


Kārlis Draviņš 
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VECIE ZIEMEĻKURSAS CEĻI 

1. Pirmie Latvijas ceļi būs radu
šies jau pavisam senos laikos, pakāpe
niski veidojoties kaut cik pastāvīgai sa
tiksmei starp vietām, kur ļaudis bija 
apmetušies uz paliekamu dzīvi. Tālās 
satiksmes galveno zemes ceļu tīkls būs 
sācis veidoties vēlāk, kad pamazām at
tīstījās plašāka vēriena tirdzniecība. 
Kur šie senie tirdzniecības ceļi Latvijā 
gājuši, varam kaut cik drošāk spriest, 
sākot ar agro dzelzs laikmetu (2. — 4. 
gs.), skat., piem., karti prof. A. Spekes 
Latvijas vēsturē (Stokholmā 1948. g.), 
61. lpp. Tur iezīmētie ceļu virzieni, kā 
tas arī sagaidāms, sakrīt ar dažiem mū
su gadsimta lielceļiem, un nav šaubu, ka 
pa vēl daudziem citiem mūsu dienu ce
ļiem sākts braukt jau kopš pavisam ve
ciem laikiem. 

2. Vecie ceļi var daudz ko liecināt 
par dzīvi pagātnē, vispirmām kārtām 
par mūsu zemes pakāpenisko kultivēša
nu un iedzīvotāju skaita pieaugumu. 
Taču tie ļoti maz pētīti, un publikāciju 
skaits, kur attiecīgām problēmām au
tori pievērsušies, ir pavisam mazs. Pa
visam neparasta parādība šinī laukā ir 
Ādolfa Karnupa pētījumi. 30-tos gados, 
vadīdams izrakumus Talsu pilskalnā, 
kas, kā zināms, deva visai svarīgus at
klājumus, viņš bija mēģinājis arī no
skaidrot, kur kādreiz kādi ceļi būtu ve
duši uz šo stipro kuršu nocietinājumu. 
Pārsteidzošā veidā A. Karnups tur, kur 
lauki pieskārās mūsu dienu ceļiem, pēc 
druvu zemes noaruma slāņu pozicijas 
nevien nosacīja, kuri no šiem ceļiem pa
tiesi seni, bet pat aptuveni šo ceļu ve-
cumu. 

3. Šī raksta autoram, interesējoties 
par sava dzimtā Stendes pagasta pagāt-
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ni, ir izdevies savākt dažas ziņas un no
stāstu liecības, kas varētu būt kāds ne
liels pienesums minētajā ceļu vēstures 
problēmu laukā. Visvecākie ziņu snie
dzēji bija dzimuši ap 1845. — 1850. ga
du. 

Grantētos lielceļus, kas galvenokārt 
gāja no vienas pilsētas uz otru, Ziemeļ-
kursā sauca par dižceļiem. Caur Sten
des pagastu stiepās vairāki tādi — tā 
no Talsiem uz Spārni un Usmu (un tā
lāk uz Ventspili), kam otrs atzarojums 
aizgāja uz Rendu un Kuldīgu. Pa šo pa
šu ceļu, otrādā virzienā braucot un no
griežoties pa labi pie Pastendes skolas, 
varēja nokļūt uz Strazdi un Tukumu; 
arī šis ceļš kādā posmā gāja pa Sten
des novadu. Otra maģistrāle nāca no 
Talsiem un veda uz Sabili, bet gar Aba-
vas labo krastu gāja lielceļš no Sabiles 
uz Rendu. 

4. Attiecīgos dokumentos, kas au
toram pašreiz nav piesniedzami, būs uz
ejami noteikti dati, kad veco dižceļu la
bošana jaunlaiku garā šinī apvidū īsti 
sākusies. Mūsu puses vecie ļaudis bija 
dzirdējuši tikai savu vectēvu nostāstus, 
ka bijuši laiki, kad neviens dižceļš vēl 
neesot bijis grantēts. Tad arī lielie ce
ļi esot bijuši tādi pat, kādi vēl mūsu die
nās bija parastie lauku un mežu ceļi — 
izbraukti, bedraini, bez grāvjiem gar 
malām, lietainos gada posmos ļoti dub
ļaini un slapji. 

Tā kā šinīs nostāstos par ceļu labo
šanas sākumiem bija pavisam maz kon
krētu faktu, tad jāsecina, ka tā nebūs 
uzsākta vēl tikai minēto ziņu sniedzēju 
tēvu vai vectēvu mūžā — tātad ne pēc 
kāda 1770. vai 1780. gada, taču, sprie
žams, arī ne vēl pirms lielā mēra (ap 



1711. g.), jo nācies konstatēt, ka par 
dzīvi Kursā vēl 17. g.s. nav saglabāju
šās tikpat kā nekādas atmiņas. 

5. Par diviem mūsu puses ceļiem 
vecie ļaudis zināja stāstīt, ka tie esot 
vecie dižceļi, kas esot atstāti nelaboti 
agrākā stāvoklī, šos ceļus tiku tuvāk 
apskatījis. Viens no tiem gāja no Sten-
des muižas (Dižstendes) taisni caur me
žu uz Muneju muižu. Tas vietumis bija 
stipri plats, ap 25 — 30 metriem, vie
tumis atkal parasta meža ceļa platumā, 
daudz vietās neganti bedrains, bez tam 
vietām, gadiem nemaz vairs nebraukts, 
jau noaudzis ar jauniem kociņiem, kam 
tagad vajadzētu būt jau prāva meža 
augstumā, šo ceļu (vismaz kādā pos
mā starp Stendes Dižmaksniekiem un 
apvidū ap Silupes augšgalu) dēvēja par 
Aleju. Iemeslu tam neviens vairs neva
rēja pasacīt. Hipotētiski jāspriež, ka 
senos laikos gar šī ceļa malām (gan ne 
lielajā mežā, bet posmā pa Stendes mui
žas laukiem) bijuši sastādīti koki, vei
dodami aleju. Pats šis vārds jau, nav 
šaubu, nācis no muižas ļaužu aprindām, 

Ja šo seno dižceļu galīgi atstāja no
vārtā, tad gan tāpēc, ka netālu no tā un 
gandrīz ieblakus gāja grantēts lielceļš, 
daudz ērtāks braukšanai. Bez tam ap 
kādu 1900. gadu satiksmei apmēram tā
dā pat virzienā bija iztaisīti jauni ceļi, 
velkot tos caur mežu pa kvartālu ro
bežu stigām (t.s. līniņiem). Šos ceļus 
sauca par dambjiem; tie bija daudz sau
sāki, ar grāvjiem vienā vai abās pusēs 
un vieglāk izbraucami, taisni kā stīgas. 

6. Līdzīgu iemeslu dēļ, kad tika uz
laboti un kopti kādi ne visai tāli līdzte
kus ceļi, relatīvi maz tika braukts pa 
otru veco dižceļu. Tas gāja no Stendes 
muižas cauri Laucinieku novadam uz 
Rendu, atstājot pagasta toreizējās ro
bežas pie Maztērukšiem, kas kādreiz, 
kad pa šo ceļu satiksme bijusi vēl visai 
dzīva, esot bijuši krogs, kur ceļiniekiem 
apstāties. Stiepdamies tālāk pa Pasten
des Kalešu gala mežu, šis ceļš netālu no 

Ķeiku kroga sagāja kopā ar jau piemi
nēto Talsu Kuldīgas lielceļu, kur tad 
nu tālākais posms līdz Rendai bija labā 
kārtībā uzturēts grantēts lielceļš. 

Šo ceļu dēvēja par Rendas ceļu, kas 
nu, acīmredzot, bija bijis tā sākotnē
jais vārds veco stendenieku valodā. Jau
nākos laikos sāka dominēt nosaukums 
Vecais Rendas ceļš, jo ap kādu 1898. 
— 1900. gadu bija caur mežu izvilkts 
jauns, labs, apmēram līdztekus ejošs 
lielceļš no Stendes stacijas uz Veģiem, 
daudz izdevīgāks satiksmei ar Rendu. 
Tas atdalījās no minētā Talsu Sabiles 
lielceļa Virbu pagasta daļā, tūlīt aiz 
Jurģa kroga. 

Piebilstams, ka šis jaunais Stendes 
Veģu ceļš mūsu puses ļaudīm bija šķi
tis savā ziņā neparasts: tā daudzie tilti, 
gan nekādi lielie, bija izveidoti no ak
meņiem resp. to šķilām, nemaz nelieto
jot mūrējamo javu. Lietpratīgi sa-
spraišļoti, tie tomēr izrādījās ārkārtīgi 
izturīgi, nesabrukdami pat zem ļoti lie
lām slodzēm, pat zem vācu smagajiem 
tankiem otra pasaules kara laikā. 

7. Daudzi fakti spiež domāt, ka ļo
ti veciem jābūt arī tiem Ziemeļkursas 
ceļiem, kas nogriežas no Talsu Ventspils 
ceļa pie Pastendes Remesiem (agrākā 
Ķēvskroga) un pie Muneju muižas, aiz
iedami uz Ģibuļu muižu un Kārgadām 
vai uz Mežļaužu novadu: tie savieno ap
vidus, kur cilvēki dzīvojuši jau kopš 
aizvēsturiskiem laikiem. Līdz šī gad
simta 30-tiem gadiem maz kas bija da
rīts abu šo ceļu labošanā. Tie tad vēl 
bija tipiski "dižceļi" viņu senajā izska
tā, līdz beidzot tomēr pieredzēja radikā
lus uzlabojumus. 

8. Mūsu puses īstie jaunlaiku lielce
ļi atšķīrās no senajiem nevien ar verst-
stabiem (vēlāk — kilometru stabiem), 
ar savu vairāk vai mazāk iztaisnoto vir
zienu, gandrīz visur augstāk par ap
kārtni izveidoto uzbedumu, gar abām 
malām izraktiem grāvjiem, bet arī ar 
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zīmīgo ceļa stabiņu rindu visā ceļa ga
rumā. 

Šie savā ziņā interesantie latviešu 
zemnieku agrāko laiku darba klaušu lie
cinieki nu jau pazuduši. Vecos laikos, 
kad sākuši dižceļus labot (parasti mē
dza sacīt "taisīt ceļus"), katram saim
niekam esot iemērīti un ierādīti savi 
turpmāk labā kārtībā uzturamie ceļga-
bali. 

Mūsu vectēvam bija jālabo arī tie 
lielceļu posmi, kas gāja caur pašam ba
ronam piederošo muižu laukiem (tā 
Stendē gar Marijmuižu, Vīcežiem, Mu-
nejām, Diž- un Mazstendi, arī gar pas-
torātu), tāpat gar muižas mežsargu mā
jām (tā gar Muldām un Medņiem). At
ceros mūsu puses vecos ļaudis dažu labu 
reizi šķendējamies par šādu, pēc viņu 
domām, galīgi netaisnu kārtību. 

9. Dažas pārmaiņas šinī ziņā tomēr 
notika. Gan jau ne tāpēc, ka būtu daudz 
domāts par zemnieku interesēm, bet gan 
tāpēc, ka parastie labojumi nespēja no
turēt pietiekami labā stāvoklī ceļus lie
lo muižu tuvumā, kur tie bija stingri 
noslodzīti un visai izbraukti. Muižu īpaš
nieki bija sākuši kādus ceļa gabalus 
cauri savām muižām izlikt ar apaļo 
laukakmeņu klāstu (bruģi). Mūsu pu
sē, cik zināms, tas vispirms būs noticis 
Dižstendes muižā, kur bija izbruģēts 
prāvs ceļa gabals starp pili un baznīcu 
(t.s. Dzelzītē, kādreizējā dzelzsāmura 
rajonā). Tas būs noticis vēl 19. g.s. 

Vēl prāvāku gabalu caur savas diž-
muižas laukiem ap kādu 1908. — 1910. 
g. lika izbruģēt Pastendes barons fon 
Hans. Par šo uzlabojumu apkārtnes ļau
dis toreiz maz ko priecājās: ceļš gan 
vairs nekļuva visai dubļains rudeņos, bet 
pa apaļo akmeņu bruģi nebija patīka
mi braukt, īpaši vēl, kad steigas dēļ bija 
jārikšo. Rati stipri kratījās, un tiem, 
kas nesēdēja atsperu krēslā, bet brauca 
vienkāršos darba ratos, dažkārt vai zo
bi sitās kopā kratoties. Nobraucis tā 
savus trīs kilometrus pa šo t. s. Pasten-
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des bruģi, dažs braucējs jutās galīgi iz
kratīts un sadauzīts . . . 

10. Nākamais atvieglojums Stendes 
zemkopjiem bija, kad ap kādu 1912. — 
1913. g. Stendes barons fon den Brigers 
lika izšosēt lielceļu no Dižstendes mui
žas līdz Stendes stacijai. Apkārtnes 
ļaudis domāja, ka barons to licis izdarīt 
par savu naudu; tomēr iespējams, ka 
tādam nolūkam tika saņemts arī kādu 
iestāžu pabalsts. Drīz pēc tam sekoja 
pirmais pasaules karš. Diezin vai būtu 
kāds pamats aizdomām, ka Stendes īpaš
nieks šo ceļu uzlabojis, kaut ko zinā
dams par nākamajiem Vācijas plāniem 
Kurzemē. 

Ka šis prāvais ceļa posms vairs nebi
ja jālabo saimniekiem, stipri samazināja 
viņu ceļu klaušas. 

11. Pienākums labot ceļus bija kā 
"dižo māju", tā "pusmāju" saimnie
kiem, bet ne mežsargiem vai mazmāju 
un ērbiģu (=vaļenieku mazmāju) iedzī
votājiem. Tā kā, kā jau sacīts, lielceļi 
resp. to posmi pagastā bija vairāki, tad 
katrām mājām viņu ceļgabali arī bija 
vairākās vietās, katrā lielceļa posmā. 
Stendes ceļos bija skaidri redzams, ka 
atsevišķo māju ceļgabali lietderīgi iz
kārtoti pēc zināma ģeogrāfiska principa 
— ja arī ne katru māju tiešā tuvumā 
(kas, protams, nebija iespējams), tad 
vismaz tuvāk viņu novietojumam pagas
tā. Tā, piem., Talsu Kuldīgas lielceļā 
tālo Kamciemnieku novada māju ceļga
bali sākās austrumu galā, pie robež-
strauta starp Kalniņiem un Strautkro-
gu, bet savus 3,5 km tālākajā galā, pie 
Mazmaksniekiem, bija pagasta otra ga
la, Ģibuļnieku novada māju iedaļas. 

Ceļgabali bija nevienāda garuma; zi
nātāji mēdza teikt, ka tie esot iemērīti 
tā, ka atbilstot atsevišķo māju zemes 
platībai. 

12. Ja senie dižceļi nav tikuši laboti 
(vai arī pielaboti tikai visminimālākos 
apmēros), tad jauno laiku lielceļu uztu-



rēšana kārtībā prasīja diezgan daudz 
darba. Bērnībā man iznāca diezgan iz
devības toreizējos ceļa darbu paņēmie
nus novērot. 

Parasti bija pavasara vai vasaras 
pirmās puses laiks, kad no attiecīgām 
mājām ieradās divi vai trīs vīri. Katrs 
no viņiem atveda pa krietnam vezumam 
grants. Mūsu pusē to grāba savus 6 — 
7 km attālajās grantsbedrēs, mežā pie 
Priežkalna, netālu no Laucinieku nova
da Vilciņiem un Ģibuļiem. Tā nebija 
viegla lieta izbraukt cauri ar smagajiem 
grants vezumiem pa ļoti bedraino smilšu 
ceļu līdz mūsu lielceļam. 

Tradicija bija, ka atvesto granti sa
bēra vienā ceļa malā, nelielās kaudzītēs, 
mūsmāju Medņu apkaimē parasti lielce
ļa austrumu pusē. Tur tā stāvēja daž
kārt diezgan ilgi neizkliesta. To neda
rīja tūlīt pēc atvešanas, kas darbinie
kiem būtu bijis daudz ērtāk. Toreizē
jās cara Krievijas administrācijai bija 
nosacījumi, cik īsti grants uz kādu zi
nāmu ceļa posmu jāuzgāž. To nu vis
vieglāk kontrolēt varēja, ja atvestais 
materiāls vēl gulēja čupiņās neizkliests. 
Atceros, ka šinīs norādījumos bija vēl 
dažādi citi paragrāfi, piem., kāds drīkst 
būt vislielākais akmeņu caurmērs ceļa 
labošanai atvestajā grantī. 

13. Grants izkliešana notika vēl va
sarā, laikā, kas bija kādas mājas ļaudīm 
pagadījies brīvs. Vīri veikliem lāpstu 
sviedieniem izšķaidīja materiālu pa ceļu, 
vispirmām kārtām pielīdzinādami vie
tas, kas bija visbedrainākās; parasti 
tās bija riteņpēdas ceļa vidus daļā. Ro
bus aizlīdzinot, nereti salāpstoja no ma
lām uz vidu arī senāk atvestu ceļa virs
puses materiālu, tā izveidojot vidu ne
daudz; augstāku — labākai ūdens note
cēšanai. 

Grantī bieži vien bija pagadījusies 
akmeņi, kas bija par lieliem. Parasti 
tos pārsvieda pār grāvi, mežā, bet kur 

ceļmalā bija druvas vai pļava, nometa 
turpat otrpus grāvja uz izmestās ze
mes. Dažkārt notika, ka kādu māju 
saimnieks, kam paša zemē laukakmeņu 
nemaz nebija (tā Stendes Mežļaužu no
vada mājās un arī prāvā Ģibuļu novada 
daļā), šādus liekus akmeņus sameta sa
vos ratos un pārveda mājās: kā celt
niecības materiāls tie vienmēr varēja 
noderēt. Betons toreiz (ap 1910. — 
1914. g.) vēl nebija sācis savu uzvaras 
gājienu 1). 

14. Lielceļu labošanā ietilpa arī grāv
ju tīrīšana ceļa abās pusēs. Atbrauku
šie vīri tad nu, pirmām kārtām, izmeta 
ārā no grāvja visu pa gadu sakrājušos 
zemi un gružus, otrkārt, izlīdzināja 
grāvja dibenu lāpstas platumā gludu, 
lai ūdens varētu netraucēti noplūst. Ze
mās vietās, ieplaku vidū, kur tas krā
jās lielos daudzumos, bija jāiztīrī arī 
notekas no grāvja izmestās zemes pār
rakumos — lai ūdens varētu aiztecēt 
mežā, tuvējā pļavā u. tml. 

15. Kam kurš ceļa gabals labojams, 
Stendē, Pastendē u.v.c. bija norādīts ar 
uzrakstiem, kas bija uzkrāsoti uz skār
da plāksnēm ("bleķiem"). Tās bija pie
naglotas pie koka ceļstabiņiem, kas bija 
ierakti otrpus lielceļa grāvja, šim pa
ņēmienam vajadzēja būt visai vecam. 
Ja agrākos laikos dravas kokus Stendes, 
Pastendes u.c. mežos apzīmēja ar ie
grieztām vai iecirstām māju resp. īpa
šuma zīmēm 2), tad to nevarēja darīt 
ar ceļgabaliem: ceļu pārlūkiem, kas ik 
gadus kontrolēja klaušu izpildījumu, bi
ja nepieciešams zināt, kam viens vai 
otrs ceļgabals pieder. Tā kā lasīt pra
tēji mūsu pusē bija jau sen3), tad arī 
paši ceļu labotāji varēja skārdu uzrak
stus izlasīt un ceļgabalos orientēties. 

16. Mūsu Stendes pagastā ceļstabiņi 
ap kādu 1905. — 1914. g. bija visai da
žādi savā noveidojumā; tie nevarēja būt 
kaut kur vienā vietā (piem., Stendes 
muižā) un pēc viena parauga sagatavo-
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ti, bet gan pašu attiecīgo māju saimnie
ku taisīti un ierakti. Laba daļa bija 
no apaļa vai šķelta ozola koka, kas tad 
arī ilgi bija turējušies stipri, kamēr da
ži, no priedes vai kāda cita vienkāršāka 
koka taisīti, tanīs gados bija jau diez
gan tālu satrūdējuši. Ja kāds stabiņš 
bija stipri sasvēries vai pat apgāzies, 

T) Tanīs laikos akmeņi bija augsti 
vērtēts materiāls, kāpēc tie slepus pie
vākti pat neatļautā veidā. Tā, piem., pēc 
aculiecinieka (autora mātes tēva) zi
ņām, Stendes Laucinieku novada Ģibuļu 
māju tagadējās kūts pamatos esot ticis 
iemūrēts kāds akmens, kurā bijušas ie
cirstas kaut kādas zīmes. Agrāk tas 
esot stāvējis pie Cildigu dīķa (starp 
Stendes baznīcu un Vīcežu muižu). Vai 
tas būtu bijis Stendes un kādreizējā Vī
cežu pagasta robežzīme, varam tikai 
minēt; nav arī vairs zināms iecirsto 
zīmju raksturs. 

Varbūt Talsu novadpētniecības mu
zejs kādreiz varētu iegūt šo neparasto 
akmeni? 

2) Tā, piem., šī raksta autora vec
vectēva dravpriežu zīme bijusi kādos 
bišu kokos redzama vēl 20. gadsimta 
sākumā. 

.0 Piem., autora mātes māte bija 
iemācījusies lasīt no savas vecmāmuļas, 
kas bija dzimusi ap kādu 1780. gadu. 
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tad attiecīgais saimnieks to ieraka par 
jaunu; dažs tāds stabiņš tā bija kļuvis 
stipri zemāks. Bet bija arī kādi gadī
jumi, ka atveda jaunu ceļstabiņu un ve
co skārdu pienagloja pie tā. 

Piebilstams, ka mūsu pusē neredzē
ja ceļstabiņus, kam būtu bijuši jumtiņi 
lietus ūdens novadīšanai. Nebija arī uz 
koka dēlīšiem uzkrāsotu uzrakstu, kā
dus toreiz varēja redzēt ceļmalas aiz 
Abavas (laikam Valgales pagasta robe
žās). 

Kaimiņu Pastendes pagastā ceļsta
biņu uzraksti bija gatavoti pēc tāda 
pat principa, bet atšķīrās ar savu bur
tu tipu: tie bija lielāki, rupjāki, manu
prāt — arī neizskatīgāki. Daži reti Pa
stendes ceļstabiņi bija arī no akmens 
(tā Kalešu galā) — nelieli neapdarināti 
laukakmeņi, nokrāsoti balti, ar melnu 
uzrakstu lielajiem burtiem (piem. M A-
K E = Maķi). 

17. Kādus gadus priekš pirmā pa
saules kara, laikam ap kādu 1913. gadu, 
Stendē izgatavoja jaunus uzrakstu skār-
dus, pie tam it visiem ceļstabiņiem. Ve
co starpā daži tiešām bija jau gandrīz 
nesalasāmi. Vecie skārdi bija, pēc at
miņas spriežot, apm. 9 — 10 cm plati 
un apm. 16 — 17 cm gari, skat. 1. at
tēlu (tas un arī pārējie skicēti pēc at
miņas). 

1. attēls. Stendes ceļstabiņu 
vecākā tipa uzrakstu piemērs 
(zīmēts pēc atmiņas). 



Veco skārdu uzrakstu valoda bija 
stipri kļūdaina; māju vārdi stāvēja lie
lāko tiesu ar nepareizām galotnēm vai 
gluži bez tām. Bija jāspriež, ka pama
tā bijis kāds māju saraksts, ko sastā
dījis kāds vājš latviešu valodas pratējs, 
laikam kāds muižas rakstvedis. Ja da
žus uzrakstus būtu varēts skaidrot par 
viegltāmiskām vārdu formām, piem., 
Leekneek ( = Liekniek[i]), tad to ne
varētu sacīt par tādiem māj vārdiem kā, 
piem., Маkе ( = Maki resp. Maķis), 
Garnuf (=Garnuži resp. Garnuzis), 
Lizke (=Ļickas resp. Ļicka) u. tml. 

Jaunā tipa skārdu uzraksti bija ci
tādāki: mazliet mazāki, ar stingri bal
tu paotējumu, kas izskatījās visai glīti, 
tīri tā kā svētdienīgi. Burtu tips bija 
mazāks, citādāks, nedaudz stilizēts. Or
togrāfija bija, protams, vēl vecā, piem., 
Buhtilti (= Būtilti), taču mājvārdu 
formas bija daudz korrektākas nekā ve
cajiem skārdiem. Viņu izskatu skat. 
2. attēlā. 

18. Ar šiem jaunajiem skārdiem 
Stendes lielceļi ieguva, tā sakot, citādu 
seju. To piestiprināšana bija atstāta pa
šu saimnieku ziņā; kaut kādiem noteik
tiem principiem nesekojot, ceļstabiņu 
rinda kļuva it raiba. Prāvs skaits saim
nieku savus jaunos skārdus piesita ze
māk par veco, tā ka stabiņi izskatījās 

apmēram tā, kā skicēts 3. zīmējumā. 
Bet bija arī labs skaits tādu, kam jau
nais uzraksts bija pienaglots pāri veca
jam, pēdējo aizsedzot, laikam jau gadī
jumos, kad pēdējais bija pavisam vāji 
salasāms. 

19. Šie sava laika latviešu klaušu 
uzskatāmie liecinieki nu galīgi iznīkuši. 
Viņu liktenis bija stipri dažāds. Vis
pirms tie pazuda tur, kur, kā augstāk 
sacīts, uztaisīja bruģi, piem., posmā 
abpus Pastendes muižas, tad ceļgabalā 
cauri Stendes stacijas ciemam (tagadē
jam t.s. pilsētciematam), ko arī izbru-
ģēja, laikam, ap kādu 1908. — 1910. 
gadu, pēc tam arī minētajā Stendes šo
sejas posmā. 

Pienāca Latvijas valsts neatkarības 
laiks. Mūsu lielceļi pakāpeniski tika 
pārņemti valsts labošanā; ar to it visi 
vēl pāri palikušie ceļstabiņi kļuva lieki. 
Stāv prātā, ka Talsu apkārtnē tas nori
sinājās 20-to gadu beigās vai 30-to gadu 
pirmajā pusē. 

Stabiņi un to uzraksti pamazām pa
zuda no ceļmalām. Daži saimnieki bija 
savus skārdus no tiem noņēmuši un pie
naglojuši savās mājās pie kādas ēkas, 
piem., pie klēts sienas. Tā sakot, par 
piemiņu ceļu labošanas klaušu laikiem 
— kā mēdza teikt, "par parādīšanu". 
Citi ceļstabiņi ar laiku bija apzvēlušies 
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2. attēls. Stendes ceļstabiņu 
jaunākā tipa uzrakstu pie
mērs (zīmēts pēc atmiņas). 



un gulēja grāvmali, citi bija pavisam 
pagaisuši, citi stāvēja vēl pa vecam. 

20. Ap kādu 1943. g. vasaras vidu, 
kad biju pārbraucis uz Stendi pie saviem 
vecākiem, nācu uz domām, ka kādi no 
šiem sava laika zemnieku pūļu liecinie
kiem, kur tie vēl uzejami, būtu jāuz
meklē un jānofotografē, bet kādi skār-
di ar uzrakstiem būtu event. paņemami 
par eksponātiem mūsu novada muzejam. 

Ar divriteni apbraukādams prāvus 
lielceļu gabalus, biju spiests konstatēt, 
ka esmu nācis par vēlu. Kādu ceļstabiņu 
(Stendes Maztērukšu) tomēr vēl uzgāju 
stāvam netālu no Silupes tilta pie Ļic
kām — pie tam vēl ar visu skārdu, šo 
stabiņu nevien nofotografēju, bet ar sa
vu divriteni pārvedu arī mājās. Mežā 
Strautkroga tuvumā izdevās iegūt vēl 
vienu (Strīķu māju) skārdu, kam gan 
krāsa (paotējums) bija jau galīgi sa
sprēgājusi un drupa nost. Ļoti uzmanīgi 
rīkojoties, mājās to tomēr varēju ar li

pekli tā sacementēt, ka tas it labi būtu 
derējis muzejā par eksponātu. 

Bija otra pasaules kara lielo cīņu 
laiks; muzejam savu vākumu tā arī ne
paguvu vairs nodot. Tas palika manu 
vecāku mājas klētī, Stendes ciemā. Pēc 
1945. gada, kad arī maniem vecākiem 
viņu (ar īstu darba ļaužu jo grūtām pū
lēm uzcīnīto!) māju atņēma, jaunās va
ras vīri esot pārņēmuši arī tās klēti. 
Maztērukšu ceļstabiņš, laikam pēdējais, 
kas vēl bija uzglabājies no viņiem, nu 
jau tālākā pagātnē aizplūstošiem lai
kiem, tā arī būs aizgājis kāda sveša dar
boņa krāsnī. Kara notikumu dēļ neva
rēju arī vairs publicēt jau sagatavoto 
rakstu par šiem vecajiem ceļiem un viņu 
zīmēm, kam toreiz būtu ticis pievienots 
autentisks fotogrāfiju un nokopēto uz
rakstu ilustratīvais materiāls. 

Lundā, Zviedrijā, 
1968. g. jūnijā. 

3. attēls. Stendes ceļstabiņi 
ar abu tipu skārdiem (pie
mēri, skicēti pēc atmiņas). 
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