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8. LAPPUSE

Anna Ķīviča

Sestdien, 22. aprīlī, «Talsu 
centra» trešajā stāvā notika eks-
presizstāde un modes skate, ku-
ras laikā 20 vietējās rokdarbnie-
ces demonstrēja vairāk nekā 75 
pēdējo divu gadu laikā tapušos 
tērpus. Klātesošie varēja vien 
pabrīnīties, cik daudzveidīgu 
apģērbu klāstu var uzmeistarot 
no visierastākās zeķu dzijas, bet 
lietpratējiem bija iespēja uzzināt 
jaunus adīšanas knifus, ar ko da-
lījās meistare Baiba Pilāne.

Ērtās kabatas rok-
darbnieču vidū ir lie-
lā cieņā un papildina 
gan sportiskas jakas un 
džemperus, gan roman-
tiskas kleitas. Tāpat kā 
vairums apģērbu, arī šie 
darbi adīti vienā gabalā 
bez šūtām vīlēm.

Daži skatītāji vēlējās ne vien papriecēt acis, bet arī 
kārtīgi izpētīt adījumu tehnisko izpildījumu un papildi-
nāt savas zināšanas.

 Viena no rok-
darbnieču iecienī-
tākajām tēmām ir 
sešstūri — sākot ar 
džemperi, kā pamatā 
ir vien divi heksago-
ni, līdz pat kleitām, 
kas veidotas no dau-
dzām smalkām bišu 
šūnām.

 Adījumu klāstā bija gan 
biezi mēteļi un omulīgas zie-
mas jakas, gan gaisīgas lina kleitas un svārki vasaras sezonai, bet galvenais — katrs apģērba 
gabals līdz smalkākajai detaļai piemērots valkātājai. «Meitenes, jūs esat fantastiskas!» savām 
skolniecēm sacīja Baiba Pilāne (kreisajā pusē).                                                         Edgara Lāča foto

Kreisajā pusē fotoattē-
lā redzama daļēja A. Ler-
ha-Puškaiša un Darba 
ielas dzīvojamā kvartāla 
apbūve ap 1990. gadu. 
Priekšplānā — kādreizējā 
Talsu rūpnieka Žaņa Lapševska īpa-
šuma teritorija. Vecākās paaudzes 
talsinieki noteikti atceras trīs uzņē-
mīgus puišus — brāļus Lapševskus. 
Par viņiem savās atmiņās stāstīja pēc 
Latvijas neatkarības atgūšanas no 
Zviedrijas atbraukušā Ž. Lapševska 
meita Valija, precēta Sausiņa. Brāļi 
Lapševski nodarbojušies ar celtnie-
cību un no zemnieku puišiem kļuvu-
ši par turīgiem uzņēmējiem. Viņi uz-
cēla Spāres staciju un Spāres miesta 
ēkas. Tikuši pie līdzekļiem, varēja 
ūtrupē nopirkt Sārcenes muižu. Ie-
priekšējais īpašnieks, kāds barons, 
bija vecpuisis, kad viņu klajā laukā 
nospēra zibens. Tā muiža nonāca 
ūtrupē. Latvijas likumi tolaik neļāva 
turēt pārāk daudz zemes. Tad brāļi 
Lapševski to savstarpēji sadalīja un 
vienojās, cik katrs apsaimniekos.

Eduards Lapše-Lap-
ševskis (1876) palika par 
Sārcenes muižas centrālās 
daļas īpašnieku. Ernestam 
Lapševskim tika mājas 
«Saulīši», bet Žanim Lap-

ševskim — «Pļavnieki» un «Viesturi». 
1910. gadā fotoattēlā redzamajā teri-
torijā, toreiz ārpus Talsiem, nodibināja 
divus uzņēmumus — koku zāģētavu 
un tvaika dzirnavas. Ūdeni tehniskām 
vajadzībām ņēma no Vilkmuižas eze-
ra. Tā krastā uzcēla sūkņu māju, bet 
ūdensvadu izbūvēja no sūkņu mājas 
pa J. Grota un A. Lerha-Puškaiša ielu 
līdz dzirnavām. Sūkņu māja darbojās 
visus pēckara gadus. Ielas malā uz-
cēla divstāvu dzīvojamo māju. Tagad 
šī ēka ir Talsu pareizticīgo draudzes 
īpašums. 1935. gadā koku zāģētavā 
A. Lerha-Puškaiša ielā 6 (tagad 10) 
strādāja 27, bet dzirnavās trīs dar-
binieki. Ernests Lapševskis (1883) 
dzirnavās strādāja par melderi. Viņa 
sieva, daudziem talsiniekiem pazīsta-
mā skolotāja Emīlija Lapševska, dzi-
musi Grīnfogele, strādāja Talsu Valsts 

sešu klašu pamatskolā. Viņus vienīgos 
no Lapševsku dzimtas neizsūtīja, jo  
1940. gada vasarā dzīvoja un ārstējās 
Ķemeros. Pēc 14. jūnija piezvanīja viņu 
kalpone un brīdināja, lai Talsos neat-
griežas. Talsos viņiem piederēja nams 
ar tornīšiem A. Lerha-Puškaiša ielā 
Nr. 9, iepretim dzirnavām. Viņi tika uz 
kuģa «Neptūns», un kapteinis Arnolds 
Teodors Leiškalns (1906—1992, miris 
Austrālijā) viņus pārveda uz Zviedriju, 
kur skolotāja E. Lapševska Burosas 
pilsētā strādāja brīvdabas muzejā, bet 
54 gadu vecumā nomira. Vīrs Ernests 
bija par viņu 24 gadus vecāks, bet ilgi 
sievu pārdzīvoja un nomira savā dzīves 
96. gadā. Viņu dēls Vilnis, dzimis 1930. 
gadā, Stokholmā 1994. gadā izdarīja 
pašnāvību. Tā nu īpašumi Talsos palika 
bez tieša mantinieka.

Vēl viens brālis — Fricis Lapšev-
skis — dzimis 1874. gada 4. oktobrī 
Ārlavas pagastā kā lauksaimnieka 
dēls. Beidzis apriņķa skolu. Strā-
dājis Pastendes pagasta valdē par 
darbveža palīgu un vēlāk par Sten-
des pagasta darbvedi (no 1903. gada  

1. februāra līdz 1914. gada 18. jū-
lijam). 1924. gadā viņš nodibināja 
laikrakstu «Talsu Balss», kur darbo-
jās kā valdes priekšsēdis. Bija Talsu 
pilsētas valdes loceklis un galvas 
biedrs. «Talsu Balss» redakcijas un 
tipogrāfijas ēka izvietojās A. Lerha-
Puškaiša ielā 16 mazā namiņā, kas 
tagad nojaukts. Sākoties sarkanajam 
teroram, viņu arestēja 1941. gada  
14. jūnijā un ieslodzīja Krievijas kator-
gā Kirovas apgabala nāves nometnē 
Vjatlagā. Miris 1941. gada 28. augustā.

Pienāca 1940. gada 17. jūnijs un 
Latvijas okupācija. «Talsos nodibinā-
ta čeka! Redzēs, kurš būs tās pirmais 
upuris,» domīgi savai ģimenei teica 
rūpnieks Žanis Lapševskis kādā va-
saras pēcpusdienā. Viņš zināja, ko 
nozīmē šis drausmīgais vārds, bet 
ģimenes jaunākajām atvasēm tas bija 
svešs. Meitas mierīgi turpināja pus-
dienu maltīti. Viņu pasaule vēl bija 
skaidra, par daudz saulaina, lai do-
mātu, par kādu nezināmo čeku. Pa-
gāja daži mēneši. Ž. Lapševska lielo 
uzņēmumu nacionalizēja. Viņu pašu 
čeka apcietināja 1940. gada 29. ok-

tobrī. Iemesls bija izdomāts, ka viņš 
it kā esot zadzis kokmateriālus, izve-
dot tos uz savām lauku mājām. Pēc 
pratināšanas Talsu čekā Lielajā ielā 31, 
bijušajā milicijas ēkā, viņu aizveda uz 
Rīgu. Piederīgie arī neko neuzzināja 
par viņa turpmāko likteni.

1945. gadā maijā Ž. Lapševska 
dzirnavas, kokzāģētavu un dzīvoja-
mo ēku nacionalizēja, pakļaujot to 
rajona rūpkombinātam, bet vēlāk, 
no 1965. gada, jaunizveidotajam Sa-
dzīves pakalpojumu kombinātam. 
Esošajās ēkās izvietojās austuve, ko 
vadīja enerģiskā Veneranda Vin-
dača, būvbrigāde, ko vadīja Jēkabs 
Grīnšteins (1914—1968), centrālā 
noliktava ar ilggadējo pārzini Ras-
mu Ģērmani (dzimusi Klints) un 
transporta garāžas, ko pārzināja me-
hāniķis Alberts Garijānis. Kokzāģē-
tava turpināja darboties, un to vadīja 
Valfrīds Brīdiņš. Fotoattēla kreisajā 
stūrī laukuma galā redzama galdnie-
cības ēka, kur par vadītāju ilgus ga-
dus strādāja Rūdolfs Treilībs.

Imants Tamsons 
Talsos

 
  

Daiņa Kārkluvalka foto

Darbu autores un modeles jaunus 
amata smalkumus meistares vadībā 
apgūst jau vairākus gadus. Kā viņas 
pašas secināja, šajā laikā sākušas adīt 
pavisam citādi — no viena punkta un 
bez šūtām vīlēm. Tas, ka vienā gabalā 
iespējams uzadīt ne tikai zeķi, bet arī 
kleitas, mēteļus un jakas ar dažāda 
veida piedurknēm, apkaklēm un pat 
kabatām, rokdarbniecēm vairs nav 
pārsteigums. Viņas adīšanu salīdzi-
na ar atkarību. Kad lieliski izdevies 
viens apģērba gabals, uzreiz gribas 
ķerties pie nākamā.

Komentējot audzēkņu demons-
trētos tērpus, Baiba Pilāne vairākkārt 

uzsvēra, ka adīšana ir patiesi intere-
sants process. Spēlējoties ar krāsām 
un materiāliem, iespējams pēc viena 
parauga iegūt ļoti atšķirīgus rezultā-
tus. «Galvenais ir veikalā uzminēt, 
kura dzija labi izskatīsies. Tad tikai 
sākam zīmēt un priecājamies, kā krā-
sas pašas izkārtojas,» ķerties pie adī-
šanas iedrošināja meistare.


