㜲¼똪똪ꂂ똪䂂똪��������0㜵İ㙥
	165 Slīpkoku žogs Latgales sektorā.�����±똪炲똪ꂳ
	166 Čudarānu sādžas saimniecības ēkas plāna shēma: 2 – palieveņi; 4 — govju kūts; 5 – cūku kūts.�������������������������������������������������������
	167 Galdiņu tīne, salmu un klūgu pīteņi labības un miltu glabāšanai un sētuves Līksnas klētī.�������������������������������������������������������
	168 Līksnas klēts.�똪��������
	169 Eleonorviles katoļu kapelas plāna shēma: 1 — lievenis; 2 — lūgšanu telpa; 3 — soli; 4 — altāris; 5 — sānu altāris; 6 — ģērbistaba.�mi.�����������������������������������������
	170 Latgales podnieka dzīvojamā māja-darbnīca.��������������������
	171 Latgales podnieka dzīvojamās mājas-darbnīcas plāna shēma: 1 — nams — «sinces»; 2 — rokas dzirnavas; 3 — mālu glabātava; 4 — dzīvojama telpa-darbnīca; 5 — krāsns ar plīti priekšā; 6 — virpa.�����������������������������������������������������������������
	172 Podnieka virpa ar koka asi. Ludza. 20. gs. sākums.�㘵〰㜳〰
	173 Latgales podnieka cepļa namiņš.����������
	174 Latgales podnieka cepļa plāna shēma: 1 — cepļa telpa; 2 — ceplis; 3 — kurtuves bedre; 4 — apdedzināšanas telpa.�������������������������
	175 Meirānu sādžas dūmistaba.�ဲ뜪逗뜪怑뜪��������
	176 Meirānu sādžas dūmistabas plāna shēma: 1 — nams — «sinces»; 2 — dzīvojama telpa 3 — krāsns; 4 — «zavaliņš».����������������������������������������
	177 Braslavas sādžas rija.����Ā
	178 Braslavas sādžas rijas plāna shēma: 1 — rija; 2 — krāsns; 3 — piedarbs; 4 — pūnes.�������������������������
	179 Latgales sīkzemnieka sēta. No labās: dzīvojamā māja vienā rindā ar kūti, saimniecības ēka, vējdzirnavas.�s; 6 — ģērbistaba.�mi.�������������������������������������
	180 Dervinieku sādžas dzīvojamās mājas un kūts plāna shēma: 1 — nams — «sinces»; 2 — apcirkņi labībai; 3 — dzīvojamā telpa; 4 — krāsns; 5 — plīts; 6 — stallis; 7 — kūts.����������������������������������������������������������������������
	181 Dervinieku sādžas vējdzirnavas un saimniecības ēka.�〰慢〰㜳〰㘹〰㙥〰㘳〰㘵〰㜳〰扢〰㍢〰
	182 Dervinieku sādžas saimniecības ēkas plāna shēma: 1 — siena šķūnis; 2 — labības šķūnis.��������������������������������������������������
	183 „ Dervinieku sādžas vējdzirnavu griezuma shēma: 1 — dzirnavu korpuss; 2 — «galva»; 3 — spārni; 4 — spārnu ass ar zobratu; 5 vārpsta ar zobratiem; 6 — gaņģis; 7 — roka — «mylins» dzirnakmeņu griešanai; 8 — kāpnes.��������������������������������������������������
	184 Rogovkas pareizticīgo baznīca.����������
	185 Rogovkas baznīcas plāna shēma: 1 — kāpnes; 2 — lūgšanu telpa; 3 — altāris.������������������������������
	186 Latgales krievu zemnieka sētas celtņu plāna shēma: A — dzīvojamā māja; B — kūts; C — slēgts pagalms-laldars. 1 — nams — «sinces»; 2 — dzīvojamā telpa; 3 — krāsns; 4 — plīts; 5 — klēts; 6 — apcirkņi; 7 — maltuve; 8 — rokas dzirnavas; 9 — kūtis; 10 — šķūnis; 11 — stabu rinda, kas balsta kūts jumta slīpi; 12 — vārti.���������������������������������������������������������������������������������������������������������
	187 Dervinieku sādžas pirts plāna shēma: 1 — priekšnams; 2 — mazgāšanās telpa; 3 — krāsns; 4 — lāva un sols.�īvojamā telpa; 3 — krāsns; 4 — plī
	īss plāna shēma: 1 – priekšnams; 2 – mazgāšanās telpa; 3 – krāsns; 4 – lāva.�뜪レ뜪��������0㈰0ㄴ䃪뜪⃪뜪낲뜪傲뜪��������0㙤ı
	189 «Pakalnu» vējdzirnavas.�뜪탠뜪
	190 «Pakalnu» vējdzirnavas. A — vējdzirnavu «galvas» pagriešanas mehānisma shēma; B — vējdzirnavu vertikālais griezums. I — korpuss; 2 — apeja; 3«galva»; 4 — spārni; 5 — vertikālais velbomis ar zobratiem; 6 — spārnu ass ar zobratu; 7 — gaņģi; 8 — zobrats papildierīču darbināšanai; 9 — ar vēja spēku darbināma maisu pacelšanas ierīce; 10 — atgāžņi ar ratu dzirnavu «galvas» un spārnu pagriešanai; II — «galvas» gultņi.�15 — plaukti darinājumu žāvēšanai; 16 — bedre mālu glabāšanai; 17 un 18 — bedres; 19 — ierīce darvas tecināša
	192 Kaldabruņas kalves plāna shēma: 1 — ēze; 2 — plēšas; 3 — lakta; 4 — urbis; 5 — darba galds; 6 — dzirnakmens ratu riteņu apvilkšanai.������������������������������
	191 Kaldabruņas kalve.� plā
	193 Bornes baznīca.�퀞렪뀞렪
	194 Bornes baznīcas plāna shēma: 1 — priekšnams; 2 — lūgšanu telpa; 3 — soli; 4 — kancele, 5 — kungu sols; 6 — altāris; 7 — mācītāja ģērbistaba; 8 — krāsns.�������������������������������������������������������
	195 Bornes baznīcas altāris.��������䀠렪
	Untitled
	196 Zemgales turīgā zemnieka sēta. Centrā dzīvojama māja. Aiz tas no labas — pirts, klēts, kalpu rinka.�����������������������������������
	197 « Vecķempju» _ dzīvojamā māja.�렪끜렪遜렪������������끚렪
	198 «Vecķempju» dzīvojamās mājas plāna shēma: 1 — nams; 2 — apvalkdūmenis;. 3 — pavardi; 4 — saimes istaba; 5 — krāsns; 6 — saimnieku istabas; 7 — krāsns ar plīti un siltummūri; 8 — maltuve; 9 — rokas dzirnavas; 10 — pieliekamais.�������������������������������������������������������
	199 Saku koki un loks braukšanai godos.
	200 Izvelkamā jumta gulta un šūpulis «Vecķempju» saimes istabā.��������������������
	201 Saimes ēdamgalds un soli ap to «Vecķempju» saimes istabā.���������������
	202 Skapis. Sīpele. 1771. gads.�����
	203 «Ribu» klēts.�€렪��
	204 «Ribu» klēts plāna shēma: 1 — lievenis; 2 — kāpņu telpa; 3 — priekšklēts; 4 — klēts.�����������������������������������
	205 «Kalna Kundziņu» pirts.�ケ렪Ⴑ렪
	207 Krāsns ar dūmeni «Kalna Kundziņu» pirtī.���������　�㔀Ⴢ렪胃렪샄렪ꃄ렪
	206 «Kalna Kundziņu» pirts plāna shēma: 1 — priekšnams; 2 — ģērbtuve; _ 3 — mazgāšanas telpa; 4 — krāsns; 5 — lāva. 6 — sols.����������������������������������������
	208 «Poķu» kalpu rinka.�����
	209 Platleņķa paksis «Poķu» kalpu rinkā.��������������������
	210 «Poķu» kalpu rinkas plāna shēma: 1 – klētis; 2 – kūtis; 3 – lopbarības telpas.������������������������������
	211 «Ļupīšu» rija.�렪��������
	212 «Ļupīšu» rija. A — garengriezuma shēma; B — plāna shēma. 1 — rija, 2 — krāsns; 3 — piedarbi; 4 — kamīni apgaismošanai.�����������������������������������
	213 Darbarīki «Ļupīšu» piedarba. No kreisās: linu mīstāmā mašīna, režģis pelavu sijāšanai, koka dakšas un grābekļi.������������������������������������������������������������
	214 «Marshall and Co» firmas tvaika lokomobile.
	215 I. Sudmaļa memoriālā pirts.�퀥뤪耕뤪����������
	216 «Bendzoļu» vējdzirnavas.����������
	217 «Bendzoļu» vējdzirnavu griezumi: A — spārnu ass virzienā; B — perpendikulāri spārnu asij. 1 — pamati; 2 — vertikālais stabs ar ātspaidiem; 3 — dzirnavu korpuss; 4 — spārni; 5 — spārnu ass ar zobratu; 6 — vārpsta ar zobratu; 7 — gaņģis; 8 — ar vēja spēku darbināma; 10 — bremze un lerīce dzirnavu palaišanai; 11 — kāpnes; 12 — dzirnavu «aste» un grieztuve korpusa pagriešanai.������������������������������������������������������������������������������������������
	Vietas, no kurām uz muzeju pārvestas senceltnes un daži citi eksponāti (senceltnes apzīmētas ar tiem pašiem numuriem kā muzeja aksonomefriskajā plānā un tekstā).�5 — spārnu ass ar zobratu; 6 — vārpsta ar zobratu
	Untitled


