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8. LAPPUSE

Kreisās puses fotoat-
tēlā redzama iebrauktuve 
Žaņa Lapševska dzirnavās 
A. Lerha-Puškaiša ielā 6 
ap 1936. gadu. Mūsdienās 
dzirnavas un tajā atrodo-
šās ēkas nojauktas. Par Ž. Lapšev-
ska saimniecisko darbību jau raks-
tīju «Talsu Vēstu» šā gada 28. aprīļa 
numurā. 1935. gadā A. Lerha-Puš-
kaiša ielā 6 dzīvoja kokrūpnieks Ž. 
Lapševskis (1871—1941), viņa sieva 
Emma, dēls Uldis, meitas: Valija, 
precēta Sausiņa, Ilga un kalpone Že-
nija Grube. Kādu laiku Ž. Lapšev-
ska namā dzīvoja pulkvedis Pēteris 
Avens (1882—1951, Vācijā) no 5. 
strēlnieku pulka — militārs darbi-
nieks, apakšpulkvedis no 1916. gada; 
līdz 1921. gadam virsnieks Sarkanajā 
armijā. Tajā pašā gadā atgriezies Lat-
vijā; Talsu 1. Aizsargu pulka koman-
diera palīgs. 1944. gadā emigrēja uz 
Vāciju. Viņš strādāja pie zeimerzā-
ģa. Par kurinātāju strādāja Heinrihs 
Talents (1895—1983). Ž. Lapšev-
ska meita Valija (precēta Sausiņa) 
savās atmiņās rakstīja: «Dzirnavu 

strādnieki līdz ar mūsu 
ģimeni pusdienoja pie 
viena kopīga galda. Tēva 
piecdesmit gadu jubilejas 
rītā (biju kādus astoņus 
gadus veca) jau naktī mo-

dināja apsveicēji. Mūsu saimniecīte 
Līniņa bija appušķojusi tēva krēslu 
un izcepusi svētku kliņģeri, kas to-
laik skaitījās galvenais cepums šādos 
svētkos. Spēlēja muzikanti, un darbi-
nieki dziedāja apsveikuma dziesmas. 
Atceros Māras tirgu, kad sabrauca 
visi apkārtnes saimnieki — mūsu 
klienti. Pilsētā apmešanās vietās bija 
jāmaksā, bet dzirnavās varēja atstāt 
zirgus par brīvu. Tēvam jaunības 
draugi esot bijuši čigāni. Kad tie kļu-
va veci un vairs nevarēja no ratiem 
izkāpt, lai atnāktu līdz mūsu virtuvei, 
tad tēvs gāja viņiem pretī ar šņabja 
pudelēm un uzkodām. Turpat pie 
ratiem iedzēra pa glāzītei un atcerē-
jās kopīgos darbus, jaunības laikus. 
Mums bija daudz mīļu strādnieku. 
Edvartiņš, kurš, bērnībā pārslimojis 
bērnu trieku, bija ļoti darbīgs, nāca 
pie mums diendienā un, lai arī daudz 

ko nepaspēja, tomēr jutās vajadzīgs 
un visādu darbiņu darītājs. Tēvs vi-
ņam reizēm pie skrodera uzšuva 
jaunas drēbes. Edvartiņam bija grūti 
ēst un dzert. Kāds laikam bija sūdzē-
jies, ka viņš, tāds kroplītis, staigā gar 
dzirnavu mašīnām, un tad vecāki bija 
puisi piesējuši pie gultas, kur viņš 
kā sunītis bija kaucis, lai laiž atkal 
uz dzirnavām, jo jutās tur noderīgs 
un vajadzīgs. Vēl bija žīdiņš Joskis, 
drusku sajucis prātā, jo zaudējis visu 
savu mantu un kalpoja par transpor-
ta izpalīgu ar mazu, vāju zirdziņu. 
Viņš vienmēr pie sevis skaitīja rubļi, 
miljoni, lati…, rubļi, miljoni, lati. Vē-
lāk viņu ievietoja nespējnieku namā, 
un viņš nāca pie mums pēc kartupe-
līšiem, bet smalki, smalki nomizotās 
miziņas nesa atpakaļ. Viņš bieži nesa 
gar mūsu māju uz tāda kā pīķa uz-
durtas govju galvas. Zinājām, ka žīdu 
ticībā drīkst ēst tikai vērša gaļu, tad 
nu, cik kurš no viņiem varēja atļau-
ties, tik arī šo nosacījumu ievēroja. 
Man patika tēva Žaņa attieksme 
pret saviem kalpotājiem. Viņš vien-
mēr izturējās ļoti sirsnīgi. Bija vecie 

kalpotāji, kuri vēlējās iegūt īpašumu 
vai būvēt savu māju. Tad visi rīkojām 
talkas. Tēvs deva materiālus un kopī-
gi gājām tam cilvēkam palīgā. Jāņus 
visa saime svinējām lauku mājvietā. 
Visi, kuri vēlējās, varēja braukt līdzi. 
Dzīvojām kā liela ģimene. Vēl bija 
Šēniņmamma. Viņas vienīgo dēlu 
(Jānis Šeniņš dzimis 1871. gada 22. 
novembrī, miris nelaimes gadījumā 
1923. gada 12. janvārī) dzirnavās ne-
gadījumā nosita. Viņš gribēja saglābt 
malumu, lai saķertu līdz ar graudiem 
iešļukušu maisu, bet nelaimīgi. Viņu 
pašu ierāva dzirnakmeņos un izmala 
cauri. Ar dzelzi apkaltās koka tupe-
les vēl bija sprāgušas gaisā un gan-
drīz nositušas manu onkuli Ernestu. 
Šēniņmamma saņēma mazu pensiju 
un bija biežs mūsmāju viesis. Mēs 
cepām viņai uz dzimšanas dienām 
kliņģeri, nesām apelsīnus un dzie-
dājām dziesmas. Arī mūsu auklīte, 
reiz ziemā, ejot pa ceļu, paklupa uz 
ragavu slieču iebrauktas sliedes un 
salauza gūžas kaulu. Viņai ļoti gar-
šoja degvīns, un, kad viņa vairs ne-
varēja strādāt, mēs nesām groziņā 

pudelīti un pārtiku. Viņa bija vārdo-
tāja un mācēja ārstēt rozes iekaisu-
mu ar zilo cukura paku papīru, kur 
vilka virsū dažādas zīmes. Dzirnavās 
strādāja vecpuisis Ansis Rungulis 
(1892—1943). Dzīvoja Pastendes pa-
gasta «Striģos». Algas dienās viņam 
vienmēr atnāca pretī kāda simpātija. 
Viņš tad bāza roku kabatā un, izvilcis 
pilnu sauju, teica: «Še, bonbongas!» 
Bija mums tāda pilnīgi pārlatvis-
kojusies sveštautiete Kožņiku Mīle 
(īstajā vārdā Emīlija Jūlija Karolīne, 
precēta Knope (188—1970), dzimusi 
Kostnika. Mīle ņēma no mums kuri-
nāšanai zeimerzāģa atgriezumus un 
veda tos ar ārkārtīgi vecu zirgu — 
kauli un āda — pusizjukušos ratos. 
Zobos viņa parasti turēja pīpi, bet 
par zirgu sacīja, ka nevarot ne noval-
dīt, ne saturēt. Pa gaisu vien, pa gaisu 
vien ejot. Tas ir tik tipiski, ka cilvēks 
ir možs garā arī sev sliktos apstākļos 
un nepadodas, lai arī kā dzīvē iet. 
Mēs, bērni, visam dzīvojām līdzi, un 
nekad mums nebija garlaicīgi.»

Imants Tamsons
Talsos
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Paula Kārkluvalka

Klejojot internetā, pamanīju 
kādu gaumīgu lapu ar nosauku-
mu «Bloomberg’s blackboards», 
kas piedāvā dažādu formu tāfe-
les. Tobrīd vēl nenojaušot, ka to 
autori ir divi radoši talsenieki — 
Ildze Ose un Jānis Blumbergs. Il-
dze daudziem talseniekiem kļuva 
pazīstama, ieņemot Talsu novada 
mākslinieces amatu, tolaik pil-
sētai uz svētkiem piešķirot īpa-
šu mirdzējumu. Viss ģeniālais ir 
vienkāršs — to ieskicēja gan sa-
vulaik veidotās pilsētas dekorā-
cijas, gan «Bloomberg’s blacbo-
ards» tāfeles.

— Pastāsti par «Bloomberg’s 
blackboards» — kad sākāt veidot 
šādas tāfeles?

Ildze: — Ideja radās pirms vai-
rākiem gadiem, tā tika atvesta no 
kāda ceļojuma. Šogad agrā pavasarī 
eksperimentējot, un draugu pamu-
dināti, izgatavojām vairākas jaunas 
tāfeļu figūras un izvietojām pāris 
veikalos, lai saprastu, vai kādam tās 
interesē. Sapratām, ka interesē! Īsā 

Ideja par tāfeļu radīšanu atceļojusi no kāda ceļojuma un pār-
tapusi taustāmā formātā.                                           

laika posmā, turklāt bez reklāmas, 
jauni klienti paši mūs sāka uzmeklēt. 

— Kā sadalīti jūsu darba pienā-
kumi?

— Izstrādes process ir kopdarbs 
— no idejas līdz iesaiņojumam un 
piegādei. Darbi dalās tikai divos pos-
mos: es gatavoju, zīmēju maketus, 
un Jānis tos izzāģē no kokmateriāla. 
Viss tālākais ir, kā paši sakām — 

team work (no angļu valodas — ko-
mandas darbs).

— Kur tāfeles iespējams iegādā-
ties? 

— Tāfeles iespējams iegādāties 
«Baltic space shop» lielveikalā «Do-
mina» Rīgā, veikalos «Puķu bode» 
Talsos un Tukumā, «Zaļajā krūzē» 
Talsos, «Sajūtu studijā» Jelgavā, kā 
arī interneta platformās etsy.com un 

savi.lv. Piedalāmies dažādos tirdzi-
ņos — «Diz.aina tirgū» Rīgā, plānā 
ir arī apmeklēt Ventspils pilsētas 
svētkus un Kalnciema kvartāla 
tirgu. Un, protams, mūs var 
atrast facebook.com un 
instagram.com kontos, 
uzmeklējot vārdu sali-
kumu bloombergsblack-
boards.

— Kādas ir po-
pulārākās tāfeļu 
formas, kuras 
cilvēki izvēlas? 

— Dažā-
du dzīvnieku 
formu tāfe-
les šobrīd 
ir vispo-
p u l ā r ā k ā s 
— kaķa, suņa, zaķa, 
zirga. Ļoti piepra-
sītas ir arī «Lego» 
cilvēciņa un Latvijas 
kartes formas tā-
feles. Šobrīd aktīvi 
gatavojam 1. sep-
tembra piedāvāju-
mu, kā arī radām 
jaunas formas, 
mainoties sezo-
nām, piemēram, 
rudens tēmai un 
tālāk attiecīgi Zie-
massvētkiem.

— Piedāvājat arī izveidot 
individuālu dizainu. Kādi ir 
neparastākie pasūtījumi, 

kurus nācies īstenot?
— Līdz šim interesantākais pasū-

tījums ir tieši šobrīd gatavotais. Tas 
ir lapsas kungs, kurš tur rokās 

vīna glāzi — tāds švītīgs un ele-
gants tēls.

— Ar kādām krāsām uz tā-
felēm drīkst zīmēt?

— Uz tāfelēm ir pa-
redzēts rakstīt ar krīti-

ņiem un krīta mar-
ķieriem. Otrie gan 

ir ieteicami tikai 
gadījumos, ja 

vēlas atstāt 
p a l i e k o š u 
uzrakstu vai 
zīmējumu. 

— Vai jūsu 
pašu, ģimenes dzīvē tā-
feles ieņēmušas nozī-
mīgu lomu, piemēram, 
iegādājamo produktu 
saraksta veidošanai?

— Tāfeles mūsu 
mājās «dzīvojas» 

visu laiku, pie-
mēram, tiek iz-
mantotas par 
pamatu dažādu 
krīta zīmējumu 
i z m ē ģ i n ā š a -
nai, tas ir ne-

beidzams radošs 
process.

Albuma foto

 
 

 
 


