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Kreisās puses foto-
attēlā redzams Lielās, 
Dundagas (tagad K. Val-
demāra), Tukuma (tagad 
Brīvības) un Pastendes 
(tagad Raiņa) ielas krus-
tojums ap 1922. gadu, tautā sauk-
tais «Lielais stūris». 1968. gada 
22. augustā Lielo ielu pārdēvēja 
J. Gagarina vārdā, un tad tautā 
ieviesās nosaukums, «četru vīru» 
krustojums. Attēla kreisajā pusē, 
uz Raiņa ielas stūra, rīta saules ap-
spīdēts, izceļas tirgotāja Ģirta Vec-
vietas nams ar mansarda izbūvi Brī-
vības ielā 1, kurā dzīvoja pats Ģirts 
(1849) ar sievu Mariannu, dzimusi 
Neilande (1868—1931), un viņu 
meitas skolotājas: Emīlija Karolīne 
(1893), Jete (1896), precēta ar Vil-
helmu Kārli Fridrihu Kaijgaru — 
īstajā uzvārdā Ēvaldsons (1897—
1944 Vjatlagā), Marija Jete (1900), 
precēta ar Voldemāru Kalniņu 
(1886), un dēls — skolotājs Fricis 
Ferdinands (1891). Ir zināms par 
viņa draudzību ar dzejnieci Paulīni 
Bārdu (1890) un krievu dzejnieku 
Valēriju Brjusovu.

Pirmajā stāvā no 1929. līdz 

1936. gadam izvietojās 
Talsu patērētāju koopera-
tīva pārtikas preču veikals, 
kurā saimniekoja Juliuss 
Linde (1879). Pēc Otrā 
pasaules kara pirmajā 

stāvā savu mājvietu atrada fotogrā-
fes Veltas Celmiņas (1912—1996) 
salons. Viņa bija Talsu fotogrāfa 
Teodora Celmiņa (1870—1930) 
brāļa, arī fotogrāfa Aizputē, Pētera 
Celmiņa meita. Vēlāk šajās telpās iz-
vietojās arī maizes veikals un vīriešu 
frizētava.

Apskatīsim ēkas Raiņa ielas krei-
sajā pusē. Nama Raiņa ielā 2 īpaš-
nieks 1935. gadā — Mozus ticīgais 
zirgu tirgotājs Jāzeps Veinbergs 
(1878.). Tur dzīvoja policijas kār-
tībnieks Artūrs Ritenbergs. Viņam 
bija meita Dzidra (1928—2003), 
vēlāk slavena aktrise un kino reži-
sore (1928—2003). 1935. gadā sētas 
māja piederēja pie Raiņa ielas 4. Tā 
pazīstama kā kārtībnieka Friča Zal-
kovska māja, bet vēlāk to nopirka 
ormanis Fricis Legzdiņš (1872) ar 
sievu Mariannu (1871). Ēku pār-
būvēja uzņēmuma SIA «Nieciņš» 
īpašnieki, un tagad tā pieder pie Brī-

vības ielas 5. Raiņa ielas 6 īpašnieks 
1935. gadā — Mozus ticīgais trauku 
tirgotājs Jēkabs Rozenšteins (1899) 
ar sievu Basi (1901), dēlu Joseru 
(1929) un meitu Rivu (1931).

No Herberta Segliņa atmiņām: 
«Pretī divstāvu sarkanajam ķieģe-
ļu namam Raiņa ielā 1 savā otrajā 
mājā J. Rozenšteins bija iekārtojis 
veikalu, kurā saimnieki no laukiem 
varēja dabūt, ko vien vēlējās. Vei-
kalā pie griestiem karājās dažāda 
lieluma petrolejas kroņlampas ar 
stikla bārkstīm. Grēdās bija sakrauti 
spaiņi, slauktuves, kāstuves, toveri, 
apauši, rīki, ķēdes un ķērnes. Pa-
galmā — lietotas droškas, federra-
ti, darba rati, kamanas, ragavas un 
pusragavas. Pirms pārkrāsošanas tos 
vajadzēja mazgāt. Par vienu vienību 
maksāja desmit santīmus. Turpat 
pumpis — koka stabs divu vīru ga-
rumā ar cauru vidu, tam pierīkota 
svira, kas virzāma uz augšu un leju. 
Ūdens bija jāsapumpē koka baļļā. 
Slotu, spaini un lupatas deva pats 
saimnieks.»

J. Rozenšteinam piederēja nams 
arī Raiņa ielā 12 ar podnieka darb-
nīcu. Nākamās ēkas Raiņa ielā 8 

īpašnieks — Andrejs Grīnfogels 
(1896). Viņu piemeklēja drūms 
liktenis. Par to rakstīja laikraksts 
«Talsu Vārds»: «Pienāca 1941. gada 
27. jūnijs. Boļševiki bēga. Latvju 
zemes ļaudis atmodās kā no ļau-
na murga. Visi priecājās. Lībagu 
lielceļa malā netālu no «Kaziņu» 
mežsarga mājām atrada divus stip-
ri sakropļotus līķus. Viņu rokas un 
kājas bija saistītas ar dzeloņdrātīm. 
Viens no šiem nelaimīgajiem, un 
pēdējiem Talsu čekas upuriem, bija 
Fridrihs Cirķelis. Apbedīts Lība-
gu pagasta Sukturu kapsētā. Drīz 
noskaidrojās arī, ka otrs upuris ir 
bijušais Valdemārpils policijas kār-
tībnieks A. Grīnfogels. Apbedīts Lī-
bagu pagasta Sukturu kapsētā. Viņš 
bija kluss, lēnas dabas cilvēks. Dau-
dzus gadus strādāja tēva amatā par 
mūrnieku. Kā centīgs amatnieks uz-
cēla arī pats savu māju Talsos Raiņa 
ielā 8. Vēlāk darbojās policijā Tal-
sos un Valdemārpilī. Kad boļševiki 
to no darba policijā atstādināja, 
A. Grīnfogels atgriezās savā agrā-
kajā mūrnieka amatā. Viņš strādāja 
Stendes bērnunama jaunceltnē. Tas 
vairījās no sabiedrības, naktīs gulē-

ja jaunceltnes bēniņos un pat svēt-
dienās neatstāja šo šķietami drošo 
patvertni. Tomēr arī viņš neizbēga 
no čekas nagiem. Maija beigās to 
saņēma tieši darbā un aizveda uz 
Talsu čekas cietumu, kur nelaimī-
gais smaka veselu mēnesi. 27. jūni-
jā, bēgot no Talsiem, čeka to paņē-
ma līdzi. Bet viņa Golgātas ceļš bija 
īss — tikai līdz Lībagu priedēm.»

Raiņa ielā 8 dzīvoja Talsu poli-
cijas krimināluzraugs Jānis Ādolfs 
Jansons (1901. gadā nošauts sarka-
nā terora laikā) ar sievu skolotāju 
Mariju Valdu (1903), dzimusi Dze-
guze. Viņiem bija vieglā automašīna 
«DKW», ko tautā dēvēja par «Das 
Kleine Wunder» (vācu valodā — 
mazais brīnums), kā arī «Deutsche 
Kinderwagen» (vācu bērnu rati). 
Otrajā stāvā dzīvoja dakteris Jānis 
Pinnis (1906) ar māti Mariju (1861), 
sauktu par Pinntanti. Nams Raiņa 
ielā 10 ir bijušā Talsu ģimnāzijas sko-
lotāja Aleksandra Ezeriņa (1887) 
nams, kurā viņš dzīvoja ar sievu Mil-
du (1896), meitu Saivu Mildu (1920) 
un dēlu Vilni Alvi (1923).
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Vaļasprieks pārtop 
darbā

Paula Kārkluvalka

Divas māsas — Dana un 
Dace — apvienojot radošumu, 
izgatavo dažādas rokassprādzes, 
kaklarotas un auskarus. Dzīve 
valdemārpilnieces aizvedusi uz 
Rīgu, tomēr pie katras iespējas 
viņas viesojas dzimtajā pusē. 
Viena no šādām reizēm bija Diž-
māras gadatirgus, kurā māsas 
piedāvāja pašu darinātās rotas. 
Viesošanās gan nebija ilga, jo līdz 
dienas vidum rotas bija atradu-
šas jaunās īpašnieces.

Katrs tirdziņš māsām ir no sirds izbaudāmi svētki. No krei-
sās — Dana Zetmane un Dace Zaharevska.

Albuma foto

Dažādu nokrāsu akmenti-
ņu virtenes kalpo ne tikai kā 
apģērba akcenti, bet arī kā 
enerģijas devēji un aizsargātā-
ji. Piemēram, melnā ahāta ro-
kassprādzi izmato, lai iegūtu 
lielāku drošsirdību, savukārt 
žadeīts rada dvēseles miera 
izjūtu.

Neskaitāmu veiksmīgu biznesa 
ideju sākums bieži vien meklējams 
brīdī, kad sievietēm dota iespēja uz 
mirkli apstādināt ikdienas pienā-
kumu ratu un pievērsties kam īpa-
šam — palīdzēšanai bērnam iejusties 
jaunā pasaulē. Arī Dana Zetmane, 
mājās lolojot savas atvasītes, nonā-
kusi līdz rotu darināšanai. Pirmās 
rotas tapušas pēc māsas Daces iero-
sinājuma. Viņa vēlējusies čokeru — 
kaklam pieguļošu ādas vai auduma 
kaklarotu. «Domāju, ka rotas gata-
vošu tikai māsai, bet tad māsas drau-
dzenes, darba kolēģes sāka jautāt, 
kur Dace pirkusi čokeru. Viņas teica, 
ka arī vēloties tādu iegādāties. Tā pa-
mazām sāku gatavot rotas,» pastāsta 
Dana. Iepriekš viņa izšuvusi glezni-
ņas ar bērnu dzimšanas datiem.

Grūdiens bijis Latvijas Univer-
sitātē apmeklētais seminārs par 
sava biznesa izveidi etsy.com plat-
formā. Pēc tā Dace aprunājusies ar 
māsu un abas izlēmušas, ka jāveido 
savs interneta veikals un izgatavo-
tās rotas jāpiedāvā plašākam klien-

tu lokam. Šobrīd tās var iegādāties  
facebook.com  lapā «DDsisters» un 
dažādos tirdziņos. Daces pārziņā ir 
saziņa ar klientiem un izveidotās la-
pas uzturēšana. Viņa labprāt izgatavo 
rotas no dabīgiem akmentiņiem, bet 
Dana gatavo rotas no kristāliņiem. 
Abas vienisprātis — vispieprasītākās 
ir rokassprādzes ar kristāliņiem un 
dabīgajiem akmeņiem, kas kombinē-
tas ar pītu virvīti.

Dana atklāj, ka krāsu salikumu 
burvībai ļaujas izejmateriālu iegādes 
vietā. Tā nereti plānotā ieskriešana 
veikalā izvēršas par piedzīvojumu un 
krāsu terapiju trīs vai pat četru stun-
du garumā. Māsas piedāvā gan ga-
tavas rotas, gan pēc klienta vēlmēm 
individuāli izgatavotus pasūtījumus. 
«Sievietes ļoti uzmanīgi izvēlas ro-
tas, pirmais, ko apdomā, — kādam 
apģērbam tās piestāvēs. Tomēr ir 
sievietes, kuras nopērk rotu un ti-
kai tad domā par apģērbu. Ir klienti, 
kuri pievērš uzmanību akmeņu nozī-
mei — horoskopam, akmeņu faktū-
rai, to lielumam,» saka Dana.

Pašlaik māsas izstrādā savu  
etsy.com platformu, kas savieno mil-
joniem pircēju un pārdevēju visā 

pasaulē. Tā būs iespēja gūt jaunu 
pieredzi, rotas piedāvājot ārzemju 
klientiem.


