
Kafijas dzirnaviņas ir noteikti 

gatavotas vēl pirms 2. pasaules 

kara. Cik es atceros, tad man-

mazai arī vajadzēja piedalīties 

kafijas malšanā. Cigoriņi man 

nepatika. Garšot jau garšoja, bet 

ļoti grūti bija izkustināt dzirnaviņu 

rokturi. Cigoriņu gabaliņi 

sagrauzdēti un cieti. Ar miežiem 

gāja labāk, tos es labprāt malu. 

Kafija ar pienu arī auksta garšoja 

labi. 

Senais trauks ar uzrakstu 

“KAFIJA” ir saglabājies no 20 g.s. 

30-tiem gadiem. Tas nāk līdzi no 

Rīgas, kad vecāki tur dzīvoja.

Lauma Krastiņa



1929. gadā manu mammu iesvētīja 
Tirzas baznīcā. Šīs kartiņas ar daudz 
laba vēlējumiem rada gaišuma un 
skaistuma sajūtu. 

Kad mamma bija pieaugusi ,(dz. 1909.g. 
Sausnējā),un devās uz Rīgu no Tirzas 
pie kāda meistara (meistarienes) 
mācīties šūt. Tēvs iegādājās SINGER 
šujmašīnu. 

Mammas tēvs Reinis Purvlīcis (dzim. 
Vējavā ????) bija bijis Somu karā. 
Atgriežoties no kara, saņēma dāvanā 
Dziesmu grāmatu. 

Mammas māte Ede Purvlīce(dzim. 
Kalniņa Odzienā) atstājusi mantojumā 
abru, krāsns kruķi, lizi, Iršu kolonistu 
gatavotas stelles (ap 1902.g.) un 
Musturu burtnīcu, ko zīmējis Jānis 
Mednis no Piebalgas. Mammas vecāki 
ap 1939.g. pārcēlās no Tirzas uz Mālpili.

Lauma Krastiņa



Mazā zīmīte, datēta ar 11.oktobri 1941 g. 
vēsta, ka Jānis Ogriņš un Olga Ķilbloks 
salaulāti. Tajā laikā jau mana mamma dzīvoja 
Mālpils “Krastiņos” un varēja gludināt Olgai 
kāzu kleitu ar šo ogļu gludekli. Mamma 
kādreiz stāstīja, ka šuvusi Oldziņai smalko 
tērpu. 

Vēlāk, ap 2010. gadu Mālpils “Galdniekos” 
apciemojām Olgas tanti. Arī 2010.g. “Mālpils 
vēstīs” ir raksts par šo cienījamo mālpilieti. 
Tā, lūk, maza lapiņa var aizvest pie seniem 
priekšmetiem ar kupliem stāstiem. 

Par SINGER šujmašīnu, ar kuras palīdzību 
tika šūdināta iepriekšminētā kleita, nav 
daudz jāstāsta. Par to liecina mašīnas pase 
no ??? gada, kad mammai to iegādājās viņas 
tēvs Reinis Purvlīcis uz nomaksu par ??? Ls.

Mamma tad devās uz Rīgu mācīties arodu. 
Arī mazā elļas pudelīte ar šujmašīnas attēlu 
uz etiķetes liecina par seniem laikiem. 

Lauma Krastiņa



Petrolejas kanniņai vienmēr 

vajadzēja būt piepildītai - veikalā 

iegādātai, citādi nebūtu ko ieliet 

lampas trauciņā. Mums bija virtuves 

lampa. Istabā bija “smalka” ar 

skaistu abažūru. Diemžēl viņa nav 

saglabājusies. Vēl 50.gadu sākumā 

istabu apgaismoja ar petrolejas 

lampu.

Lauma Krastiņa



Manu vecāku “dokumentos” atradu 
Greznuma telegrammas-kāzu apsveikumus. 
Atceros, kā bērnībā man patika skatīties 
gleznu reprodukcijas, kas rotāja šos 
apsveikumus. 

Tēva-Rūdolfa Krastiņa, 
(dzim.1901.g.)Mālpilī saglabātajās lietās-
papīros pavīdēja ļoti senas liecības 
pazīmes. Tā tiešām bija skolas beigšanas 
apliecība krievu valodā, izdota ….gadā. 
Vairāk kā 100 gadus vecs stāsts par 
izglītības “kustību” Mālpilī - manā 
dzimtenē.Par šo skolu ir apraksts Mālpils 
grāmatā 272.lpp.

Zentas Mauriņas grāmata “Jānis Poruks un 
romantisms” ir tēva grāmata, izdota ….? 
Kad lasīju, atradu nelielu atzīmi malā. 
Pievērsu uzmanību un izlasīju par 
“klusumu”. Tad atcerējos, ka kādreiz, kad 
steidzos uz autobusu, lai dotos savās 
gaitās, tēvs teica: “Neskrien, apstājies un 
ieklausies klusumā”. Tas ir palicis atmiņā uz 
visu mūžu. Tā  es cenšos darīt. Ne vienmēr 
īstu klusumu var saklausīt, bet pārsvarā šie 
apstāšanās mirkļi ir piepildīti ar visu, ko es 
spēju sajust un saprast.

Lauma Krastiņa



Mana vecotēva Eduarda Laivinieka un vecmāmiņas Antonijas Levinieces ģimenē 
viena no lietām, kam bija svarīga loma ikdienas dzīvē ir GRĀMATA.

Grāmatas tika pirktas Madonas grāmatnīcā, pasūtītas pa pastu uz Degumniekiem, 
kur ģimene kopā ar bērniem dzīvoja. Izziņas literatūra, pasaules klasika, latviešu 
rakstnieku darbi, ilustrētie žurnāli, lubu romāni, kuru aizrautīga lasītāja bija 
vecomāte. Pēc grāmatas izlasīšanas, Antonija mainījās ar grāmatām ar 
kaimiņieni, tā abām tika divreiz vairāk prieka. Grāmatas tika iesietas cietajos 
vākos, pēc nepieciešamības izmantots ziloņkaula nazis, grāmatu lapu 
atgriezšanai. Vecotēvs bija iekārtojis arī grāmatu katalogu.

Bērni lasīja grāmatas no sērijas „Jaunības tekas”, un bija cītīgi bibliotēkas 
apmeklētāji . Mana mamma atceras, ka tēvs, kura viens no vaļaspriekiem bija 
teātra spēlēšana, bieži lasīja bērniem priekšā lugas. Eduards uz dīvāna 
atsēdināja meitu vienā pusē, dēlu otrā un sākās „ Skroderdienas Silmačos”, 
mīļāka no visām lugām. Tēvs ne tikai izspēlēja visas lomas, bet arī izdziedāja 
dziesmas. 

Aprakstītais laimīgais laiks kopā ar grāmatām bija Ulmaņlaiks brīvajā Latvijā. 
Tālāk karš. Krievi.Vācieši.Krievi. Dzīves tika salauztas. Es neesmu satikusi savu 
vectēvu, arī mammas brāli nē. Bet daļa no vecotēva bibliotēkas ir saglabājusies 
līdz šodienai, lai gan  padomju laikos daļa grāmatu bija jāpaslēpj grāmatplaukta 
otrajā rindā, jo autori bija nevēlami. Kā Aleksandra Grīna „ Dvēseļu putenis”, 
Ivandes Kaijas „ Iedzimtais grēks”, Andrieva Niedras darbi.

Dzinta Krastiņa



To, ka mājās esošā vijole ir laba-zināju, jo tēvs dažreiz uzspēlēja un vijole vienmēr 
tika rūpīgi nolikta kastē. Tēvs to bija savukārt mantojis no sava tēva, kas bijis Sēlpils 
baznīcas pērminderis, kurā mācītājs savulaik bija Vecais Stenders, kurš kalpoja arī 
Sunākstes baznīcā, un, uz kura kapakmeņa ir uzraksts-te guļ Stenders-latvietis.

Tēvs vijoli bija iemācījies spēlēt pašmācības ceļā pēc tam, kad atgriezās mājās no 
brīvības cīņām Latgalē, kur karoja Valmieras pulka sastāvā. 

2. Pasaules kara laikā mūsu mājās Sēlpilī bija vācu štābs, un kāds vācietis, kuram 
tēvs parādījis vijoli, arī uzspēlējis, jo viņš pirms kara esot spēlējis Berlīnes 
filharmonijā un noteicis, ka vijole esot gut, gut. 

Tēvs pēdējos mūža gadus pavadīja Mālpilī, un biju pārsteigta, kad, kārtējo reizi 
atbraucot ar autobusu, ienāca mājās ar vijoli pie rokas. Tā vijole palika šeit manās 
mājās. 

Pēc tēva aiziešanas mūžībā neviens vijoli nespēlēja. Bet tad nejauši par vijoli 
ieinteresējās kāds zinošs cilvēks un ieteica paskatīties vijoles sirsniņā, jokojot, ka 
varbūt tā ir Stradivari. Un liels bija mūsu izbrīns  redzot uzrakstu Stradivariun 
Cremonesis Anno 1721.g. 

Protams, tas nelikās ticami. Un tā arī ir. Izrādās, ka arī tajos diezgan senajos laikos, 
tāpat kā tagad, Ķīnā arī gatavoja slavenu meistaru pakaļdarinājumus, sevišķi tas 
bija izplatīts Vācijā.

...Turpinājums nākošā lapā...

Edīte Saleniece





...turpinājums no iepriekšējās lapas

Pēc kāda laika man radās iespēja parādīt foto zinošiem cilvēkiem Itālijā un viņi 
apstiprināja, ka tas nav tieši Stradivari meistardarbs. 

Tikai tagad, pēc daudziem gadiem, nolēmu vijoli aizvest nejauši iepazītam labam 
vijoļmeistaram-Triju Zvaigžnu ordeņa kavalierim Jurim Jēkabsonam, kurš to sakārtoja, 
notīrija. Meistars stāstīja, ka viņš ir redzējis daudzus Stradivari. Viņam bijis gadījums, 
ka pie viņa ieradies vijoles īpašnieks ar diviem miesassargiem pārliecībā, ka viņam ir 
miljonu vērta vijole. 

Meistars saka, ka vijole ir laba, sena, savulaik varētu būt bijusi kādas konservatorijas 
īpašums. Man tā ir piemiņa no tēva, un man patīk senas lietas. Dažas esmu atdevusi  
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam, par citām priecājos pati. Vijole man ir 
sagādājusi interesantus gadījumus. 

Žēl, ka manā bērnībā bija tāds laiks, ka vecāki vairījās stāstīt par senajiem notikumiem, 
jo vairāki radinieki bija cietuši no okupācijas režīma. 

Edīte Saleniece



Grāmata piederēja manam mātes tēvam
Hermanim Zvīgulim, ko apliecina arī
ieraksts un zīmogs grāmatas pirmajā lapā. 
Vecaistēvs bija meliorācijas inženieris, 
darba dēļ samērā daudz braukāja pa 
Latviju. 

Manas atmiņas ar šo karti saistās ar
ģimenes bērnības izbraukumiem pa Latviju
20.gs. 70. un 80. gados. Tā kā padomju
laikos smalkas un detalizētas kartes bija
valsts noslēpums un nebija pieejamas, tad 
savos izbraucienos izmantojām esošo. 
Reizēm jau gadījās, ka laika gaitā kaut kas 
bija mainījies, kāds tilts zudis, kāds ceļš
pārbūvēts, bet lielākoties karte kalpoja
lieliski. Vietām kartē saglabājušies
labojumi, ko veicis mans tēvs, iezīmējot
jaunuzbūvētus ceļus.

Bērnībā man patika šo karšu grāmatu tāpat
vienkārši pastudēt – palasīt mājvārdus, 
papētīt izmaiņas un domās paceļot. 

Ērika Zutere



Katram ir savs stāsts par bērnību, savas spilgtākās atmiņas un savas mīļākās vietas 
vecāku mājās – kādam tā ir virtuve, kur mamma gatavoja ēdienus, kuru garšu 
atceramies vēl tagad, kādam - tēta garāža, kur varēja tik daudz ko “palīdzēt”, vēl 
citam - kāds kluss stūrītis dārzā, kur varēja spēlēt “mājas”, “skolu” vai “dakterus”.

Mans stāsts ir par “cūku kūti”.  

No divu gadu vecuma līdz laikam, kad bija jāiet skolā, katru svētdienas vakaru mani 
vai nu sēdināja uz divriteņa bagāžnieka vai arī ziemā, ievīstītu melnā aitādas kažokā 
(tā smagumu atceros vēl tagad) lika ragavās un veda uz 3 kilometrus attālajām 
vectēva mājām, kur pavadīju visu nedēļu līdz piektdienas vakaram. Bērnudārza 
mūsu ciemā nebija, vecākiem bija jāiet darbā, un tā nu es ceļoju starp divām 
mājām. 

Vectēvam un vecmammai bija septiņi bērni:  divas meitas un pieci dēli. Ar mani gan 
auklējās tikai trīs jaunākie no viņiem, jo vecākie  vai nu studēja, vai arī jau strādāja.  
Vectēva lielais skaistais sapnis bija par pieciem dēliem- inženieriem, un tiešām visi 
pieci arī studēja tehniskās zinātnes, lai arī vēlāk strādāja dažādās profesijās.  
Mājās tolaik vēl dzīvoja mana tēva māsas un pats jaunākais brālis- vidusskolnieks, 
un ar viņiem es pavadīju visvairāk laika. 

...turpinājums nākošā lapā...

Līvija Mukāne



...turpinājums no iepriekšējās lapas

Te nu arī nonākam pie manas “cūku kūts”. Protams, kā jau katrai lauku ģimenei, arī 

vectēvam bija gan zeme, gan lopi, gan īsta kūts, bet man bija pašai sava.  Tā atradās 

tantes Moņas (Monikas) SINGER šujmašīnas pakājē. Moņa  bija šuvēja, un tajā 

istabas stūrī, kur atradās šujmašīna, vienmēr bija dažādu audumu atgriezumu  un 

diegu krājumi. Visu, kas viņai nebija vajadzīgs, es savācu un liku lietā, lai iekārtotu 

mājas savām lellēm, lai tās apģērbtu. Acīmredzot, šajās mājās nebija lielas kārtības, 

tā nu reiz kāds, istabā ienācis, droši vien apvaicājās, kas tā man par cūku kūti, un 

nosaukums tā arī palika. Atceros, ka ne tikai spēlējos ar audumu gabaliņiem, bet ļoti 

gribēju arī pati šūt, tad nu tantei nācās ne tikai paveikt savus darbus, bet arī 

pieskatīt, lai bērns ar mašīnu necauršuj savus pirkstus. Protams, vislabākais 

risinājums ir nodarbināt bērnu ar kaut ko citu, tad nu viņa piegrieza kleitas manām 

lellēm, ierādīja šūšanas dūrienu pamatus, vēlāk arī apdari, un, uzsākot skolas gaitas, 

es jau biju savam vecumam visai prasmīga šuvēja. Domāju, ka manas “cūku kūts” 

ilggadējās ietekmes rezultātā, es vēl joprojām varu darboties vislabāk tieši tad, kad 

apkārt ir tā saucamā radošā nekārtība, tikai tagad audumu gabaliņu vietā ir papīri. 

Līvija Mukāne





Atceroties vectēva mājas, sajūtu arī tur gatavoto ēdienu garšu – ceptas 
siļķes ar “zostiņu” (mērci), skābētu lopbarības biešu (vai tās tomēr bija 
cukurbietes?) zupu, kuras garšu tagad vairs nav izdevies atkārtot, un, 
protams, manas krustmātes Aņas (Annas) tieši šajā katlā vārītos jāņogu, 
upeņu un ābolu ievārījumus. Tagad šis katls ieņem goda vietu pagalma 
centrā uz diviem dzirnakmeņiem un katru gadu tajā zied vasaras puķes. 

Esmu ļoti priecīga, ka varēju šos abus priekšmetus saglabāt un ne tikai 
domās, bet caur tiem arī klātienē joprojām sajust ciešu saikni ar vectēva 
mājām un ik pa laikam atcerēties kādu no tā laika piedzīvojumiem, bet 
visvairāk tieši vectēvu pašu, kurš, ārēji būdams gana skarbs, atrada 
laiku gan uzsēdināt mani sava melnā zirga Makša mugurā, mācot 
nebaidīties (diemžēl nācās pārkāpt mammas aizliegumu nekāpt zirga 
mugurā), gan arī sarīkot skriešanos piemājas pļavā, liekot saprast, ka 
uzvara netiek dāvāta tāpat vien, bet ir jāizcīna. 

Līvija Mukāne



Mana mamma bija liela 

rokdarbniece. Sevišķi jaunībā 

darināja ļoti smalkus rokdarbus. Vēl 

līdz šodienai saglabājies viņas 

mežģīņu tehnikā darinātais galdauts, 

ko vienmēr klāja uz galda ģimenes 

godos. Galdautu mantojumā saņēmu 

es. Tas darināts 50-tajos gados. 

Tagad turpinu dzimtas tradīciju un 

klāju to savās mājās ģimenes 

saietos. Esmu to klājusi arī bijušajā 

darbavietā Mālpils pienotavā, kur 

visas sievas apbrīnoja smalko darbu. 

Izturos pret to ar lielu rūpību, lai ir 

ko saglabāt mazmeitām.

Regīna Zagorska



Dzīvojoties vasarās pa laukiem «Ģidu» 

mājās pie vecmammas Zentas Frīdbergas, 

mīlēju skraidīt pa pļavām - pētīt puķes un 

kokus. 

Cigoriņu, ceļmalas skaistuli, biju 

iepazinusi kā ideālu zilo «brunci» manām 

smilgu lellēm. Bet izrādījās, ka tam ir arī 

kāds noslēpums! Noslēpums atklājās 

rudenī, kad vecmamma atnesa veselu 

nastu ar spurainām saknēm. Tās tika 

mazgātas, žāvētas, grieztas un beigu 

beigās arī maltas.

Un tad bija prieki man, jo nu drīkstēju 

griezt vecās dzirnaviņas, kuras biju 

redzējusi, kad ielīdu ankambarī pa kluso 

pamērcēt pirkstu cukurmaisā.

Tad nu biju gudrā «rīdziniece» un 

draudzenēm zināju stāstīt kā top kafija!

Daiga Frīdberga



Biju diezgan maza. Varbūt pieci 
gadi? Neatceros gan, kas par 
svētkiem tuvojās, bet krustēvs Jānis 
gribēja bikses buktēt. Tagadējo laiku 
džinsainā jaunatne to nu nesapratīs, 
kā likts!

Lielākie brīnumi man sākās, kad 
vecmamma ārā iznesa galdu, uzklāja 
deķi un palagu, un tad krustēvs 
iznesa gludekli. Kāpēc ārā?!

Jo to smago nezvēru baroja ar 
oglēm, kuras vēl karstas un kūpošas, 
tika izraustas no plīts un ātri nestas 
ārā, lai nepiedūmo visu māju!

Kad gludeklim uzkarsa dzelzs 
apakša, tad uz biksēm klāja mitru 
drānu un bija ČŪKŠŠŠŠ...

Daiga Frīdberga


