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8. LAPPUSE

Kreisajā pusē Talsu grā-
matu tirgotāja Johana Kon-
ceviča (Koncewicz) tiražētā 
pastkartē redzams skats no 
Ķeizardārza uz luterāņu 
draudzes baznīcu un Vec-
talsiem pēc 1905. gada 5. decembra 
šausmīgajiem notikumiem. Attēla 
kreisajā pusē skatāmas Izaka Freid-
berga nodegušā nama drupas (tagad 
Lielajā ielā 31), bet labajā pusē Talsu 
fotogrāfa S. Šteinberga nodegušais 
nams (tagad Lielajā ielā 37). Namus 
atjaunoja tikai ap 1913. gadu. 1913. 
gadā Talsos izdeva pirmo Almanahu 
ar kalendāru 1914. gadam, kurā pub-
licētas Friča Šprunka (1880—1915), 
literārais pseidonīms Sowkas-Zovka, 
dzejas rindas: «Pie Ķēniņkalna gal-
vu nolikuši, bet kājas pastiepuši pāri 
Klosterkalnam, ik padusē pa ezeri-
ņam iespieduši, guļ saulē izlaidušies 
mūsu mīļie Talsi.»

1915. gada 16. jūlijā Talsos ienāca 
vācu karaspēks. Okupācijas režīms 
valdīja līdz 1918. gada novembrim. 
L. Dunkels savās atmiņās min, ka 

1918. gada vasarā Talsos 
nejauši sastapis Teofilu 
Lizeti Dambekalni (viņa 
dzimusi Kaltenes «Kau-
los» 1890. gada 18. ap-
rīlī kuģu būvmeistara, 

kuģu īpašnieka un kapteiņa Indriķa 
(1851—1927) un Emmas, dzimusi 
Rozentāle, ģimenē) un Ēriku Veis-
bergu. Teofila strādājusi par žēlsir-
dīgo māsu, bet Ērika par jaunāko 
māsu epidēmiskajā lazaretē, kas at-
radās mēbeļu galdnieka Žaņa Snie-
dziņa (1881) namā Tukuma ielā 36 
(tagad Brīvības ielā 32). Kopīgi no-
lēmuši sarīkot latviešu vakaru Friča 
Nātiņa (1884—1929) viesnīcā Jo
sifa Hercberga namā (tagad Lielajā 
ielā 22). Barons A. Brinkens kā vie-
tējās varas pārstāvis atļāvis šādu sa-
rīkojumu organizēt. Kopīgi sastādīta 
programma. Uzzinot, ka Ārlavas 
pagasta Anužos uzturas pazīstamais 
kordiriģents un mūzikas kritiķis Er-
nests Brusubārda (1880—1968) un 
dziedātāja, kāda Roges jaunkundze, 
minētie mākslinieki piekrituši uz-

stāties, un sarīkojuma programma 
iznākusi šāda: Roges jaunkundze ar 
dziesmām, pie klavierēm Zālīša kun-
dze, Bērtulis Būvtilts ar deklamāci-
jām un no jauna sastādītais jauktais 
koris ar dziesmām. Ieeja bijusi pret 
labprātīgiem ziedojumiem. Viesus 
sagaidīja māsas T. Dambekalna un 
Ē. Veisberga tautiskos tērpos. Vi-
ņas ikvienam viesim piesprauda 
ziedu, bet vietas ierādīja vietējie 
puiši, tērpušies tautiskos uzvalkos, 
pastalās un izšūtos kreklos. 20.00 
ieradies pats kreishauptmans barons 
A. Brinkens. L. Dunkels savās atmi-
ņās turpina: «Viņam māsa T. Dam-
bekalna piesprauda rozi, un es to 
pavadīju uz goda vietu. Vakars bija 
kupli apmeklēts, un ikviens prog-
rammas numurs tika uzņemts ilgiem 
aplausiem, tā ka galu galā visu prog-
rammu vajadzēja atkārtot. Kā jau 
parasts, pēc programmas sekoja de-
jas, rotaļas un kopmielasts. Tajā pie-
dalījās apmēram 30 personas, kā arī 
divi vācu leitnanti un apriņķa priekš-
nieka sekretārs. Pirms mielasta sāk-

šanās es teicu īsu uzrunu, piebilstot, 
ka šis labi izdevies vakars patiesi pa-
mudina uzsākto darbu turpināt, un 
tāpēc lūdzu klātesošos piecelties un 
nodziedāt «Dievs, svētī Latviju!».

Tā kā pasākums bija izdevies, 
L. Dunkels nolēma sarīkot garīgo 
koncertu luterāņu draudzes baznīcā 
un laicīgo Sadraudzīgās biedrības 
namā vai F. Nātiņa viesnīcā. Nolēma 
uzaicināt dziedātāju un aktieri Ādol-
fu Jāni Kaktiņu (1885—1965). Viņš 
ierosinājumam piekrita, bet hono-
rāru vēlējās saņemt nevis naudā, bet 
graudā, t. i. sviestā, speķī, bīdelētos 
miltos un olās. Barons A. Brinkens 
šāda sarīkojuma norisei piekrita un 
atļāva apriņķa valdes spiestuvē paga-
tavot afišas, programmas un biļetes.

Tajā laikā Talsos sāka plosīties gri-
pa un koncertu nācās atlikt. L. Dun-
kelis savās atmiņās turpināja: «19. no-
vembrī Talsos saņēmām ziņu, ka Rīgā 
esot proklamēta neatkarīgā Latvijas 
valsts ar Kārli Ulmani priekšgalā. Tā 
kā nekas skaidri nebija zināms, tad 
mēs ar B. Būvtiltu nolēmām sasaukt 

aktīvākos pilsoņus uz slepenu ap-
spriedi. Tai telpas atļāva Ozoliņš savā 
dzīvoklī A. LerhaPuškaiša ielā 2, un 
tajā piedalījās sekojošie: Fricis Cir-
ķelis, Kārlis Igne, Ernests Kundziņš, 
Ozoliņš, Žanis Beķers, Andrejs 
Bergs, Mārtiņš Tamsons, Bērtulis 
Būvtilts un es. Izrādījās, ka neviens 
nekā skaidri nezināja, tādēļ nolēma, 
ka man un B. Būvtiltam jābrauc uz 
Rīgu informēties par notikušo. De-
vāmies caur Jelgavu, kur apmeklējām 
Pauļuka kungu.» Jurists, valsts un sa-
biedriskais darbinieks Kārlis Pauļuks 
dzimis 1870. gada 24. maijā Sesavas 
pagastā Jelgavas apriņķī. No 1918. 
līdz 1920. gadam viņš bija Latvijas 
Tautas padomes loceklis un Latvijas 
Republikas tieslietu ministrs. Aizgā-
ja mūžībā 1945. gada 21. janvārī. No 
Jelgavas L. Dunkels un B. Būvtilts 
devās tālāk uz Rīgu, lai saņemtu no-
rādījumus, kā tālāk rīkoties, jo Talsu 
apriņķis vēl joprojām atradās vācu 
okupācijas varā.

Imants Tamsons 
Talsos
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Mārīte Jankeleviča

Iestājoties pirmajām saulai-
najām dienām, rokas stiepiena 
attālumā jūtama vasara. Līdz ar 
tās tuvošanos daudziem iešaujas 
prātā doma par savu figūru un 
tās gatavību pludmales sezonai. 
Vai ir par vēlu?

— Vai, sākoties pavasarim, spor-
ta zāli apmeklē vairāk cilvēku un 
kādi ir populārākie jautājumi, ko 
viņi vēlas noskaidrot?

— Parādoties saulītei un siltajam 
laikam, zāli apmeklē aizvien vairāk 
cilvēku. Protams, ir muļķīgi domāt, 
ka īsā laika periodā var iegūt lielisku 
fizisko formu, bet galvenais ir tre-
nēties, jo tas ir labāk, nekā nedarīt 
neko savas formas uzlabošanai. Tā 
kā es ikdienā nodarbojos ne tikai ar 
fitnesu, bet skrienu, tad redzu, ka arī 
ar to aizrāvušies un sarosījušies aiz-
vien vairāk cilvēku. Liels prieks, ka 
fitnesa klubu apmeklē daudz sievie-
šu. Ja agrāk bija vērojama tendence, 
ka zālē ir vairāk vīriešu, tagad situā-
cija ir kardināli mainījusies.

Jautājums, ko saņemu visbiežāk: 
kā samazināt svaru. Kad cilvēks at-
nāk pirmo reizi, tad noteikti ir jau-
tājums, ar ko vislabāk sākt. Un tālāk 
jau seko mans darbs palīdzot.

— Kādi ir tavi novērojumi — par 
savu figūru vairāk uztraucas vīrieši 
vai sievietes?

— Nevaru izcelt konkrēti vienu 
dzimumu, jo gan sievietēm, gan vī-
riešiem ir vienlīdz svarīgi izskatīties 
labi. Vismaz tie cilvēki, kuri nāk pie 
mums, to dara ar mērķi labāk izska-
tīties, uzlabot savu fizisko sagatavotī-
bu, lai labāk justos.

— Kādi ir galvenie faktori, kas 
ikdienā jāievēro cilvēkam, kurš vē-
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las iegūt slaidu, spor-
tisku figūru, vēlams, 
pēc iespējas īsākā laika 
posmā?

— Nav tāda brīnum-
līdzekļa, kas palīdzētu 
īsā laika posmā uzlabot 
fizisko formu. Tas ir ilgs 
un smags darbs, ilgtermi-
ņa ieguldījums. Vispirms 
nepieciešams pārskatīt 
savu ēdienkarti, jo va-
jag ēst veselīgu, saba-
lansētu pārtiku. Būtisks 
arī ēdienreižu biežums. 
Katrā ziņā esmu pret da-
žāda veida diētām un re-
zultātu īsā laika posmā. 
Jo — vai nu cilvēkam ir 
veselīgs dzīvesveids, vai 
nu nav. Un, protams, 
būtiskas ir fiziskās akti-
vitātes. Ievērojot šos no-
sacījumus, noteikti būs 
rezultāts!

— Cik lielu daļu no 
rezultāta sasniegšanas sastāda psi-
holoģiskais stāvoklis, apņēmība?

— Manuprāt, tas ir pats svarīgā-
kais. Apņēmība, gribasspēks — tie ir 
pamatnosacījumi, lai uzsāktu regulā-

ras fiziskās aktivitātes. Treniņu pro-
cesā noteikti būs brīži, kad motivācija 
un sākotnējā apņēmība pazudīs un to 
nāksies meklēt no jauna. Ko es re-
dzu? Parasti pirmie rezultāti motivē 

cilvēkus darboties tālāk. Arī laba paš-
sajūta pēc treniņa ir stimuls turpināt 
iesākto. Sportošana ir sava veida sevis 
pārvarēšana un izaicināšana.

— Ko ieteiktu cilvēkiem, kuriem 

grūti saņemties un kuri domā, ka nav 
vērts tagad sākt kaut ko mainīt, jo va-
sara pēc diviem mēnešiem būs klāt?

— Es ieteiktu vienkārši sākt! Jā, 
vasara drīz būs klāt, bet sākt kaut 
ko darīt tagad ir daudz labāk, nekā 
atlikt un gaidīt vēl ilgāk. Kādam var 
palīdzēt parunāšana ar draugiem, jo 
kaut ko darīt kopā ir vieglāk — cits 
citu motivē un pavelk, kad otrs grib 
paslinkot. Noteikti sākt kaut ar ne-
lielu fizisko slodzi — pastaigas, nū-
jošana utt. Pārskatīt arī savu ēdien-
karti! Cilvēki baidās uzsākt kaut ko 
jaunu, jo uztraucas par neizdošanos. 
Ja ir vēlme apmeklēt mūsu fitnesa 
klubu, tad vispirms vajag spert soli 
pāri slieksnim. Šeit vienmēr ir atsau-
cīgi cilvēki, kas palīdzēs, pamācīs un 
parādīs.

Nav tāda «īstā brīža», kad sākt ko 
jaunu. Nevajag atlikt — sāc tagad! 
Laba pašsajūta, enerģija, ciešs miegs 
un skaists augums ir tikai daži no ie-
guvumiem, nodarbojoties ar fiziska-
jām aktivitātēm!

Neatlikt, bet sākt darīt! Laba pašsajūta, enerģija, 
ciešs miegs un skaists 

augums ir tikai daži no 
ieguvumiem, nodarbojoties ar 

fiziskajām aktivitātēm!


