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7. LAPPUSE

Kreisajā pusē redzams 
Talsu grāmatu tirgotāja 
Hirša Tova ap 1900. gadu 
tiražētais fotoattēls, skatā 
no Kalna ielas. Paraksts 
zem attēla «Hotel St. Pe-
tersburg und Feuerwehr-De-
pōt in Talsen (Kurland)». Pretskatā 
redzams divstāvu nams, kurā ar ieeju 
no Ezeru laukuma atradās viesnīca 
«Sankt Pēterburga». Kā radies tās 
nosaukums, man nav zināms. Grā-
matā «Talsu namu stāsti» minēts, ka 
ap 1900. gadu Karolīnes Bergeres, 
dzimusi Meijere, namā viesnīcu turē-
jis Johans Zariņš, bet krogu — Ansis 
Dunkels, Leo Dunkeļa tēvs. Cunftes 
frizieris Heinrihs Pops (1862—1939) 
šajā ēkā atvēris frizētavu. 20. gad-
simta sākumā tas bija lielākais nams 
Talsos ar viesnīcu, dzīvokļiem, veika-
liem, lielu zāli un iebraucamo vietu. 
Viesnīca izvietojās apakšstāvā no 
ieejas durvīm pa labi, bet virs tās — 

muižnieku klubs, kuru ap-
meklēja baroni, un vācu 
klubs — vietējai inteliģen-
cei. Aiz zāles gar tirgus 
laukumu divas istabas īrēja 
krievu jeb ierēdņu klubs. 
1887. gadā divas istabas īrē-

ja tikko nodibinātā Latviešu Sadrau-
dzīgā biedrība. Otrajā stāvā atradās 
zāle ar skatuvīti un 120 sēdvietām. 

1904. gadā namu nopirka Jo-
sifs Hercbergs. 1921. gadā viesnīcas 
īpašnieks bija vācietis Fricis Oskars 
Nātiņš (1884—1929). Pēc viņa nāves 
par tās īpašnieku kļūst Ernests An-
žāns (1885). 

Attēla labajā pusē redzams Talsu 
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības 
depo, ko toreiz dēvēja par «spricu 
namu», ar vēl veco koka konstruk-
cijas torni. Depo cēla un iesvētīja 
1874. gada 4. augustā. Sākotnēji 
depo atradās Kalna ielā, tagadējās 
pienotavas rajonā. 

Pirmā pasaules kara laikā biedrī-
ba savu darbību pārtrauca līdz 1918. 
gadam. Lielo laukumu ēkas priekšā 
izmantoja tirgus vajadzībām tikai 
otrdienās, un tā teritorija sniedzās 
līdz ugunsdzēsēju depo ēkai. Pama-
tā viss tirgus līdz 1905. gadam notika 
piektdienās pie luterāņu baznīcas, 
un to sauca par «zivju tirgu». Tas pa-
stāvēja līdz 1935. gadam. Ap 1926. 
gadu šo laukumu paplašināja, jo abi 
laukumi neapmierināja lielo tirdzi-
nieku pieplūdumu. 

1919. gada sākumā Talsos varu 
pārņem lielinieki ar apriņķa komi-
sāru Žani Baumani un viņa «kabine-
tu» priekšgalā. 

L. Dunkelis raksta: «Sākās sar-
kano miliču vervēšana. Visvairāk 
pieteicās pusaudži, no kuriem vis-
rosīgākais bija kāds Grīntāls. No 
vecākās paaudzes visrosīgākais bija 
Pastendes kalējs Ešenvalds. Pagaidu 
valdības kārtības sargi nebaudīja K. 

Kretuļa uzticību, tādēļ tos nomainīja 
pusaudži. Kāds večuks, vakarā nākot 
pa Laidzes ielu, ieraudzījis zēnu stā-
vam ar šauteni, teicis tam: «Ko tu vēl 
te stāvi, Laidzē jau vācieši!» Jaunais 
milicis ieskrēja komisariātā un ziņoja, 
ka vācieši Laidzē. Komisāri, nepār-
baudot ziņu patiesīgumu, lielā steigā 
līdz ar miličiem no Talsiem aizbēga. 
Nākamā dienā sākās sarkano miliču 
vervēšana. Mēs, pagaidu valdības 
ierēdņi, atkal stājāmies savās vietās. 
Lielinieki bija uzlikuši mājas arestu 
baronam advokātam Ērikam Štrom-
bergam, ārstam Paulam Vagneram, 
un cara laika apriņķa priekšniekam 
baronam Eberhardam Rādenam. 
1906. gada 1. janvārī Talsu apriņķī 
par priekšnieku iecēla brutālo, cieto 
baronu Rādenu. No 1904. līdz 1906. 
gadam Eberhards Eugens Fridrihs 
fon Rādens bija Tukuma apriņķa po-
licijas priekšnieks. Izrādījās, ka ba-
rons E. Rādens, kurš atradās pilsētas 

slimnīcā, tūlīt pēc aresta uzlikšanas 
bija aizbēdzis, jo lielinieki piemirsa 
viņam pielikt sargu. Savācām ieročus, 
kurus jaunie miliči bēgot bija nome-
tuši uz ielas, un izlikām savus kārtī-
bas sargus. Mūsu prieki tomēr bija 
īsi. Nākamajā rītā lielinieki atgriezās 
Talsos. Talsu apriņķa pagastu amat-
personu apspriedes priekšvakarā bija 
ieradies jau viens otrs pagasta pār-
stāvis. Lai gan no apspriedes nekas 
vairs nevarēja iznākt, nolēmām Pet-
rogradas viesnīcā (arī «Pēterburgas» 
viesnīca) noturēt kopējas vakariņas. 
Piepeši es saņēmu rīkojumu doties uz 
Šķēdes muižu pie rentnieka Konova 
un arestēt tur atrodošos aizdomīgo 
vācieti. Rīkojumu izpildīju un tur at-
rasto vācu kareivi, līdz ar vienu vecu 
zobenu nogādāju Talsos un nodevu 
K. Kretuļa rīcībā. Vakariņās piedalī-
jās arī J. Kāposts.»

Imants Tamsons
Talsos
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Sabiles «Kalme» piedāvā savas 
receptes Latvijas simtgadei

7. augustā Sabiles aprūpes 
biedrībā «Kalme» viesojās Talsu 
televīzija, lai filmētu sižetu rai-
dījumam «100 recepšu Latvijas 
simtgadei», kuru rādīja vakar, 9. 
augustā, kanālā Re:TV, bet atkār-
tojumu būs iespēja skatīt sestdie-
nā, 10. augustā, 11.00.

Filmēšanas grupu sagaidīja Maija 
Dubro, kura ir ne tikai «Kalmes» va-
dītāja, bet arī tās dvēsele — viņa brī-
nišķīgi spēj saturēt kopā un kā skais-
tu ziedu uzplaucēt gan saimniecības 
kolektīvu, gan jau lielos gados esošos 
namiņa iemītniekus, dāvājot viņiem 
priekus gan svētkos, gan ikdienā. Un 
viens no ikdienas priekiem ir arī gardie 
«Kalmes» virtuvē pagatavotie ēdieni.

Ikdienā «Kalmes» virtuvē rosās 
divas pavāres — Lilija Sandere un 
Inese Brencsone, kura šoreiz no vir-
tuves rosīgās atmosfēras tika izvir-
zīta televīzijas kameru priekšplānā. 
Inese pastāstīja un parādīja, kā top 
«Sievasmātes mēles salāti», kuru sa-
stāvā ir kabači, ķiploki, paprika, sāls, 
cukurs, tomātu pasta, ūdens un garš-
vielas. Receptē nav norādīti tomāti, 
taču tos  pievieno, lai salāti būtu da-
bīgāki. Bet kāpēc šiem pikantajiem 
salātiem ir tāds nosaukums? Tika 
nospriests, ka varbūt tāpēc, ka sie-
vasmātei ir asa mēle.

 
  

Daudzās receptēs, 
piemēram, «Sievasmātes 
mēles salātos» senioru 
namiņā tiek izmantotas 
maltas sastāvdaļas, jo 
tā vecīšiem, kā namiņa 
iemītniekus mīļi dēvē 
«Kalmes» darbinieces, 
ir vieglāk sakost sagata-
voto pārtiku, taču Maija 
uzsver, ka vairākas ēdie-
nu sastāvdaļas tiek arī 
speciāli sagrieztas gaba-
los, jo vecīši labprāt vēlas 
zināt un izjust, ko viņi ēd.

Sižeta tapšanas laikā 
«Kalme» padalījās arī ar 
citu savu recepti — Mai-
ja pastāstīja, kā tiek gata-
voti gurķi marinādē. 

Biedrībai ir pašai sava 
siltumnīca, kurā aug 
tomāti, bet laukā Sabilē aug kartu-
peļi, pupiņas, zaļie zirnīši, gurķi, sī-
poli, kabači, pētersīļi, selerijas, dilles, 
melnie rutki, sarkanās bietes un kāļi. 
Lauku apsaimnieko pati Maija kopā 
ar vienu brīvprātīgo. Pateicoties Talsu 
novada fondam, dārzā pie «Kalmes» 

ir iestādītas ābelītes, bet tās vēl nera-
žo. Kad sākas zirņu un pupu laiks, tad 
arī namiņa iemītnieki, kuri kopā ir 24, 
pieliek savu roku ziemas krājumu un 
salātu sagatavošanā, palīdzot izlupi-
nāt gardos zaļumus, kuri daudz tiek 
izmantoti ēdienreizēs, piemēram, vie-

nā ēdienreizē visiem iemītniekiem ir 
vajadzīga trīs litru burka ar gurķiem. 

«Kalme» ir noslēgusi līgumu ar 
SIA «Puratos Latvia» un daudzas lie-
tas saņem arī gatavas, jo, kā Maija uz-
svēra, šobrīd ir grūti pielāgoties tam, 
kāds ir veikalā nopērkamais cukurs, 

tagad to ēdie-
niem jāpievieno 
daudz vairāk nekā agrāk. Un ne velti 
runa ir par cukuru, jo saldumi, īpaši 
— putukrējums, namiņa iemītnie-
kiem garšojot visvairāk. 

Lai arī «Kalmē» mitinās vecāka 
gada gājuma cilvēki, tā ir kā koša 
un rosīga Sabiles sastāvdaļa, kurā 
nemitīgi notiek pārmaiņas — ir ie-
gādātas jaunas saldētavas, kur gla-
bājas ogas un zaļumi ziemai, tapusi 
jauna siltumnīca, noārdītas deviņas 
vecās krāsnis, kuru vietā ierīkota 
jauna centrālapkures sistēma, kas 
ievērojami atvieglo sieviešu kolektī-
va darbu. Maijai joprojām ir idejas 
attīstībai un nekas nebūtu pret to, ja 
namiņš būtu vēl lielāks, un, protams, 
ir prieks arī par ikvienu palīdzīgu 
roku, kad «Kalmei», piemēram, tiek 
ziedoti kādi augļi vai dārzeņi. Šogad 
biedrībā īpaši priecātos par ķirbjiem 
un ābolu sulu. Mums visiem kopā ir 
dotas iespējas, lai varam augt.

Sanda Poriņa, 
Sabiles pilsētas un Abavas 
pagasta pārvaldes tūrisma 

organizatore


