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Kreisās puses attēlā 
redzama Pirmā pasaules 
kara laikā brāļu Hohlan-
du Kēnigsbergā tiražē-
tā pastkarte ar numuru 
361. Paraksts zem past-
kartes: «No austrumu karalauka. 
Talsi, Kurzeme.» Speciālais kara 
fotogrāfs A. Kīlevindts (Külewindt) 
tajā iemūžinājis nelielu Rīgas ielas 
(tagad K. Mīlenbaha iela) posmu 
1917. gada ziemā. Ir Pirmais pasau-
les karš, lielākā daļa pilsētas iedzīvo-
tāju devušies bēgļu gaitās. Uz ielas 
redzams tikai kāds vientuļš gājējs. 
Ielas kreisajā pusē redzams bijušā 
Talsu ārsta Ivana Sadikova nams. 
Pēc Otrā pasaules kara šajā ēkā iz-
vietojās bērnu bibliotēka. Ielas labās 
puses namā pēc Pirmā pasaules kara 
no 1928. gada savu mājvietu atrada 
Talsu apriņķa valde.

Kārtību pilsētā uzrauga vācu ar-
mijas patruļa, kas liecina par vācu 
varas klātbūtni, tomēr Talsos turpi-
nās arī citi notikumi, ko aprakstījis 
L. Dunkels. Viņš kopā ar B. Būvtiltu 

ieradās Rīgā, kur Centrāl-
viesnīcā tikās ar pagaidu 
valdības Ministru prezi-
dentu Kārli Ulmani. No tā 
abi saņēma norādījumus, 
lai pagastos nekavējoties 

tiktu ievēlētas pagastu valdes, pado-
mes, pārtikas un revīzijas komisijas, 
kā arī visdrīzākā laikā noorganizē-
ta apsardzība pagastos un pilsētās. 
Apsardzības ministrija L. Dunkelim 
uzdeva organizēt Talsu apriņķa ap-
sardzību un reģistrēt visus bijušos 
Krievijas armijas karavīrus. L. Dun-
kelis raksta: «Pārbraucot mājās, tajā 
pašā dienā mēs sapulcinājām visus 
kopā un sniedzu ziņojumu par savu 
Rīgas braucienu pie Ministru pre-
zidenta. Starp citu pastāstījām, ka 
mūsu valsts karogs ir sarkan-balt-
sarkans. Šķīrāmies ar lielu sajūs-
mu. Ikviens tikai domāja, kā veidot 
mūsu jaunās valsts dzīvi Talsos un 
apriņķī. No sapulces devāmies uz 
epidēmisko lazareti un, atpakaļ nāk-
dami, redzējām Ernesta Kundziņa 
drogu veikala logā Lielajā ielā 2 

mazus sarkan-balt-sarkanus karo-
dziņus. Tos var uzskatīt kā oficiālu 
paziņojumu Talsu iedzīvotājiem par 
neatkarīgas Latvijas valsts nodibi-
nāšanos. Šie karodziņi sacēla lielu 
satraukumu; nebija gandrīz neviena 
talsinieka, kas neaizstaigāja apskatīt 
minēto drogu veikala logu. Par šo 
patriotisma apliecinājumu Ernests 
Kundziņš dabūja samaksāt ar savu 
dzīvību — viņu nošāva landesvēristi 
1919. gadā.» E. Kundziņa kapa vietu 
Laidzes pagastā 2017. gadā sakārto-
ja viņa mazmeita Danuta Kandele.

L. Dunkelis turpina: «Pamatojo-
ties uz Apsardzības ministrijas piln-
varām, es savu štābu, ja tā varētu 
teikt, iekārtoju pie Mārtiņa Tamsona 
Brīvības ielā 13 (toreiz Tukuma ielā 
13, mūsdienās Brīvības ielā 15; ta-
gad māja nojaukta, saglabājies tikai 
ērbeģis un bijušā smēdes ēka). Savā 
mājā Stacijas ielā 2 kanceleju neva-
rēju iekārtot, jo okupācijas vara bija 
ieņēmusi visu namu, atstādama man 
ar māti tikai vienu istabu.» Pirmais 
darbs nu bija — izziņot, ka visiem 

Talsu apriņķī dzīvojošiem bijušajiem 
Krievijas armijas karavīriem jāre-
ģistrējas manā kancelejā. Nospiedu 
lielus plakātus, kurus pašam nācās 
izlīmēt pilsētā redzamās vietās, bet 
kā par brīnumu otrā dienā neatradu 
vairs neviena, jo visi tie bija noņemti. 
Saņēmu uzaicinājumu ierasties pie 
kreishauptmaņa A. Brinkena. Nu 
sapratu, ka lielajā sajūsmā esmu rī-
kojies netaktiski, nestādīdamies tam 
priekšā ar savām pagaidu valdības 
pilnvarām. Devos pie A. Brinkena — 
tā iznāca pirmā pagaidu valdības pār-
stāvja priekšā stādīšanās vācu okupā-
cijas varai Talsos. Barons A. Brinkens 
manu aizrautību saprata un ļaunā 
neņēma, bet kā administrators citādi 
nevarēja rīkoties. Viņš bija ļoti laipns 
un priecīgs par apsardzības organi-
zēšanu Talsu apriņķī. Piedāvāja man 
pat telpas savā kancelejā, aizrādot, ka 
manā rīcībā tad būšot telefons, raks-
tāmmašīna un citas ērtības. Es viņam 
pateicos par pretimnākšanu, bet aiz-
rādīju, ka, strādājot ar viņu vienās 
telpās, negūšu tādu tautas uzticību, ar 

kādu es visīsākā laikā sekmīgi varētu 
veikt svarīgo Talsu apriņķa apsardzī-
bas organizēšanu. A. Brinkens sapra-
ta, ka apsardzības jautājums tiešām ir 
nopietns un steidzams, tādēļ maniem 
ieskatiem pievienojās.

Ministru prezidents K. Ulmanis 
bija uzdevis noorganizēt Talsu ap-
riņķa pilsētās un pagastos Latvijas 
Zemnieku savienības nodaļas. To 
nodibināja Talsos 1918. gada 24. no-
vembrī. Pirmie biedri bija māsa Teo-
fīle Dambekalna, māsa Ērika Veis-
berga, Mārtiņš Tamsons, K. Ozoliņš, 
Andrejs Bergs, skolotājs Kārlis Igne 
un es, Leo Dunkels. Valde bija se-
kojoša: Priekšnieks es — Leo Dun-
kels, sekretārs B. Būvtilts un kasieris 
K. Ozoliņš. Nākamā svētdienā no-
daļa tika nodibināta arī Pastendē. 
Vadību uzņēmās «Daugu» mājas 
saimnieks Fricis Dauge. Dažas die-
nas vēlāk nodaļa tika nodibināta arī 
Ārlavās. Tur uz mūsu aicinājumu 
bija ieradušies ap 200 cilvēku.»

Imants Tamsons 
Talsos

Jura Haberkorna arhīva foto                                                                                                                                                                                     Daiņa Kārkluvalka foto

 
  

Mārīte Jankeleviča

Pašu rokām darinātas lietas 
tiek augsti vērtētas. Jo īpaši mūs-
dienu patērētāju laikmetā, kad 
veikalos un internetā pieejams 
burtiski jebkas un lēti. To vidū 
izceļas roku darbs, jo tam ir pie-
vienotā vērtība. Jo sevišķi patīka-
mi, ja kāds tev uzdāvina paša da-
rinātu lolojumu. To, kā izveidot 
savu grāmatu vai piezīmju bloku, 
27. aprīlī bija iespējams apgūt ra-
došajā darbnīcā Baložu pastā.

Apgūt prasmes bija ieradušies 
gan lieli, gan mazi, un nodarbību va-
dīja Talsu novada fonda brīvprātīgā 
Janja Kovača no Slovēnijas. Projek-
ta ietvaros viņa mūsu pusē pavadīs 
gadu, un šajā laikā plāno rīkot vēl 
vairākas darbnīcas par atšķirīgām 
tēmām.

Dalībnieki rūpīgi strādā. Rezultāti bija atšķirīgi, kā jau mēs — 
cilvēki.                                                                           Autores foto

Autores darinājums.

Katram pēc savas gaumes, 
stila un izjūtām bija jāizvēlas 
12 papīra loksnes, kuras pēc 
tam nācās pārlocīt un sagru-

pēt kopā pa trīs loksnēm. Katru at-
sevišķo kaudzīti nācās sašūt ar adatu 
un diegu, un, šujot katru nākamo 
kaudzīti, piešūt to klāt iepriekšējai. 
Kad viss sašūts un saspiests kopā, 
uz topošās grāmatas muguriņas ne-
pieciešams uzsmērēt līmi, pievienot 
grāmatzīmi (nelielu daļu pielīmē 
pie muguriņas un pārējo ieliek starp 
lapām) un uzklāt marles gabaliņu. 
Kad tas paveikts, jāņem vēl divas 
papīra loksnes, jāpārloka un jāpie-
līmē klāt kaudzītei katrā pusē, jo 
rezultātā šīs divas loksnes būs pir-
mais un pēdējais atvērums grāmatā. 
Pēc tam seko vāku darināšana. No 
kartona nepieciešams izgriezt trīs 
daļas — vāka priekšpusi, aizmuguri 
un muguriņu. Šie kartoni ar nelielu 
atstarpi citam no cita jānovieto uz 
papīra (vai kāda cita materiāla, kas 
izvēlēts), ko plānots izmantot grā-
matas vākam. Kad tie novietoti, tos 
nepieciešams pielīmēt ar papīru no 
visām četrām malām, kas palicis pāri 
visriņķī ap kartona daļām. Kad tas 

paveikts, abas daļas (ārējais vāks un 
sašūtā iekšpuse) jāsalīmē kopā! Un 
tad atliek izrotāt vāku pēc paša vēl-
mēm.

Rezultātā tapa ļoti dažādas grā-
matiņas, gan ar iekšpusē ievietotām 
raibām lapām, gan ārpusē pēc savas 
gaumes izceļot dažādus ornamentus, 
ziedus, gan vienkārši esot lakonis-
kiem, piemēram, radot spilgti rozā 
piezīmju grāmatu ar sirsniņu vidū.

Gatavojot grāmatu mājās, jāļauj 
vaļa fantāzijai, jo kā materiālu var iz-
mantot jebko. Varbūt vecos džinsus 
vai linu audumu, vai vienkārši papī-
ru atgriezumus, radot sev krāsainu 
bloknotu, kuru pēc tam ar gandarī-
jumu var izmantot, piemēram, die-
nasgrāmatai vai piefiksējot nākotnes 
sapņus. Un ne tikai — šāda grāma-
ta var būt lieliska dāvana kādam no 
draugiem vai tuviniekiem. Tā noteik-
ti nepaliks plauktā uzkrāt putekļus, 
jo būs rokām darināta un īpaši kon-
krētai personai radīta.

Janja atzina, ka pirms pasākuma 
bija uztraukusies, vai visiem pietiks 
materiāli un kāda būs cilvēku atsau-
cība. Gan viens, gan otrs guva panā-
kumus, un visi dalībnieki ar smaido-

šām sejām un piezīmju grāmatiņu 
padusē devās mājās. Šādus un lī-
dzīgus darinājumus būs iespējams 

iegūt savā īpašumā arī Talsu rallija 
laikā, kur tos par ziedojumiem dāvās 
Talsu Jauniešu ideju laboratorijas 


