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Ievads 

Zaudējot sapratni par pagātni, savu izcelsmi, cilvēks zaudē identitātes sajūtu. Ir izpētīts, ka 

galvenie etniskās un nacionālās identitātes saskaņošanas punkti mūsdienu Latvijā atainojas 

dzīvesstāstos; kādi priekšstati un vērtības tiek saglabāti un kāda ir to nozīme un funkcija mūsdienu 

situācijā.                                                     *[Ilga Jansone, raksts „Nacionālās identitātes pētījumi no ieceres līdz rezultātam”.] 

1989. gadā, kalpojot Strenču ev. lut. draudzē,  pētot baznīcas vēsturi, vēsturiskajos  

dokumentos biju ieguvusi ļoti daudz  ziņu par pilsētas dzīvi.   Šajā pasaulē dzīvojam pateicoties 

saviem senčiem un mūsu pienākums un uzdevums ir savas zināšanas nodot nākamajām paaudzēm. 

Pētījumi veikti arhīvu dokumentos, pierakstīti mutvārdu stāstījumi, apkopoti fotoattēli, 

kuros redzami nozīmīgi pasākumi un norises. Fiksēto vietu attēli ļauj spriest par vēsturei 

nozīmīgiem faktiem Strenču pilsētā un paplašina sabiedrības priekštatu par kultūrvidi. 

Darba risinājumā akcents likts uz pilsētas attīstību no pirmsākumiem līdz  1945. gadam. 

Tēmas aktualitāti noteica pilsētas vēsturisko datu apkopošana hronoloģiskā kārtībā. 

Darba mērķis: iepazīstināt ar Strenču pilsētu, apskatot kopumā  vēstures ritējumu, kur 

kādreiz dzīvojuši un strādājuši mūsu senči.  

Darba uzdevums: parādīt apdzīvotās vietas Stackeln (Strenči) atstātā kultūras mantojuma 

nozīmīgumu, kas ietekmē arī mūsdienu sabiedrības un sociālās vides veidošanos. 

Darba metodes: 

 Pirmajā nodaļā pielietota vēsturiski retrospektīvā metode, sinhronā, atspoguļojot 

Strenču pilsētas vēsturi;  

 Otrajā nodaļā pielietota kultūrvēsturiskā  pētniecības metode, sinhronā un 

salīdzināšanas metode. 

 Visa darba gaitā pielietota kultūrvēsturiskā metode, pētot pilsētas kultūras atstāto 

mantojumu laika periodā no 13.gadsimta līdz mūsdienām- 1945.gadam. 

Izmantoto avotu un literatūras apskats: darba autores pētījumu materiāli, kas vākti no 

1989. gada. Darbā izmantoti avoti  no iedzīvotāju personīgiem materiāliem un fotogrāfijām, 

atmiņu stāstiem, periodikas, Strenču pilsētas bibliotekas materiāliem, Strenču ev.lut. draudzes 

baznīcas arhīva dokumentiem, Strenču slimnīcas vēsturiskiem materiāliem, kā arī interneta resursi. 
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I DAĻA 

I. Baltu tautas 

1. Gaujas baseins 

Svarīga nozīme Gaujas lībiešu dzīvē bija robežai ar Baltijas jūru vietā, kur savu tecējumu 

beidza Gaujas ūdeņi. Gauja tad kļuva par galveno artēriju, kas rietumu virzienā tālāk pāri Baltijas 

jūrai nodrošināja kontaktus ar rietumu pasauli. Agrajos viduslaikos, spriežot pēc Indriķa 

hronikas (IH) informācijas, aina bijusi citāda, jo augstāka ūdens dēļ kuģošanas apstākļi bijuši 

labvēlīgāki. Par to liecina XIII gs. karagājieni, kuros ar sirotājkuģiem (piraticae) varēja aizbraukt 

(katrā kuģī 30 vīru) līdz pat Turaidai (IH XIV, 12: XV, 3), ar daudziem kuģiem  šādi aizvedot 

vairākus tūkstošus  lielu karaspēku. Ja arī hronista minētie skaitļi 

varētu būt apšaubāmi, tomēr jāņem vērā viņa norādījums, ka neveiksmes gadījumā ar kuģiem 

varētu atgriezties viss karaspēks.  

 

Liela nozīme Gaujai bija kā tirdzniecības ceļam (ap 300 kuģiem), par kura izmantošanu 

liecina arheoloģiskajos pieminekļos atrastie importa priekšmeti, kas regulāri sastopami, sākot ar 

X gs. 

No XI gs. Gaujas baseinu sasniedza Rietumeiropas monētas, kas atrastas Allažos, Siguldā, 

Krimuldā, Turaidas Pūteļos u.c. Viens no vikingu lietotiem ceļiem saucās VIA Ruthenorum un 

gāja gar Gauju uz Pliskavu un Novgorodu. Apmetne tagadējās Valmieras vietā pastāvējusi jau 11. 

http://www.segewoldiana.sigulda.lv/vesture/13/gaujas_libiesi.htm
http://www.segewoldiana.sigulda.lv/vesture/13/gauja.htm
http://www.segewoldiana.sigulda.lv/vesture/13/indrika_hronika.htm
http://www.segewoldiana.sigulda.lv/vesture/13/indrika_hronika.htm
http://www.segewoldiana.sigulda.lv/vesture/13/igauni_pret_vendiem.htm
http://www.segewoldiana.sigulda.lv/vesture/13/ridaliesi.htm
http://www.segewoldiana.sigulda.lv/vesture/13/gauja.htm
http://www.segewoldiana.sigulda.lv/vesture/13/gauja.htm
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUlYXJyIzdAhWECywKHU-7CdwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.karaoketexty.sk/fotky/jak-vycvicit-draka-32212/99444&psig=AOvVaw0c-UdO6sxxPH1yuY5roBgX&ust=1535436357440002
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gadsimtā un ietilpa seno latgaļu apdzīvotās Tālavas teritorijā. Aiz Valmieras tas sadalījās divos 

virzienos – uz Pleskavu un Tērbatu.  

2. Vikingi 

Vikingu laikmetu, jeb skandināvu pāreju no barbarisma uz valstiskumu vikingu ekspansijas 

aspektā, kas ilga no IX līdz XI gs. (Baltijā VII-XII gs.), visai grūti, dažbrīd pat neiespējami nošķirt 

vikingus no pārējiem skandināviem, ar kuriem tos saistīja ciešas kultūras, radniecības un sociālās 

saites. 

 

Vikingi bija vīri, kas ilgāku laiku devās prom no mājām, lai iekarotu jaunas zemes. Šajos 

sirojumos, kā tos pieņemts vēsturē dēvēt, bija iesaistītas tikpat kā visas tautas, kas dzīvoja Baltijas 

jūrās krastos. Sirojumos devās arī Latvijā dzīvojušie lībiešu un kuršu vikingi, kurus uzskatīja par 

sevišķi labiem karotājiem.Tomēr ar lielāko vērienu un uzņēmību  Baltijas jūrā un pat Atlantijas 

okeānā saimniekoja skandināvu vikingi-mūsdienu Dānijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Islandes 

teritorijas iedzīvotāji.  

3. Gauja 

     

Upe- Aa, Coiwa, Gauja 

GAUJA (vāc. Livländische, Treyder Aa, Indriķa hronikā Coiwa, citos senākajos dokumentos 

– Goiwa), vienīgā no Latvijas lielākajām upēm, kas plūst cauri Latvijai visā savā garumā, atskaitot 

apm. 20 km garu posmu tās labajā krastā, kas pieder Igaunijai. Gauja ir visstraujākā un arī 

http://www.segewoldiana.sigulda.lv/vesture/13/indrika_hronika.htm


7 
 

 

vislīkumainākā no visām Latvijas upēm. Attālums no iztekas līdz grīvai taisnā līnijā ir ap 90 km, 

bet upes kopējo garumu novērtē ap 380 km, tātad 4,2 reizes vairāk. Krītot lejup no Vidzemes 

augstienes, Gauja vietām izgrauzusi dziļu ieleju stāviem krastiem. Dziļie Gaujas senielejas posmi 

ir impozantākie zemes reljefa veidojumi Latvijā, bagāti skaistām ainavām un ekskursantu vidū 

dēvēti par „Vidzemes Šveici”.  

Arheologu, vēsturnieku un valodnieku pētījumos noskaidrots, ka 2. – 4. gadsimtā (agrajā 

dzelzs laikmetā) Ziemeļvidzemi un Vidusgaujas ieplaku (ietverot Gaujas vidus- un augšteci) 

apdzīvoja somugru etniskajai grupai piederīgie lībiešu un igauņu senči, bet Gaujas baseinu 

apmēram no Raunas ietekas uz leju – zemgaļi.  

Par Gaujas nosaukuma izcelsmi pastāv divi pretēji viedokļi. Pēc vācbaltu vēsturnieka Augusta 

Bīlenšteina domām: 

 nosaukums Coiwa, kas minēts Indriķa hronikā, varētu būt cēlies no igauņu koiw vai lībiešu 

köw (bērzs). Ziemeļigaunijā vārds koiwa nozīmē ‘upe’. Līdzīgs šim ir arī vārds Goiwa, kā 

Gauja nosaukta citos senajos avotos.  

Latviešu valodas zinātniskās gramatikas pamatlicējs Jānis Endzelīns uzskata, ka vietvārda 

izcelsme saistāma ar baltu valodām:  

 „Par Gaujas vārda latvietību liecina arī tas apstāklis, ka arī Lietuvā atrodam upes ar to pašu 

nosaukumu: viena Gaujas upe atrodama Viļņas guberņas Ašmenu apriņķī un ka Gaujas 

vārds skan īsti latviski, to rāda leišu vārds ‘gauja’ – bars (suņu, vilku). Kā upes vārds 

Gauja, zināms, nevarēja apzīmēt „baru”, bet no vienas saknes abi vārdi tomēr varbūt ir 

cēlušies. Jo sanskrita valodā darbības vārds džavate (dž te cēlies no vecāka g) „ir ātrs” un 

mūsu upes Gauja vārds varētu būt radies no tās pašas saknes un tādā gadījumā nozīmētu 

‘ātrā, straujā’. […] Gaujas vārds radies no senas, tagad latviešu valodā zudušas saknes, 

t ā t a d  a t k a l  –  l ī d z ī g i  R a u n a s  u n  R ū j a s  v ā r d i e m  –  l i e c i n a ,  k a  

l a t v i e š i  j a u  n o  s e n i e m  l a i k i e m  d z ī v o  a p  G a u j u .  Somu (piem. igauņu) 

valodās Gauju sauc par Koiwa; k- te iestājies somiem svešā g- vietā. Un Latvju dainās, nr. 

19383, 1. var. (Garkalnā uzrakstīta tautas dziesma), lasāma forma Aizgoiwa, tas ir, 

Aizgauja. Šī forma laikam gan ir Gaujas vārda sagrozījums svešas tautas mutē.”                                 

*[www.copeslapa.lv/udns/gauja.htm   .Citēts pēc: Eberhards, G., 7 – 8.]  

Blakus Daugavai un Lielupei arī Gauja kalpojusi kā iekšējais ūdensceļš jau vismaz kopš 

vēlā dzelzs laikmeta sākuma, bet, iespējams, arī agrāk.  
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Latvijas zemes un tautas ap 1250.gadu 

4. Senās atzīmes kartē- Stackeln 

     

Livonija- Stackeln, Штакельнь 19; Coiwa- Aa- Gauja; 1250.g.  

(Ливонские ливы, идумийцы и Талавские латгалы к XIII середине века; Doebner,Theodor 1914. Die 

Lage der Ymera. - Baltische Studien zur Archaologie und Geschichte).  

*[https://www.pinterest.com/pin/374572893984470355/] 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/374572893984470355/
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II. Livonijas ordenis 

Livonijas ordenis jeb Svētās Marijas Vācu Nama Jeruzalemē brālība Livonijā (latīņu: 

Fratres de Domo Sanctae Mariae Theutonicorum Jerusalemitana per Livoniam) bija autonoms 

Vācu ordeņa atzars Livonijā, kas izveidojās pēc Zobenbrāļu ordeņa sagrāves Saules kaujā 1236. 

gadā. Livonijas ordenim tika piešķirts Svētās Marijas karogs, ko tie zaudēja Aizkraukles kaujas 

laikā 1279. gadā. 

[http://vesture.eu/index.php/Livonijas_ordenis] 

Livonijā izveidojās laicīgo bruņinieku kārta - bruņniecība, kura uzskatīja sevi par dižciltīgāko kārtu 

Livonijā. Savulaik, monētas tika kaltas arī Rīgā: 

Livonijas ordenis, Hermann von Bruggeney-Hasenkamp, 1535-1549. Sakari starp valstīm 

notika gan pa ūdens, gan sauszemes ceļiem.  

1. Pasta ceļi, krogi 

      

Barona Vrangeļa muižas zemes īpašumi (Brenguļi) 

17. gs. gar Gauju iet pasta ceļš no Rīgas uz Tērbatu (tagad saukta Tartu), tas šķērso 

apdzīvotu vietu Stackeln.  Barons Vrangelis, Krievijas impērijas cara Ivana IV laikā, bijis kaislīgs 

mednieks un nopircis zemes īpašumu ap Stackel (vāc.v.-dzelonis, ērkšķis; Stackeln- durstīt, 

mudināt), ko nosaucis par Стренчь (krievu v. стре-ла: bulta).   

https://lv.wikipedia.org/wiki/Lat%C4%AB%C5%86u_valoda
https://lv.wikipedia.org/wiki/V%C4%81cu_ordenis
https://lv.wikipedia.org/wiki/Livonija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Zobenbr%C4%81%C4%BCu_ordenis
https://lv.wikipedia.org/wiki/Saules_kauja
https://lv.wikipedia.org/wiki/Aizkraukles_kauja_(1279)
http://vesture.eu/index.php/Livonijas_ordenis
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Johana  Ābrama   Ulriha    17. gadsimta     ceļu  atlants –   “Neue    Einrichtung     der   

accurat gemeßenen   Landstraß   Brücken   im   Rigischen   Kreyße  durch   Johan   Ab:   v:   Ulrich,   

Geom:  et  Revis: Reg:  jur:  ao 1695.” Atvērumā:  Tartu   (Tērbatas)  lielceļš   pie   Liel-   un  

Mazstraupes  un  Kūduma. LVVA, 7404. f., 1. apr., 2191.–2206 lieta-, veic atzīmes zīmētajā 1695. 

gada albūmā Landstras Brucken im Rigaschen Grennsze, kas glabā senākās liecības par Strenčiem 

(Stakel- no vāc.val. adata, Stackeln, Штакельнь). Kartē atzīmēta barona Vrangeļa muižas 

robeža- Strentz uppe,  krogs (Strentz krug) un zirgu pasts, kas atradās zemceļa tagadējās Rīgas 

ielas malā.  

 

Strenču- Stackeln centrs 

1714. gada 1.septembrī sekoja Vidzemes gubernatora P.Gaļicina rīkojums: “Visiem 

ceļotājiem, kas dodas ceļā privātās vai dienesta vajadzībās, Rīgā vai šķērojot guberņas robežu, par 

zirgu lietošanu jāmaksā noteikta nauda summa- 1 kapeika par zirgu divu jūdžu braucienam.”  

*[Pārsla Pētersone. Vidzemes pasta vēsture 17.–19. gs]. 

 

XVII- XVIII gs. pasta kariete   Ceļotāji piestāja pie krogiem,  pēc vajadzības apkala zirgus, tos 

pabaroja, saveda kārtībā ratus, karietes, diližansus. 

2. Krogs (lejasvācu Kroch)   

Pirmoreiz Latvijā minēti 14.gs. Sākumā krogos tirgoja tikai alu un to ierīkošana bija 

muižnieku, baznīcu un pilsētu privilēģija. Krogs bija koka ēka un parasti atradās lielceļa malā. 

Robeža 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiukOSgxJLdAhWOKywKHVRfDfgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.slovaustareli.ru/ya/yamshhik/&psig=AOvVaw08dt2DWTanNj9B7VIpEqDN&ust=1535641120529288
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16.gs krogos pa retam sāka pārdot degvīnu, 17.gs beigās Vidzemē to tirgoja tikai 14 krogos. Šai 

laikā pie krogiem sāka ierīkot stadulas un arī īpašu vācu istabu. Zviedrijas karalis 1630.20.XII 

izdeva pavēli krogos turēt pasta zirgus, kā arī nodrošināt zirgiem barību (elpi); karaļa kurjerus, kas 

pildīja pastnieku funkcijas, vajadzēja apgādāt ar pārtiku un pajumti. 

Vidzemes ģenerālgubernatora rīkojums 1633 noteica, ka uz provinces ceļiem izveidojama 

krogu-pasta staciju sistēma (posita statio), turklāt attālumam no viena kroga līdz nākamajam jābūt 

1,5-2 zviedru jūdzēm (1 zv.jūdze=7,1 km). Tika noteikts, ka visiem ceļotājiem krogos jādabū 

uzturs un naktsmājas. Rīkojums 1669 aizliedza dievkalpojuma laikā krogos pārdot alkoholiskos 

dzērienus. Vidzemes vadība centās panākt, lai visos krogos būtu vienādas cenas. 17.gs nogalē 

Vidzemē bija 251 krogs, no tiem 178 apkalpoja galvenokārt vietējos iedzīvotājus. Krodzinieki bija 

dažādu tautību un kārtas ļaudis, dzimtcilvēki un brīvie zemnieki.  

18.gs, kad krogos sāka pārdot sāli un siļķes un daudz plašāk arī degvīnu, to skaits strauji 

pieauga. Vidzemes guberņā 18.gs bija 933 krogi, 19.gs sākumā- 2400, bet vēl pēc 50 gadiem - 

3868 krogi. Kurzemes guberņā 18.gs beigās bija 1850, 19.gs - 2074 krogi. 

19.gs krogus parasti cēla no mūra un tie atradās pie lielceļiem, ceļu krustojumos, baznīcu 

tuvumā un miestos. Krogi bija ne tikai dzertuves, bet arī zemnieku sapulcēšanās, apspriežu un 

izpriecu vieta. Saimnieki krogos salīga darbā arī laukstrādniekus. Pilsētās krogi pildīja arī 

iebraucamās vietas funkcijas. 

*[A.Teivens. Latvijas lauku krogi un ceļi. R., 1995.] 

    

 

https://www.letonika.lv/groups/?title=Iebraucam%C4%81%20vieta/32626
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 Ēdienkartes krogos 

 

 Krogs 

    

Rīgas- Tērbatas pasta ceļš gāja caur barona Vrangeļa īpašumam, kas Ulriha kartē 1695. 

gadā tika atzīmēts ar nosaukumu Strenzi (Strenči). No Krievijas brauca ceļotāji uz Rīgu, atstājot 

Strenze Krug (Strenču krogā) ienākumus. 
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Kreisajā pusē alus brūzis, labajā- krogs 

          

 

Alus pudele ar uzrakstu- Стакельн Strenze 
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3. Cara monēta 

 

2012. gada maija mēnesī Strenču tirgus laukumā, (kas bija uz Rīgas ielas pie tagadējās 

autoostas, kur atradās zirgu pasta stacija- Post Stackeln) tika atrastas Krievijas cara Nikolaja I 

laika monētas un cara Pētera I laika 1737. gada reta monēta, kas veidota pēc 1724. gada parauga.  

 

1869. gada vara Krievijas monēta ar nominālu 2 kapeikas  

 

 

1852. gada vara Krievijas cara Nikolaja I laika monēta ar nominālu  

1 kapeika. Svars: 5.12.gr.  

 

 

1841. gada vara Krievijas cara Nikolaja I laika monēta ar nominālu 1 kapeika. 

(1 копейки серебром чеканилась из меди при российском царе Николае I  

Лицевая сторона - вензель Николая I увенчанный короной Российской Империи.  

Обратная сторона - номинал - 1 под ней надпись копейка серебром . Год выпуска 1840, чеканилась 

из меди Екатеринбургским монетным двором . 

В самом низу буквы "Е.М.") 
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¼ Nikolaja I vara kapeika, (1/4 копейки 1839-1846 Николай I медь) 

 

 

 Krievijas cara Pētera I laika naudas reformas  

1737. gada reta monēta  

(Очень редкий перечекан денги из очень редкой рамочной копейки 1724.) 

ДЕН-ГА (ДЕНГА С РЕДКИМ ПЕРЕНОСОМ) – особый тип денги 1700 

 

4. Pasta stacijas 

Pēc Rīgas kapitulācijas 1710. gada 4. jūlijā pilsētā ienāca Krievijas cara Pētera I  armijas 

daļas, kuras komandēja viņa tuvs draugs un līdzgaitnieks, feldmaršals  grāfs Boriss Petrovičs 

Šeremetjevs (Шереметьев). Tā paša gada septembrī krievu  rokās  nonāca  arī  Vidzeme  un  visa  

Igaunija.  Juridiski  Vidzemes  iekļaušanu  Krievijas impērijas sastāvā apstiprināja 1721. gadā 

noslēgtais Nīstades miera  līgums.  Amatpersonas daudz uzmanības veltīja regulāras sakaru 

sistēmas atjaunošanai un pasta  ceļu tīkla saimnieciskās bāzes izveidei Vidzemē. Šajā jomā veiktie 

pasākumi tika  saskaņoti ar Vidzemes pasta vadību, kas savukārt bija pakļauta centrālajām  

Krievijas pasta iestādēm.   

Kopš 17. gadsimta otrās puses pasta pārvalde Krievijā  bija dalīta: iekšzemes pastu vadīja 

Pasta kanceleja (Ямской приказ ), bet rietumu  virzienā ejošās, t.s. ārzemju pasta vai vēlāk t.s. 

vācu pasta, līnijas pārzināja  Ārlietu kancelejas  (Поссольский приказ)  amatpersonas. 1707. gada 

17. martā  “ārzemju”  pasta  ceļus  nodeva  barona  Pjotra  Pavloviča  Šafirova  (Шафиров)  pārziņā. 
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1709. gadā, kad par Ārlietu kancelejas vadītāju iecēla Gavrilu Ivanoviču  Golovinu (Головин), 

Šafirovs kļuva par vicekancleru,  un viņa tiešais pienākums  bija Vidzemes pasta līniju uzraudzība.  

Būtiskas  pārmaiņas  Vidzemes  pasta  organizācijas  atjaunošanas  procesā  ienesa Pētera 

I 1712. gada rīkojums par sakaru sistēmas nodošanu Vidzemes  guberņas iestāžu pārziņā.  Pirmais 

Krievijas valdības ieceltais Vidzemes guberņas pasta direktors bija  Rīgas tirgotājs, kopš 1700. 

gada arī Melngalvju brālības vecākais Mihaels Veselings (Wesseling; 1675–1731). Viņa pārziņā 

tika nodoti arī Rēveles un Narvas  pasta kantori.  

Pasta modernizācija bija viens no pirmajiem pasākumiem Pētera I Krievijas  pārvaldes  

sistēmas  reformā.  Paraugus  komunikāciju  sistēmas  pārkārtošanai,  tieši  tāpat  kā  pārējās  valsts  

administrācijas  nozarēs,  meklēja  Rietumeiropā.  Lielā mērā tika izmantots Prūsijas piemērs. 

Pasta modernizēšanas lietās galvenais  padomdevējs  caram  bija  vicekanclers  barons  P. Šafirovs.  

Pēc  viņa  ieteikuma Pēteris I lūdza Prūsijas karali Frīdrihu Vilhelmu I ne tikai atsūtīt uz  

Sanktpēterburgu vācu pasta nolikumus, bet 1722. gadā arī “aizdot” uz kādu  laiku  kvalificētu  

pasta  ierēdni,  kas  varētu  Krievijas  pastu  reorganizēt  pēc  „Prūsijas parauga”.  

           

Kučieri 

      

19. gs. Pasta stacija 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3ieDSsJndAhVF8ywKHUBlC0IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/376261743860384853/&psig=AOvVaw2yFuWhR0roMcvVZ8nGRI-I&ust=1535876637773664
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY6Lf_sJndAhWDWSwKHQv_DQgQjRx6BAgBEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8_%D1%8F%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B9.jpg&psig=AOvVaw2yFuWhR0roMcvVZ8nGRI-I&ust=1535876637773664
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1) Vidzemes pasta iekļaušana Krievijas sakaru sistēmā 

Lūgums tika izpildīts, un nākamajā gadā Sanktpēterburgā  ieradās Prūsijas īstenais slepenais 

sekretārs, Kēnigsbergas pastmeistars  Heinrihs Bertrāms (Bertram). Vistiešāk vācu ietekme 

izpaudās apstāklī, ka pirmie  Krievijas pastmeistari un pasta ierēdņi – sekretāri un kontrolieri pasta 

kantoros  bija vācieši, no kuriem daudzi pat neprata krievu valodu, tādēļ šajā laikā pasta  centrālo 

pārvalžu lietvedība, arī pirmie krievu valdībai iesniegtie pasta kursēšanas  nolikumi bieži tika 

rakstīti vāciski.  No vācu valodas aizgūti arī vairāki pasta iestāžu un amatu nosaukumi, kā 

“Generalpostmeister” (генералпочтмейстер),  “Postamt” (почтамт) u.c..    

2) Vidzemes pasta atjaunošanas sākumi 

Vidzemes pasta organizācija tika atjaunota “pēc vecā parauga”, t.i., saglabājot  iepriekšējā 

gadsimta  pārvaldes,  pasta  ceļu  struktūras un  pasta  saimniecības  veidošanas principus. Darbs 

bija jāsāk ar viselementārāko problēmu risināšanu,  jo  karš,  bet  it  sevišķi  Rīgas  blokāde,  pastu  

bija  paralizējuši  un  izpostījuši  organizācijas materiālo bāzi. Vairums agrāko krogu pie 

galvenajiem ceļiem bija  nodedzināti, pasta kantoru ēkas Valmierā un Tērbatā sagrautas, 

ievērojams skaits  pasta kalpotāju bija vai nu nogalināti, vai miruši epidēmijā, zemnieku un muižu  

rīcībā vēl saglabājušies zirgi rekvizēti armijas vajadzībām.   

       Pasts 

3) Ceļošanas pase (подорожная) 

Jauns pavērsiens pasta jomā bija G.J. fon Lēvenvoldes 1710.gada 25.novembra rīkojums par 

“kazaku pasta staciju” ierīkošanu pie galvenajām maģistrālēm: “Katrā stacijā jātur braukšanas 

gatavībā 20 kazaku zirgi un četri dragūni. Zirgu kopšanai un uzraudzīšanai stacijā jābūt diviem 

zemniekiem. Nepieciešamā pārtika dragūniem un barība zirgiem jānodrošina apkārtējiem kroņa 

un privātajām muižām, bet zemniekiem par ēdamo jārūpējas pašiem. Zirgus izmantot drīkst tik 
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tās personas, kurām izsniegta ceļojuma pase. Nekavējoties jāsāk labot pie pasta ceļiem vēl 

saglabājušies krogi vai nepieciešamības gadījumā jābūvē jauni.  

*[Pārsla Pētersone “Vidzemes pasta iekļaušana Krievijas sakaru sistēmā un darbības atsākums pēc rīgas kapitulācijas (1710–1721)”] 

 

  

    

Ceļošanas pases     
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4) Zīmogi 

 

 

      

 

1821. gadā sūtīta privāta vēstule   no Carskoe selo  (Царское село) uz Stakel (Стакельн)

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj60ebS25TdAhUytosKHWIWBiwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vitber.lv/lv/lot/39952&psig=AOvVaw1oefUc8WaxeH1qMru06T0q&ust=1535716048456322
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5) Zirgu pasta stacija Stackeln 

1) Pasta ceļš Mēmele–Rīga–Sanktpēterburga 

Par regulāru sabiedriskās lietošanas pasta sakaru sākumu Latvijas teritorijā uzskatāms 

1632. gada 29. septembris, kad starp Rīgu un Mēmeli (Klaipēdu) ierīkoja pasta apmaiņu 

tirgotāju, valdības un privātpersonu vajadzībām. Ar Krieviju Rīgas pasta sakari tika 

noorganizēti 1666. gadā, ar Poliju - 1669. gadā. Zviedru valdības pasts Vidzemē regulāri sāka 

darboties 1639. gadā. Savu pastu 1685. gadā izveidoja Kurzemes hercogiste. 

 

Pasta ceļa Mēmele–Rīga–Sanktpēterburga shēma.  Mēmele (vācu: Memel)) pēc iedzīvotāju 

skaita ir trešā lielākā Lietuvas pilsēta 

 

2) Vidzemes pasta ceļi  

Dažādu gadu  kartēs redzama atzīmēta apdzīvota vieta Stakel, Stackeln, Штакельнъ.

      

Krievijas impērijas Vidzemes guberņas pasta ceļu karte.Izgatavojis guberņas mērnieks Frīdrihs 

Vilhelms fon Šotenšteins (Schottenstein). 1797. gads 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/V%C4%81cu_valoda
https://lv.wikipedia.org/wiki/Lietuva
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1807. gada Eiropas pasta ceļu kartē redzams Pēterburgas pasta ceļš, kas ved cauri Stakel 

3) Atradumi 

Bijušās Zirgu pasta stacijas vietā (Rīgas un Trikātas ielas krustojumā, kur tagad atrodas 

autoosta) atrastās zirgu lietas. 

 

Krievijas impērijas  7. un 9. grenadieru pulka pogas, monētas, lodes  

7.grenadieru pulka poga 
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4) Grenadieri 

     1715. g. Prūšu grenadieri 

http://vesture.eu/index.php/Att%C4%93ls:Grenadier1715.jpg
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Grenadieri (no fr. grenade - "granāta"; fr./angl. grenadiers, vāc. Grenadier, kr. 

гренадеры) - kājnieku veids Eiropas valstu bruņotajos spēkos XVII-XX gs. Sākotnēji par 

grenadieriem sāka dēvēt kareivjus, kas tika īpaši apmācīti rokas granātas mešanā, lai ieņemtu 

pretinieka forifikācijas būves, viņi bija  bruņoti ar musketēm (komplektā nāca arī durklis ) vai arī 

īsais zobens - šāda karavīru kategorija pirmo reizi Eiropā parādījās Trīsdesmitgadu kara laikā 

(1618.-1648.).  

Cars Pēteris I sāka veidot jaunu armiju, kurā par virsniekiem aicināja eiropiešus. Jaunās 

armijas veidošana notika Lielā Ziemeļu kara laikā, Pēterim I nepārtraukti veicot izmaiņas armijā, 

lai uzlabotu tās kaujas spējas. 1716. gadā viņš noteica armijas struktūru, kuru veidoja kājnieki, 

jātnieki un artilērija.  

Atrastās armijas pogas un musketes lodes liecina par Krievijas impērijas 7. un 9. grenadieru 

pulka apstāšanos Stackeln Pasta stacijā.  

Armijas virsnieki pārvietojās divjūgos, pasta pārvadājumiem izmantoja līnijdroškas. 

      

*[http://lib.rus.ec/b/409634/read] 

 

Preobraženskas pulka grenadieris  (Гренадер Л.-гв.    

Преображенского полка 1817–1825 гг.) 

http://vesture.eu/index.php/Bru%C5%86otie_sp%C4%93ki
http://vesture.eu/index.php?title=Rokas_gran%C4%81ta&action=edit&redlink=1
http://vesture.eu/index.php?title=Forifik%C4%81cija&action=edit&redlink=1
http://vesture.eu/index.php?title=Tr%C4%ABsdesmitgadu_kar%C5%A1&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/P%C4%93teris_I
https://lv.wikipedia.org/wiki/Lielais_Zieme%C4%BCu_kar%C5%A1
https://lv.wikipedia.org/wiki/K%C4%81jnieki
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kaval%C4%93rija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Artil%C4%93rija
http://lib.rus.ec/b/409634/read
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Somijas pulka karabiniers un jegers  (Карабинер и егерь Л.-гв. 

Финляндского полка 1817–1822 гг.) 

 

5) Verstu stabi 

Attālumu norādīšanai starp pilsētām un citiem svarīgiem objektiem 1799. gadā cariskās 

Krievijas valdība lika vietējai varai pēc dotajiem mēriem izgatavot un uzstādīt verstu stabus. Versts 

ir sena krievu garuma mērvienība, kas atbilst 500 asīm jeb 1500 aršīnām. Metriskajā sistēmā viena 

versts atbilst 1066,8 metriem. Versts kā mērvienība tika lietota senajā Krievzemē, vēlāk Krievijas 

impērijas teritorijā, tajā skaitā arī Kurzemes un Vidzemes guberņās.  

Pirmie stabi tika izgatavoti no koka, aptēšot tos astoņstūrainus un nokrāsojot gaiši pelēkā krāsā, 

vēlāk to krāsojums bijis slīprakstā ar melnām, sarkanām un baltām svītrām. Vidzemē 1818. gadā 

koka stabu vietā uzstādīja akmens stabus ar kubisku virsotni, kas kalpoja ilgāk un tikai 20. 

gadsimta sākumā pamazām izzuda. 

Verstu stabs Strenčos. 
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(Versts- sena Krievijas garuma mērvienība: [krievu: верста] 1verste- 1 km 67 m, 

1kvadrātverste - 1,138 km2 jeb 113,8 ha) Versts kā mērvienība tika lietota senajā Krievzemē, vēlāk 

Krievijas impērijas teritorijā, tai skaitā arī Kurzemes un Vidzemes guberņās. 

6) 19.gs. kartes 

       

1808.g. Krievijas impērijas atlass, Стакельн 

     

1829.g. Baltijas guberņas, Штакельнъ 

 1871.g. Krievijas Eiropas daļas pasta karte 

(Stackeln) 

http://www.wikiwand.com/lv/Krievu_valoda
http://www.wikiwand.com/lv/Krievijas_imp%C4%93rija
http://www.wikiwand.com/lv/Kurzemes_guber%C5%86a
http://www.wikiwand.com/lv/Vidzemes_guber%C5%86a
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 Pastnieks 

           

 

Zirgu pasta stacija Stackeln 19.gs. beigās 
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Zirgu pasta stacijas stallis 19.gs. beigās 

7) Pirmie dzelzceļi Latvijas teritorijā tika būvēti 19.gs vidū. Tos pārvaldīja privātas 

kompānijas. Dzelzceļa līnija Rīga—Pleskava ir 1886.—1889. gadā uzbūvēts dzelzceļš, kas 

savienoja Rīgas staciju ar dzelzceļa līniju 

Pēterburga—Varšava Pleskavā. Tai bija atzars 

Valka-Tērbata. 

    

 

1889.g. Kurzemes, Vidzemes, Vitebskas guberņu dzelzceļu līniju karte, Strenzi (Stackeln) 

1.     2.   

1. Stackeln (Штакельн) pirmā emblēma  2. Dzelzceļnieka personas apliecība 

https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABgas_Pasa%C5%BEieru_stacija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Dzelzce%C4%BCa_l%C4%ABnija_P%C4%93terburga%E2%80%94Var%C5%A1ava
https://lv.wikipedia.org/wiki/Dzelzce%C4%BCa_l%C4%ABnija_P%C4%93terburga%E2%80%94Var%C5%A1ava
https://lv.wikipedia.org/wiki/Pleskava
https://lv.wikipedia.org/wiki/Valka
https://lv.wikipedia.org/wiki/T%C4%93rbata
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   Strenču stacija  (Stackeln) iekārtota 1889. gadā. Kopš 1919. gada stacijas nosaukums ir 

Strenči 

1.     2.  

1. Dzelzceļa tillts pā Gauju  2. Dzelceļa sarga māja pie tagadējās Rīgas ielas  (Дом охраны 

железной дороги Стакельн) 

 

8) Apdzīvotas vietas attīstības sākumi  

 

 18. gadsimta otrajā pusē ap Stackeln sāka apmesties mežcirtēji un plostnieki- ļaudis, kas 

agrāk pelnīja iztikai, pa ūdensceļiem (upēm) nogādājot baļķus ostās, kas parasti atradās šo 

upju grīvā. 

Gaujas plostnieku grupa uz plosta.  

https://lv.wikipedia.org/wiki/18._gadsimts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Upe
https://lv.wikipedia.org/wiki/Osta
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Latvijas vēstures avotos plosti minēti jau 16. gadsimta sākumā. 17. gadsimtā un 18. gadsimtā pa 

Daugavu uz Rīgu pludināja lielus daudzumus koku materiālu. Līdz ar saimnieciskās rosības uzplaukšanu 

un Rīgai kļūstot par lielāko Krievijas koku eksporta ostu, plostu skaits ik gadus gandrīz nepārtraukti auga. 

Galvenā plostojamā upe Latvijā Daugava. 1804.g. pa Daugavu pludināja 204 mastu plostus, 447 baļķu 

plostus, 275 malkas plostus. 1810.g. nopludināja 7700 baļķus, 6000 asis malkas, 160 citus plostus. 1865.g. 

pa Daugavu pludināja 4689 plostus, pa Aivieksti 260, Gauju 225, Lielupi 179, Pededzi 165, pa Ogri 2. 

 1895. g. Stackeln apmetnei piešķirtas miesta tiesības. Apbūvei zeme tiek ņemta no Ēveles, 

Jaunjērcēnu un Ķeižu muižu īpašumiem. 

 

 

        

Plostnieki 
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Baļķu piegāde ar zirgiem no Gaujas (Aa) uz Stackeln dzelzceļu staciju. 

Strenču izveidošanos un attīstību noteica Vidusgaujas smilšu baseina mežu izmantošana 

un Garā vājo iestādes celtniecība. Sāk attīstīties mežrūpniecības centrs, kur uz dzīvi apmetas meža 

cirtēji un Gaujas (Aa) plostnieki. Koku ciršana, sagatavošana, pludināšana pa upi uz Stackeln 

kokzāģētavu un Rīgu, kā arī kokmateriālu iekraušana vagonos, prasīja ievērojamu darba spēku. 

No tuvākām apdzīvotām vietām pamazām sarodas strādnieki. Bieži viesi ir koku uzpircēji no 

Rīgas, kas prasa augstvērtīgus kokmateriālus celtniecībai. 

 

 

Kokus pludināja pa Gauju, tad pa atteku stūma līdz kokzāģētavai. Tālāk līdz stacijai gāja truļa 

sliedes, pa kurām ar zirgiem vilka kokmateriālus un krāva vagonos 
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9) Strenču garā vājo slimnīca „Irren Anschtalt in Stackeln” 

Ar Līvlandes landtāga 1899. gada 3. marta lēmumu tiek iedibināts guberņas vājprātīgais 

nams. Lantāgs izvirza iestādes galveno uzdevumu- rūpes par vājprātīgajiem, kuri mīt lauku 

apvidos. Gruntsgabals jaunās iestādes celtniecībai tiek izmeklēts rūpīgi un pamatīgi. Tas izraudzīts 

pie stacijas Stackeln (dzelzceļš Rīga- Pleskava).     

 

Valkas apriņķī tiek nopirktas Ķeižu, Ēveles muižniecības zemes, no Vecbrenguļiem 41 ha 

zemes gabals pie upes Aa (Gaujas), kas dos iespēju apgādāt iestādi ar ūdeni, ir arī laba iespēja 

savai palīgsaimniecībai. Vēlāk paredzēta vēl zeme- 56 ha no Stackē zemēm.  

Izmeklētā vieta tuvu Stackeln stacijai, laba satiksme – Tērbatas ceļš, tīrs mežs. Iestādei 

jāatbilst modernas slimnīcas kritērijiem. Telpām jābūt ar augstiem griestiem, vajadzīga centrāla 

apkure, elektrība, ūdensvads un notekūdeņu sistēmai.  
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                   Arhitekts Augusts Reinbergs             Psihiatrs, zinātņu doktors Alberts Bērs  

Arhitekts Augusts Reinbergs (1860-1908) Arhitekts Augusts Reinbergs dzimis Rīgā un 

1877. gadā pabeidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju. 1881. gadā viņš ar izcilību absolvējis Rīgas 

Politehnikumu (kopš 1896. gada - Rīgas Politehniskais institūts). Divus gadus nostrādājis pie 

arhitekta Roberta Pflūga (1832-1885) par palīgu, 1883. gadā A. Reinbergs Sanktpēterburgas 

Mākslas akadēmijā ieguvis III kategorijas mākslinieka grādu (II kategorijas - 1894. gadā). Divus 

gadus A. Reinbergs pavadījis studiju ceļojumos Austrijā, Itālijā, Francijā un Vācijā. No 1885. līdz 

1886. gadam A. Reinbergs strādājis par asistentu Rīgas Politehnikumā, vienlaikus turpinot 

studijas pie arhitektūras fakultātes dekāna profesora J. Koha. Pēc tam A. Reinbergs divus gadus 

strādājis Rīgas-Pleskavas dzelzceļa būvdarbos un no 1888. līdz 1889. gadam - atkal par asistentu 

Rīgas Politehnikumā un par zīmēšanas skolotāju Rīgas pilsētas reālskolā. A. Reinbergs bijis viens 

no Rīgas Arhitektu biedrības dibinātājiem (1889) un tās pirmais priekšsēdētājs. No 1890. līdz 

1899. gadam viņš dzīvojis un strādājis Sanktpēterburgā, aktīvi piedaloties gan vietējos, gan 

starptautiskos arhitektu kongresos Stokholmā, Minhenē, Londonā u.c. Pēc uzvaras Rīgas II 

pilsētas teātra (tag. Nacionālais teātris; būvdarbi pabeigti 1902. gadā) projektu konkursā 

arhitekts atgriezies Rīgā, vadījis teātra ēkas celtniecības darbus, atkal kļuvis par Rīgas Arhitektu 

biedrības priekšsēdētāju. 1905. gadā viņš kļuvis Rīgas Politehniskā institūta adjunktprofesors, 

ievēlēts arī par Rīgas Domes locekli.  
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Izraksts no Līvlandes Landrāta kolēģijas 

lēmuma, no 1904. gada 2 novembra, par medicīnas doktora Alberta Bēra (Behr) iecelšanu par 

direktoru Garā vājo iestādei Stackelnā 

 

Alberts Bērs /Behr/(1860-1919) – psihiatrs, medicīnas zinātņu doktors 

Dzimis 1860. gada 3. novembrī Jelgavā ārsta Dr. med. Hugo Bēra un viņa sievas Lauras, 

dzimušas Frīdlības, ģimenē. Mācījās Jelgavas ģimnāzijā, Bērzaines ģimnāzijā (1874.-1877.) un 

Vīlandes ģimnāzijā (1878.-1882.). Studēja medicīnu Tērbatas Universitātē (1882.-1885. un 1886.-

1891.). Strādāja par ārstu asistentu Sarkankalna vājprātīgo iestādē (Irrenanstalt Rothenberg, 1891.-

1892.), pēc tam par nervu un psihisko slimību ārstu Rīgā (1892.-1904.). Papildinājās Vācijā, 

Austroungārijā un Beļģijā. No 1907. gada jaunuzbūvētās Strenču vājprātīgo iestādes direktors. 
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Latvijas brīvības cīņu laikā viņu 1919. gadā apcietināja LSPR varas iestādes. Miris Smiltenes 

cietumā 1919. gada 18. maijā 

Jaunā laika iestādēm jābūt no atsevišķiem akmens paviljoniem. Projekta plānus arhitekts 

Augusts Reinbergs un ārsts Alberts Bērs iesniedza Landrāta komisijai 1901.gada 5.martā. 

   

Garā vājo slimnīcas ģenerālplāns  
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A .Bēra apraksts par Eiropas modernākām iestādēm un celtniecību 

1903. gadā viņi tiek komandēti uz Austriju un Vāciju, lai iepazītos ar tā laikmeta 

tendencēm šajā nozarē. 1903.gadā laikrakstā „Dzimtenes vēstnesis” parādās raksts, ka Vidzemes 

guberņā par bruņniecības zemes kases līdzekļiem tiek celta moderna iestāde „garā vājiem”.  
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Ap 1904.gadu Stackeln, tagadējā Rīgas iela, skats uz Rīgas pusi  

 

Barona Vrangeļa krogs (labajā pusē), alus brūzis (kreisajā pusē)  ar tirgus laukumu un 

saimniecības ēkām 
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Slimnīca tika atklāta 1907. gada 28.janvārī /10. februārī. Slimnīcas kompleksā ietilpa – 

labiekārtotas ēkas ar centrālapkuri, elektrību, ūdensvadu, noteksistēmu, telpas ar augstiem 

griestiem, aprīkotas darbnīcas un palīgsaimniecība, tātad slimnīca atbilda Eiropas modernākajām 

prasībām. Iestāde tiek nosaukta par „Garā vājo dziedniecības un palīdzības iestādi”, „Irren 

Anschtalt in Stackeln”.  
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II DAĻA 

Stackeln attīstība 

1. 1905. gada revolūcija Latvijā bija daļa no 1905. gada revolūcijas Krievijas impērijā. Tā 

sākās 1905. gada 13. janvārī ar manifestācijas apšaušanu Rīgā, bet turpinājās ar streiku 

kustību oktobrī un bruņoto sacelšanos decembrī. Tās dēļ Kurzemes un Vidzemes guberņā 

ieviesa karastāvokli un sacelšanās apspiešanai ieveda Krievijas regulārā karaspēka un 

kazaku vienības jeb „soda ekspedīciju”. 1906. gada vasarā formāli revolūcija bija 

apspiesta, taču vietējie protesti un mežabrāļu darbība turpinājās un norima tikai 1907. gadā. 

       

1907.g. Valmieras un Valkas aprinķa kara topogrāfiskā karte- slepeni, izdota 1915.gadā 

Petrogradā. Zīmēta no 1907.g.12.augusta līdz 1908.g. 21.augustam. Стакельн. (1907-

8г.г.лифляндюгуб. Л.20. I-19-Д-Е-З иИ секретно ВАЛК. и ВОЛЬМАР. УЕъЗД.) 

       

 

1910.g. Стакельнъ. Krievijas Eiropas daļa 

 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/1905._gada_revol%C5%ABcija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Krievija
https://lv.wikipedia.org/wiki/1905
https://lv.wikipedia.org/wiki/13._janv%C4%81ris
https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABga
https://lv.wikipedia.org/wiki/Streiks
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kurzemes_guber%C5%86a
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vidzemes_guber%C5%86a
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kazaki
https://lv.wikipedia.org/wiki/1906
https://lv.wikipedia.org/wiki/1907
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2.  Garā vājo slimnīcas attīstība un pilsētas aptieka 

      

Dekoratīvā ķieģeļu mūra ūdens rezervuāra telpa piebūvēta pie 35m augstā katlumājas skursteņa. 

Unikāls inženiertehniskais objekts 

 

     

Dūmeņa- ūdestorņa būvprojekts un tvaika mašīna 
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”Irren Anschtalt in Stackeln” celtniecībā tika izmantota paviljonu sistēma, slimnīcas 

kompleksā esošās ēkas tika nosauktas pirmo slimnieku vārdos, piemēram, Annas, Augusta, 

Marijas, Osvalda māja.  
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1912. gadā slimnīcas komplekss tika papildināts ar divām jaunām mājām – Jaunā māja 

un Reinberga māja, kuras celtniecībai līdzekļus deva arhitekta A.Reinberga atraitne.

 

          

         

Slimnīcas apbūve veido vienotu ainaviski arhitektonisku ansambli. Ēkas raksturo līdzīgā manierē 

modelētas un harmoniski saskanīgas fasādes, kas ir arhitektūras paraugs raksturīgajā tā sauktā 

“ķieģeļu eklektisma stilā”. Ēkas veido autentisku, tipoloģiski retu būvju ansambli ar augstu 

ainavisku un kultūrvēsturisku vērtību. Celtniecībai izmantoti Kokmuižas (Kocēni) cepļa ķieģeļi. 
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Ārstēšana 

1.              2.  

1. Psihiatrijas grāmata                                2. Iestādes trako krekls  

     Tā laika modernākā Tibo vingrošanas 

sistēma 



43 
 

 

     

Darba terapija 

“Ievērojama ir darba terapijas izvešana, kura tiek izvērsta tik plašos apmēros kā nevienā 

no Latvijas psihiatriskām slimnīcām un arī vēl pie tam daudzus gadus desmitus nesasniedz tos 

plašumus. Dr. Med. A.Behra vārds un darbība ir ievērojama un lieliem pateicības burtiem 

ierakstāma Latvijas psihiatrijas vēsturē. Ne tikai kā iestādes dibinātājs, veidotājs un vadītājs, 

bet arī kā pareizi nostādījis slimnieku ārstēšanu, apkopšanu, plaši izvēršot darba terapiju un 

noturot uz augsta psihiatriskā līmeņa Strenču slimnīcu savā vadības laikā no 1904.gada līdz 

1919.gadam.”  

[Ārsts A.Laksbergs] 

1910.g. 
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1.     2.  

  1. Darba terapijas brigadieris                                        2. Darbs pļavā 

1.   2.   

1. Galdniecība                                            2. Aušana 

1.    2.  

1. Meža sēšana                              2. Dārza darbi 
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Sākotnēji iestādē bija 180 vietu, no kurām pirmajā gadā tika izmantotas 119. Strādāja trīs 

ārsti, sešas māsas, kas ari bija nodaļu vadītājas, viens feldšeris, astoņas vecākās un 55 jaunākās 

slimnieku kopējas u.c.. Ārstniecībā, galvenokārt, tika izmantota darba un ūdens terapija. Slimnīcas 

samaksa tika noteikta atkarībā no pacientu maksātspējas un nenoliedzami, ērtībām: I klases 

pacientiem 100 rubļu, II klases pacientiem – 50 rubļu, III klases pacientiem 12.50 rubļu mēnesī, 

kas iemaksājama divus mēnešus uz priekšu. Mazturīgajiem pacientiem pastāvēja atlaides, vai 

iespēja ārstēties par kāda labdara iestādes līdzekļiem. Tika izveidota bibliotēka, kurā notiek dažādi 

sarīkojumi.  

Turpmāk projektā bija paredzēts slimnīcu paplašināt līdz 945 vietām, taču celtniecību 

izjauca I Pasaules karš. Ar bruņniecības līdzekļiem slimnīca darbojās līdz Latvijas Republikas 

dibināšanai ar nelielu pārtraukumu I Pasaules kara laikā. Pateicoties slimnīcas izveidei, apdzīvota 

vieta Stackeln strauji attīstījās, kas 1928. gadā iegūst pilsētas statusu ar nosaukumu Strenči. 

* * * 
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     1901. gadā uzcelta  Poškus mantinieku aptieka, Rīgas ielā 9, provizors (aptiekas darbinieks, 

farmaceits ar augstāko izglītību) Eduards Ostrovskis. 

        

 

Aptiekas ēka no  dārza puses un provizors Vincents Poškus  

         

 

https://www.vardnica.lv/svesvardu-vardnica/d/darbinieks
https://www.vardnica.lv/svesvardu-vardnica/f/farmaceits
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Aptieka  

* * * 

3. Fotogrāfs Dāvis Spunde dzimis Valkas apriņķa Vijciema pagasta „Zālītēs” zemkopju 

ģimenē. Savu pirmo darbnīcu Dāvis Spunde atver Vijciema muižā 1904. gada 13.decembrī, bet 

jau 1909. gada 30. janvārī viņš pārceļas uz Strenčiem. Dāvis Spunde ir aktīvs Latviešu 

Fotogrāfiskās biedrības biedrs, kā arī bieži publicējas žurnālos „Stari” un „Atpūta”. Fotogrāfs ir 

dokumentējis Strenču un apkārtējo pagastu notikumus. Galvenokārt tie ir portreti, kas uzņemti 

salonā, kā arī dažādi darba procesi – ielu bruģēšana, jaunu ēku celšana, baļķu pludināšana Gaujā, 

kā arī kāzas, bēres, sporta notikumi, slimnīcas ikdiena u.c. Spundes fotodarbnīcā strādājis arī 

dzejnieks Jānis Ziemeļnieks ( Jānis Krauklis), kā arī viņa brālis Konrāds un māsa Paulīna. 

1.    2.  

            1. J.Ziemeļnieks un Dāvis Spunde                   2. D.Spunde uz plosta 
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Pirmā D.Spundes foto darbnīca Zemitāna ielā 

    

 

Fotodarbnīcas būve  Rīgas ielā 17 
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Ap 1910. gadu D. Spunde sāk būvēt pats savu fotodarbnīcu Rīgas ielā 17 (iepriekšējās 

telpas bijušas īrētas). Vispirms pagalmā uzcēlis mazu mājiņu, kur pašam dzīvot, kamēr lielā māja 

tiek celta. Cēlis viens pats, tikai smagākiem darbiem pieņēmis dažus palīgus. Visu Spunde darīja 

pamatīgi kā labs amatnieks. Īpaši viņam padevās galdnieka darbi. Bieži Spunde lepojās, ka trepes 

viņa mājā ir no Benjāmiņa, kurš tās izbrāķējis par šaurām, bet Spunde sapratis, ka viņa mājai tieši 

tādas būs īstās. Mājas plānu Spunde zīmējis pats, pirmais stāvs bijis paredzēts īrniekiem, bet otrā 

– fotodarbnīca ar stikla jumtu.  

 Slimnieki no iestādes pie fotodarbnīcas 

4. Jānis Ziemeļnieks dzimis 1897. gada 25. decembrī Bākūžu muižā pie Smiltenes, 

muižas stārasta ģimenē. Agri zaudējis tēvu. 1908. gadā uzsāk mācības Plāņu pagasta skolā 

Sarkaņos. 1912. gadā ģimene pārceļas uz Strenčiem. Ziemeļnieks uzsāk mācības Strenču 

elementārskolā un 1913. gadā mācības tiek turpinātas Strenču ministrijas skolā. Pēc 

neveiksmīgiem mēģinājumiem apgūt kurpnieka un aptiekāra amatus, Jānis Ziemeļnieks 1914. 

gadā sāk strādāt Strenču fotodarbnīcā. No sākuma par mācekli un vēlāk par fotogrāfu. Paralēli 

darbam sāk aktīvi rakstīt dzeju. 1916. gadā Dzimtenes Vēstnesī publicēts pirmais J. Ziemeļnieka 

dzejolis. Tajā pašā gadā, smagas nieru slimības dēļ, viņam pirmo reizi ārsts izraksta opija devu. 

Tas lēnām pārvēršas atkarībā, kas kopā ar dzejnieka iedzimti vājo veselību, noveda pie viņa 

pāragrās nāves. 1918. gadā ārstējies nervu klīnikā no nervu sabrukuma un narkomānijas. 1920. 

gadā uzsāk dzīvi Rīgā. Tajā pašā gadā kā eksterns beidzis vidusskolu. Tiek iesaukts Latvijas 

armijā, bet demobilizēts vājās veselības dēļ. Strādājis Izglītības ministrijas mākslas departamentā, 

Latvju rakstniecības un žurnālistu arodbiedrībā. No 1925 līdz 1930. gadam bija redakcijas loceklis 

laikrakstā Jaunākās Ziņas un žurnālā Atpūta. Tur arī regulāri publicējās. 1929. gadā par dzejoļu 

krājumu Nakts saņēmis Kultūras fonda balvu. Jānis Ziemeļnieks miris savās mājās Rīgā, 1930. 

gada 18. jūlijā, no sirdstriekas. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Smiltene
http://lv.wikipedia.org/wiki/1908
http://lv.wikipedia.org/wiki/Pl%C4%81%C5%86u_pagasts
http://lv.wikipedia.org/wiki/1912
http://lv.wikipedia.org/wiki/Stren%C4%8Di
http://lv.wikipedia.org/wiki/1913
http://lv.wikipedia.org/wiki/1914
http://lv.wikipedia.org/wiki/Fotogr%C4%81fs
http://lv.wikipedia.org/wiki/1916
http://lv.wikipedia.org/wiki/Nieres
http://lv.wikipedia.org/wiki/Opija_magone
http://lv.wikipedia.org/wiki/1918
http://lv.wikipedia.org/wiki/Narkotikas
http://lv.wikipedia.org/wiki/1920
http://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABga
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_armija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_armija
http://lv.wikipedia.org/wiki/1929
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Jānis Ziemeļnieks 

5. 1907. gadā uzcelts un iesvētīts Strenču koka lūgšanu nams, tas celts ziemeļnieku 

stilā, ar 230 sēdvietām. Ērģeles pirktas Vācijā- MARTIN KRESLING (Jēkabpils ērģeļbūvētājs 

Mārtiņš Krēsliņš, kurš firmas zīmēs sevi iemūžinājis kā Martin Kresling) , neoromānika stilā, uz 

Bourdon 16' lielākās stabules uzraksts “Reval 1900” liecina, ka instruments būvēts 1900.gadā 

Tallinā. 

   

Ērģeles 

 Zvans tika iegādāts no 1887. gadā Krievijas caram piederošā Lavrova rūpnīcas Gatčinā 

un uzstādīts 1913. gada decembrī, 0,82 metri diametrā, 33.kg. svarā (zvana svars 20 pudi 

34,5 mārciņas, mēle 34.7.mārciņas).  Gatčinas rūpnīcā zvanu izgatavošanai liela 

uzmanība tika pievērta izturībai un skanēšanai. Zvana mēles gatavoja pēc pasūtījuma, 

speciālās formās, kas pēc tam tika skaņotas pēc kamertoņa, lai būtu dzidrs skanējums, 

īpaši, ja ir vairāki zvani baznīcā. 

http://www.music.lv/lek/strenci/_DSC9337.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDlMvLlrDdAhXilIsKHeWjD9kQjRx6BAgBEAU&url=http://www.music.lv/lek/roja_vesture.htm&psig=AOvVaw1YCIZ7-BhpzY5BCkNxKHrO&ust=1536659932207106
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6.  Strenču saviesīgā biedrība  04.12.1907. - 11.05.1935. * http://biographien.lv/Strenci_pils.html] 

      

Saviesīgā biedrība darbojās ļoti aktīvi, rīkoja dažādus pasākumus, sacensības, izstādes, 

sapulces, otrā stāva zālē tika rādīts kino (“Zvejnieka dēls” u.c.) Tai piederēja bufete un restorāns, 

bija plaša zāle ar 800 vietām, skatuve. Biedrības namā darbojās dažādas biedrības: Saviesīgā, 

Krājaizdevumu savienība, sieviešu komiteja, Strenču tautas nama savienība. Aiz biedrības nama 

bija dārzs un koku aleja, pie Strenčupītes – brīvdabas estrāde. 
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Biedrības nams kreisajā pusē                    

   

  Brīvdabas estrāde 

, 

Izrāde “Mīla stiprāka par nāvi” 

7. 1908. gadā nodibināta Brīvprātīgo ugunsdzēsēju vienība. 1910.gadā tiek celts mūra depo  

ar ugunsgrēku novērošanas torni uz Barona Krindera dāvinātā zemes gabala, kāds nebija pat labā 

aprinķa pilsētā. Iegādājās trīs šļūtenes ar šļircēm, apģērbus un kaskas, biedrībai ir savs auto.  
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Ugunsdrošības labā biedrība miestā ierīkoja sešus betona ūdens rezervuārus. 1930. gadā biedrība 

iegādājas jaunu motoršļirci.  

    

Ugunsdzēsēju depo un biedrības karogs 
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Biedrības biedri par saviem pienākumiem uzņēma rūpes arī par izglītību un kultūru.  

Pirmās skolas. 

1908. gadā Saviesīgā biedrība pauzdama skolas vajadzību, ierosināja jautājumu  celt 

attiecīgu priekš tam ēku. Pēteris Abuls uzņemas par saviem līdzekļiem to uzcelt. 

1909. gadā ar ugunsdzēsēju biedrības materiālo atbalstu tiek atvērta Strenču miesta 

elementārskola Zemitāna ielā, tajā ir četras klases, mācības notiek latviešu valodā. Ēka ir vienstāvu 

ar zemiem griestiem un maziem lodziņiem un tajā mācās galvenokārt trūcīgo vecāku bērni. 

 

  Zemitāna iela, elementārskola kreisā pusē, pirmā  māja 

1909. gadā pēc ēku būves pabeigšanas nodibināja Strenču miesta proģimnāziju, kuru 

uzturēja Saviesīgā biedrība. Skolas maksa tajā ir samērā augsta, tāpēc tur var atļauties mācīties 

turīgāko vecāku bērni. Proģimnāzijas pārzinis Pēteris Kalējs (1910.-1913.) dz. 1884.g. 

13.decembrī. 

 

Proģimnāzija 
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 Skolotāji  

 

 Klase 
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 Skolēni, skolotāji  pie skolas 

 Pusdienas 

 

8.  1909. gadā uzcelts tilts pār Gauju, otrs vecākais dzelzsbetona tilts Latvijā.  

Tilts pār Gauju ir viens no vecākajiem daudzlaiduma dzelzsbetona tiltiem Baltijas valstīs. 

Tilta būvdarbus vadīja inženieris Verners pēc paša izstrādātā projekta. Būvdarbi pabeigti 1909. 

gada rudenī. Tilta garums ir 97.5 metri, brauktuves platums 4.5 metri.  

          

     

 Pirmā pasaules kara laikā tika saspridzināts tilta vidējais balsts. Tas atjaunots 1921.-1922. 

gadā 
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1929.gada pavasara palu laikā Gauja izskaloja tilta labā krasta pieejas uzbērumu un 

tilta konusu. Tika paplašināta tilta aila, izbūvējot papildus vēl vienu balstu upē 

 

     

 

* * * 

 

     

Skats uz miestu 
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Valkas iela (skats uz Rīgas ielu) 

1 . 

                  

Rīgas iela      

9. Pasta ēka     

 

Pasta ēka 

  Vācu okupētajā Vidzemē lietotā pasmarka 1918.gadā 
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Pastkartes, pārvedumi 

  Pasta kantoris 
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 Telegrāfa kantoris 

 

 

Telefonu centrāle un pastnieks R. Šrāders 
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  Telefonu grāmata 

   

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7svqErb_eAhVBtYsKHW6CA5YQjRx6BAgBEAU&url=http://www.lehner-gablitz.at/Shop1/Retrotelefon/Retrotelefon.html&psig=AOvVaw1m_CEPW2moJhJKc0U8ZwF_&ust=1541579343648323
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 Telefonu grāmata 

10. Tirgus laukums un galvenās ielas 

                    

                Tirgus laukums (kreisajā pusē krogs)                              Rīgas iela 

   

Tirgus laukums 
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Tirgus laukumā notika katra mēneša pirmajā trešdienā un gada tirgi- 17. janvārī, 15. martā, 

20. jūnijā un 10. novembrī.  Pats apmeklētākais bija 17. janvāra Simjūdu tirgus. To izsludināja 

pa apkārtējiem pagastiem un ierakstīti kalendārā. Pēc gadatirgus bija cirka izrāde. 

         

 

Rīgas iela 

 

 Valkas iela 

 

Zemitāna iela 
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Ugunsdzēsēju iela 

         

Trikātas iela 

11. Strenču krājaizdevu sabiedrība  13.04.1910. * [ http://biographien.lv/Strenci_pils.html] 

1910. gadā biedrības namā nodibina Krājaizdevumu savienību, kas atbalsta lauksaimnieku 

intereses. Sabiedrībā iekļauj Strenču, Trikātas Ēveles un Jērcēnu lauksaimniekus.  

12. Dzirnavas 

 Jau ap 1900. gadu Ugunsdzēsēju ielā 7, pie dzelzceļa sliedēm,  tika uzcelta Hoffenbaha 

dzirnavas, divstāvu ķieģeļu māja, kur mala  miltus un bija arī vilnas rūpniecība. 1918.gadā savā 

īpašumā tās pārņēma “Konzums”.  

 Dzirnavas kreisā pusē 
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13.  Skolas  

1912. gadā  Krievu valdība ar Pētera Abula atbalstu atvēra Strenču miesta Ministrijas 

skolu, kurā mācīja latviešu, krievu, vācu un franču valodas.  

 

Ministrijas skola 

 

 Dienasgrāmata 

 

  Latviešu valodas pareizrakstība 
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Krievu un vācu valodas mācību grāmatas 

1914. gadā tiek nodibināta Augstākā tautas skola, kura pastāvēja līdz 1917.gadam, jo visas 

skolas evakuējās uz Krieviju, bet mācības netika pārtrauktas un Saviesīgā biedrība apņemas skolu 

uzturēt. Augstākā tautskolā skolotājs bija Pēteris Mežulis (1914.- 1915.) dz. 1883.g. 28. augustā 

Trikātas pagastā. 

Vācu okupācijas varai ienākot, skola pārgāja vācu okupantu pārziņā, kura 1915. gadā 

nodibināja septiņklasīgu vidusskolu (Siebenklasige Mittelschule)  un  to uzturēja  līdz lielinieku 

ienākšanai. Strādā skolotājs Adolfs Rihters, dzīvo (tālāk dz.) Stacijas- 6.  

 

1919 . gada rudenī tiek atklāta  6.klašu pamatskola, kuru uztur Strenču miests. Pamatskolas 

sekretārs ir Jānis Vinters (1933.) un strādā mācītājs Voldemārs Lorbergs u.c. 
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Mācību grāmatas (1904.g.- 1937.g.) 

 Pamatskola                                                  

 Liecība 

 

Pirms pirmā pasaules kara Strenčos bija ap 800, 

1925. gadā- 1775 iedzīvotāju un 94 dzīvojamās mājas. 
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14. Brīvības cīņas 1917.- 1919. 

 Latviešu rezerves pulks 1917. gadā        

Strenčos 

 

 Latviešu strēlnieku sarkanbaltsarkanais karogs ar uzrakstu "Mēs ejam atriebt senču vaidus un 

nepabeigtās cīņas veikt!” (Strenčos 1917. gada 1. maijā) 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Stren%C4%8Di
https://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Latvie%C5%A1u_karogs_1917.jpg
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1917. gads piemiņas brīdis kara kritušajiem par brīvību, Rīgas iela           

    Latviešu strēlnieku 4. pulka 7. rota Strenčos [7-я 

рота 4-го стрелкового полка Советской Латвии у Стренчи (март 1919 г.).]  *[https://history-

foto.livejournal.com/107957.html] 

1919. gada 26.maijā Igaunijas karaspēks atbrīvo Strenčus no lieliniekiem. 

       

1920.gads, Stackeln, Rīgas iela- Neatkarības karš, Latvijas uzvarētāji 3 pulka 1 bataljons 

(Vabadussõda, Läti Stakeln võiduparaad 3da polgu 1 Pataljon) 

https://history-foto.livejournal.com/107957.html
https://history-foto.livejournal.com/107957.html
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 Mītiņš  pie centrālās viesnīcas  *[ https://osta-

ee.postimees.ee/vabadussoda-lati-stakeln-voiduparaad-3da-polgu-1-pataljon-86713670.html] 

 

Saviesīgs svētku gājiens pie  Centrālās viesnīcas 1921.gada 18. novembrī 

    

Trīs gadu Latvijas valsts pastāvēšanas svinīgs pasākums  

15. Latvijas Republikas valdība slimnīcu pārņēma 1919. gadā. Pēc I Pasaules kara 

beigām, slimnīca bija nedaudz cietusi – bija izsisti logi, bojātas durvis, jumti, tomēr tā varēja 

pastāvēt un uzņemt slimniekus. Pirmās republikas laikā slimnieku skaits pieauga no 114 1919. 

gadā līdz 364 1940. gadā, slimnīcas kompleksa paplašināšana tika turpināta. Laikā no 1924. – 

1931. gadam komplekss tika papildināts ar saimniecības klēti, pagrabu, lopu kūti, betona eļļas 

https://osta-ee.postimees.ee/vabadussoda-lati-stakeln-voiduparaad-3da-polgu-1-pataljon-86713670.html
https://osta-ee.postimees.ee/vabadussoda-lati-stakeln-voiduparaad-3da-polgu-1-pataljon-86713670.html
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pagrabu, kapliču ar sekcijas telpu un morgu. Slimnīcas direktori:  Dr.med. Hermanis Hildebrands  

1919.- 1927.; Dr.Arvēds Sukurs 1927.- 1938.;  Dr.Arnolds Laksbergs 1938.-1940. 

1.         2.     

1.Dr.med.H.Hildebrands                             2. Dr.A. Sukurs                              

       Dr.A.Laksbergs 

 Kantora ēka 1927.g. 
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 Otrā rindā no kreisās ārsti Ž.Sproģis, A.Sukurs, H.Hildebrands 

     

Ap 1927. gadu H.Hildebrands izbraukumā pie slimniekiem 

 H.Hildebrands savā kabinetā 
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Slimnīcas personāls pie nodaļas (paviljona) ēkas 

* * * 

 

1 1   Tenisa korts- pirmais Vidzemē 
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2 

1918. gadā sāk darboties ietsādes dramatiskā grupa 

1924. gadā tiek veidota palīgsaimniecība. 
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*[Izraksts no dr. A.Laksberga pierakstiem] 
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 Virtuve 



77 
 

 

   

Palīgsaimniecība 

 

* * * 

16. Kooperatīvo biedrību centrālā savienība “Konzums” 

 Centrālā savienība „Konzums” bija lauksaimniecības patērētāju biedrību savienība, kuras 

aizsākumi bija 1907. gadā dibinātais Rīgas Lauksaimnieku centrālbiedrības „Konzumveikals”, 

kurš apgādāja lauksaimnieku biedrības un individuālos zemniekus ar lauksaimniecības 

darbarīkiem, sēklas materiāliem, mākslīgo mēslojumu. 1911. gadā „Konzumveikals” tika 

pārveidots par pastāvīgu Rīgas Lauksaimnieku centrālbiedrības uzņēmumu „Sabiedrība 

Konzums”. 1918. gadā „Sabiedrība Konzums” apvienojās ar 1913. gadā dibināto centrālo 

patērētāju biedrību un kļuva par Centrālo savienību „Konzums”. 20. gadsimta 20.–30. gados 

sabiedrība nodarbojās ar importpreču piegādi, iepirka lauksaimniecības ražojumus iekšējam 

tirgum un eksportam, konsultēja agrotehniskajos jautājumos, izsniedza kredītus, ierīkoja selekcijas 

stacijas. Līdz 1917. gadam “Konzums” apgādāja ar pārtiku Vidzemes iedzīvotājus, daļēji to 

ievedot no Krievijas. “Konzuma” nodaļas izveidoja 16 pilsētās: Cēsīs, Bauskā, Gulbenē, 

Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā, Kabilē, Rēzeknē, Madonā, Mārcienā, Strenčos, Stendē, 

Valmierā, Tukumā un Saldū. 
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Konzums (barona Vrangeļa kroga ēkā) 

1. 2.  

               1. Linu apstrādes fabrika        2.  Namā atradās arī Latvijas Tautas bankas aģentūra.     

Blakus eksportkautuvei izveidoja modernu desu ražotni. Strenčos “Konzums” uzcēla kaulu 

miltu fabriku, linu pārstrādes fabriku, kokzāģētavu, dzirnavas, darvas un terpentīna tecinātavu. 

1.   2.  

                    1.Kaulu miltu maltuve                                         2. Linu fabrika 
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 Konzuma ēkas 

 

Konzuma ēkas 
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 Koku zāģētava 

1927. gadā tika uzbūveta otra Konzuma ēka. 

    

Valkas iela- 1, Konzums labā pusē 

A* 
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17. Centrālā viesnīca 

    

Centrālā Ventera viesnīca- Ugunsdzēsēju- 1, divstāvu koka ēka ar tornīšiem, kas bija 

raksturīgi tā laika Strenču arhitektūrai, vēlāk tā nedaudz pārbūvēta un apmesta. Viesnīcā bija 

pirmās šķiras traktieris, kur ieeja pa stūra durvīm. Pirmā stāvā bija liela zāle ar lieliem logiem, 

palmām. 

 Viesnīcas lielā zāle                            

 Aizsargu viesības viesnīcā 1937.gadā 

 Otrā stāvā atradās izīrējamas istabas. Parks atradās aiz viesnīcas, kurā auga eksotiski augi, 

Vāczemes egles u.c., centrā atradās strūklaka, pretējā pusē paviljons- lapene. Parkā tika rādīts kino. 
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Centrālā viesnīca ar dārzu un lapeni;  dārzkopis- Artūrs Seisums 

* * * 

Miestā tiek dibinātas biedrības, sabiedrības, savienības un tirdzniecības iestādes. 

 Strenču patērētāju biedrība 15.12.1920. - 03.08.1938.; 27.08.1935. pārdēvēta agrāk 

„Strenču strādnieku patērētāju biedrība”; 03.08.1938. iekļauta „Valmieras patērētāju 

biedrībā”  *                              
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 Patērētāju biedrība 

 Baltijas patērētāju biedrības darbinieki vienā 

no vekaliem 1937.g. 

 Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod”  20.04.1921. - 05.04.1941. 

                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība” 

                Strenču nodaļa  29.12.1921.  *             

 Strādnieku sporta savienība  08.06.1921. - 18.01.1926. 

                Strenču miesta nodaļa  28.12.1922.  *   

   

Vingrojumi 

https://www.zudusilatvija.lv/objects/object/33999/
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Vieglatlētikas sacensības  

   

 

Olimpietis Voldemārs Vītols 

18. Voldemārs Vītols (1911.-1980.) – Latvijas sportists. Dzimis Rīgā, pēc Pirmā pasaules kara 

ģimene pārcēlusies uz Strenčiem. 1925.g. beidzis Strenču miesta 6-klasīgo pamatskolu  un iestājās 

http://valka.biblioteka.lv/Alise/alise3i.asp?critattr=PERSKAPRKS&critval=%23%C4%81%23V%C4%ABtols%25Voldem%C4%81rs&opty=3&srchty=1&izdty_book=on&izdty_periodic=on&izdty_analythic=on&Hid1=&Hid2=on&lang=lv
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V.Olava komercskolā Rīgā, vēlāk pārgāja uz vakara komercskolu, bet pa dienu strādāja. Treneris 

Alberts Rumba. Sporta klubs – ASK. 19 gadu vecumā brīvprātīgi iestājies karadienestā, kļuvis 

Eiropā pazīstams sportists. Bijis trešais lielākais Latvijas meistarmedaļu ieguvējs vieglatlētikā. 

Distanču slēpošanā par Latvijas meistaru kļuvis vismaz 10 reizes. 1936.g. piedalījies 

olimpiskajās spēlēs Berlīnē, kur izcīnījis 7.vietu 3000 m šķēršļu skrējienā. Pēc Otrā pasaules 

kara 11 gadus pavadījis izsūtījumā Magadanā. Pēc atgriešanās strādājis Valmieras stadionā un 

celtniecības darbos Strenčos. Otrā pasaules kara laikā dienējis latviešu leģiona saimniecības daļā. 

1945.gada rudenī arestēts un izsūtīts uz Sibīriju. Latvijā atgriezies 1957.gadā. 

Visvairāk Latvijas meistara nosaukumus ieguvis vieglatlētikā - 1500 m (1933.g.-1935.g., 

1937.g.), 5000 m (1934.g.,1935.g., 1937.g., 1938.g., 1942.g.), 10 000 m (1938.g., 1943.g.), 3000 

m/šķ. - (1936.g., 1943.g.), 4x1500 m (1942.g.), zviedru stafetē (1933.g., 1934.g.). Trīskārtējs 

Latvijas meistars krosā (1934.g., 1938.g., 1940.g.). 18 reizes  uzrādījis Latvijas rekordus (no 1000 

m līdz 10 000 m). Personiskie rekordi: 800 m - 1:59,3 (1937.g.); 1000 m - 2:33,4 un1500 m - 

3:59,6 (1938.g.); 3000 m - 8:56,0 un 5000 m - 14:54,9 (1937.g.); 10 000 m - 31:52,7 (1938.g.), 

3000 m/šķ - 9:18,8 (1936.g.). Distanču slēpošanā par Latvijas meistaru kļuvis 10 reizes. 18 reizes 

labojis Latvijas rekordu no 1500 m līdz 10000 m distancēs. Personiskie rekordi: 1500 m – 3:59,6, 

10000 m – 31:52,7. Eiropas čempionātā 1934.gadā ieņēmis 10.vietu 5000 m distancē. Dzīvodams 

Strenčos V.Vītols trenējis jaunos slēpotājus. 1978.gadā Strenču pilsētas ziemas sporta svētkos 

V.Vītols dāvājis slēpošanas sacensību uzvarētājam savu ceļojošo kausu.    Voldemārs Vītols miris 

1980.gada 24.februārī. 

 Latvijas strādnieku kopējā arodbiedrība  04.10.1922. - 02.10.1934. 

                Strenču nodaļa  03.05.1923.  *                 

19. 1922. gads- Lielie plūdi, kad pavasara palos applūdusi liela daļa pilsētas.
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Plūdi skar arī slimnīcas teritoriju 

 Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība  11.07.1923. - 02.04.1941. 

                Strenču nodaļa  06.10.1924.  *              

1924. gadā veidots Gaujas labā krasta nostiprinājums, lai pasargātu pilsētu no applūšanas palu 

laikā.  
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 Gaujas dambja celtniecība 

                              

20. 1924.gadā tiek bruģētas  Strenču pilsētas galvenās ielas. 

 

 

 

Sagatavošanas darbi: līmetņošana, bruģa pamatnes sagatavošana un izklāšana ar dēļiem 
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2 .   

Bruģa gatavošana: akmens skaldāmā ierīce; roku darbs 

 

 Zemitāna ielas būve 

 

 

 

 Bruģa ieklāšana 
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Nobruģētās Rīgas, Trikātas, 

 un  Zemitāna ielas 

 

    

Tiltu būvniecība 

     



90 
 

 

     

Tiltu būvniecība 

 

21. Biedrības 

 Strenču miesta namsaimnieku biedrība  16.09.1925. [1910] - 10.06.1937. 

 Latvijas mežu darbinieku biedrība  14.01.1925. - 27.08.1935. 

27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā” 

 Strenču nodaļa  10.07.1925. * 

      

Mežsargi 

  

          Buka medības 1930.gada 12.augustā “Muldās”- pirmā rindā no kreisās mežsargs Lāss, 

Seisums, mežsargs Uka; otrā rindā no kreisās- brāļi Kundziņi, Brants, Šrāders, ..., vetārsts 

Mežaks 
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 Meža sēšanas darbos tika iesaistīta slimnīcas darba 

kolonija ar uzraugu. 

 Strādnieku sports un sargs biedrība  13.05.1925. - 12.12.1933. 

                Strenču nodaļa  15.06.1925. * 

  

 

Vieglatlētikas un riteņbraucēju sacensības 

 Latvijas atvaļināto karavīru biedrība  25.04.1923. - 23.11.1934. 

                Strenču nodaļa  15.09.1926.* 
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 Valkas apriņķa mednieku biedrība  24.08.1921. - 14.03.1941. 

                Strenču nodaļa  26.03.1926. * 

     

 

      

Strenču mednieki 
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22. 1926.gada Dziesmu svētkos piedalās Strenču saviesīgās biedrības koris. 

  

1926.gada dziesmu un mūzikas svētki 

 Dziesmu svētki 1927.gada 19.jūnijā pie 

Gaujas 

23. 1927. gada karte un biedrības 
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 Zemes kultivēšanas kooperatīvs „Dzērve”  12.10.1927. - 31.01.1936. 

 Latvijas bērnu draugu biedrība  24.01.1923. 14.07.1936. pievienota “Liepājas bērnu 

draugu biedrība” 14.07.1936. pievienota „Madonas bērnu draugu biedrība” Strenču 

nodaļa  31.03.1927. * 

 

Bērnu svētki 1928. gadā 

 Latvijas zirgu audzētāju biedrība   24.03.1920. - 03.10.1936. 

                Strenču nodaļa  03.09.1927. * 

 

 

                                                  Pelde pie Gaujas-  Valsts slimnīcai piederēja 30 zirgi 

24. 1928. gadā Strenčiem piešķirtas pilsētas tiesības 

1928.gadā Latvijas Valsts prezidents Gustavs Zemgals izsludināja Saeimas pieņemto likumu 

“Par pilsētu tiesību piešķiršanu 16 miestiem”. Līdz ar to pilsētas tiesības tika piešķirtas Apei, Balviem, 
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Kārsavai, Ķemeriem, Lejasciemam, Mazsalacai, Ogrei, Preiļiem, Priekulei, Salacgrīvai, Siguldai, 

Strenčiem, Varakļāniem, Vecgulbenei, Viesītei un Viļāniem. Likums par attiecīgo pilsētu nodibināšanu 

pastāvošo miestu robežās stājās spēkā 25. februārī. 

 

Pilsētas valde (Zirgu pasta stacijas ēkā), Valkas- 4, pilsētas galva Kārlis Subers; ēkā atradās arī 

pilsētas policija- uzraugs Andrejs Dravnieks, blakus atradās  cietums 

Svarīgus pasākumus lēma kopīgi- valde, skolas direktors, mācītājs, slimnīcas galvenais ārsts, 

dāmu komiteja. Organizēšanas darbos piedalījās aktīvākās biedrības, kā ugunsdzēsēji, aizsargi, 

mazpulks uc.. 

Pilsēta Valkas apriņķī. Robeža, platība un attālumi. Pilsēta rorbežo ar Trikātas (7,3 km) un 

Jērcēnu (3,45 km) pagastu; platība: 5,62 kv. km;  attālumi (no pilsētas valdes): tuvākā dzelceļa 

stacijas. Strenči - 0,95 km; Rīga -  pa dzc. 141 km, vienīgi pa zemes ceļu 143 km. 

 Strenču pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība  18.01.1928. - 18.10.1940.  

14.12.1938. pārdēvēta agrāk „Strenču namsaimnieku savstarpējā uguns  apdrošināšanas 

biedrība” * 

 Strenču Vienības nama savienība   12.12.1928. - 30.11.1940. 

 12.10.1939. pārdēvēta agrāk „Strenču Tautas nama savienība” * 

 Tautas nams (Saviesīgais nams)     

Ugunsdzēsēju iela- 6 
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Teātra pirmsākumi 

   

“Draudāra vedekla” un slimnīcas dramatiskais kolektīvs, 1936.gads 

 Zemes kultivēšanas kooperatīvs „Rustups”  03.10.1928. - 30.12.1939. * 

 Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība  27.10.1926. - 29.01.1932. Strenču 

nodaļa  02.07.1928. * 

 Strenču meliorācijas sabiedrība   19.04.1929. * 

    

 Zemes kultivēšanas kooperatīvs „Brasla”  30.01.1929. - 23.12.1939. * 

 Zemes kultivēšanas kooperatīvs „Krāči”   11.12.1929. - 30.12.1939. * 

 Zemes kultivēšanas kooperatīvs „Muldas”  30.11.1929. - 28.03.1933. * 
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Dažādos darbos tika izmantota tehnika. 

  

    

a    Lauksaimniecības darbi 

 

 

 

 

Tvaika kuļmašīnas 
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Vieglās automašīnas un tvaika pārvadājāmās mašīnas 

 

Baļķu pārvadāšanas darbi 

  

Autobuss un kravas automobilis 

25. 1929.gada izdotais kalendārs M.Gustava iespiestuvē (iespējams Rīgas- 2) 
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Kalendāra beigās ievietotas reklāmas.  
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* * * 

Uz 1930. gadu relatīvi lielākā nodarbes grupa bija rūpniecība un amatniecība, ar to 

nodarbojās 11,9 % iedzīvotāju. No rūpniecības uzņēmumiem bija elektriskā stacija (pie slimnīcas), 

dzirnavas, vilnas rūponiecība, drēbju veltuve un krāsotava, desu darbnīca un daži galdniecības 

uzņēmumi. Otra lielākā nozare bija lauksaimniecība: ar to nodarbojās 7,6% iedzīvotāju. Pilsētas 

robežās ir 113 ha aramzemes, no tās ar kartupeļiem apdētīti 48 ha, ar labību un pākšaugiem apsēti 

34 ha, ar sakņaugiem 10 ha, ar augļu un ogu dārziem 5 ha. 

*[www.periodika.lv/periodika2] 
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 Mednieku biedrība „Melnais Stārķis”  09.07.1930. - 19.01.1940. * 

 Zemes kultivēšanas kooperatīvs „Grieze”  19.03.1930. - 14.07.1931. * 

 Zemes kultivēšanas kooperatīvs „Luksti”  08.10.1930. - 19.01.1940. * 

 Zemes kultivēšanas kooperatīvā sabiedrība „Dzērve”  09.04.1930. * 

 Strenču amatnieku tirgotāju un ierēdņu biedrība  24.11.1931. - 30.03.1936. * 

 Latvijas sieviešu atturības biedrība “Balta lenta”  30.01.1924. - 16.11.1940. 

29.10.1938. pārdēvēta agrāk “Sieviešu atturības biedrība “Balta lenta” Strenču nodaļa  

27.04.1931. * 

“Strenčos darbojas alkoholiķu labošanas punkts Meža ielā 3, uzsācis darbību dr.Čukura 

vadībā. Ārstēšana punktā bez maksas, atvērts ik dienas no pl.9.00-10.00 un 17.00- 

18.00”.  

*[Ziemeļlatvija. 1931.g.10.oktobris.] 

 Strādnieku sporta biedrība “Cīņa”12.09.1933. -30.06.1934. Strenču nodaļa  04.10.1933.* 

     Vingrotājas  

 Strenču pilsētas 845. Mazpulks  14.10.1935. - 1940. * 

 Biedrība "Latvijas Mazpulki" ir 1929. gadā dibinātā Latvijas ārpusskolas jaunatnes 

organizācija. Mazpulku mērķis ir radīt jaunatnē interesi par lauksaimniecību lauku sētā. 

https://lv.wikipedia.org/wiki/1929
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvija
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 Mazpulka formas tērps *[sk.Āķeres fotoalbūms] 

 1937.gads. Aizsargi - paramilitāra organizācija Latvijas Republikā, dibināta 1919. gada 20. 

martā ar Latvijas Pagaidu valdības vadītāja K.Ulmaņa un iekšlietu ministra M.Valtera 

rīkojumu, kuru daļēji (vidēji 1/3 no budžeta) finansēja valsts. Dibināšanas un darbības 

pirmsākumos aizsargi bija administratīvās varas palīgspēks. 1921. gada jūlijā kļuva par 

sabiedrisku organizāciju, kuras vadību īstenoja Aizsargu valde. Tika formēti pēc teritoriālā 

principa. Apriņķis veidoja pulka teritoriju, pagasts – nodaļas teritoriju. Kopumā bija 19 

teritoriālie aizsargu pulki un 2 specializētie (dzelzceļa un aviācijas) pulki (aizsargu pulki būtībā 

bija administratīvi, ne kaujas formējumi). Aizsargu dalībnieki mācījās mājturības pamatus, 

mājamatniecības darbus, iepazina tehniku, kopa izmēģinājumu lauciņus, nodarbojās ar sportu 

un māksliniecisko pašdarbību u.tml.. 

1.     2.  

1. Strenču aizsargu nodaļas karogs 1930-tie gadi               2. Aizsargu parāde 1920-tie gadi 
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      22 

Aizsargu motociklistu, riteņu  parāde  

 Aizsargi atpūtā   

   

Aizsardžu 10 gadu darbības atcerei dievkalpojums, 1937.gada 6. jūnijā 
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Latvijas aizsardžu desmit gadu pastāvēšanas svinības Strenču Centrālā viesnīcā 1937. gada 

6. jūnijā.  

 Centrā Kristīne Cībere 

  

 Skauti un vilcēni 1930-tie 

   

Skauti nometnē 
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1935. gadā bijuši 1763. iedzīvotāji (781 vīrietis un 982 sievietes), pilsētniekiem 

piederējuši 344 gruntsgabali, 225 no tiem- apbūvēti. Pilsētā bija 313 dzīvojamās ēkas- 11 mūra, 

180 koka, 122 jaukta materiāla, 256 vienstāva, 55- divstāvu un divas trīsstāvu ēkas. Dzīvokļu 

kopskaits 614, no tiem 21 istaba- virtuve, 312 vienistabas, 204 divistabu, 52 trīsistabu, 17 

četristabu, 6 piecistabu un 2 sešistabu dzīvokļi. Dzīvokļu skaits: ar elektrisku apgaismošanu 291, 

ar centrālo apkurināšanu 35, ar ūdensvadu 10.  

*[www.periodika.lv/periodika2] 

    

    

Koka, mūra, jaukta materiāla un  trīsstāvu ēkas  

    

Trīsstāvu ēkas slimnīcā  
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Valsts, pašvaldības un sabiedriskas iestādes, to amata personas un brīvo profesiju 

darbinieki. Pilsētas valde Valkas - 4. Pilsētas galva Kārlis Subers, Rīgas - 6. Strenču pilsētas 

policija, Valkas - 4. 

26. Izglītība 

 Strenču pilsētas 6 kl. pamatskola, Rīgas - 11, pārzinis (tālāk prz.) Dāvis Melbārdis, dz. 

skolas namā.  

1 .    

 

              Skolas  pārzinis (direktors) D. Melbārdis (vidū)  un 2. klases meitenes 

 Skolā darbojas skolotāji: Berta Junge, Anna Liepinš, Voldemārs Lorbergs, Minna 

Plostnieks, Milda Krēsliņš, Vilhelms Kalējs u.c..  

 

 

Pie klavierēm-  Šubica 
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Klavieres pasniedza skolotājas Vēvere, Sietniece 

 

    

               Mūzikas skolotāja                                                 Muzicēšana 

 
 

 

d 

 

 

Gramofons un grāmatu, 

mūzikas izdevēja Helmāra 

Rudzīša izveidotās  fabrikas 

"Bellaccord Electro" skaņu 

plate 

Skauti 

 Strenču pilsētas biblioteka, Valkas - 4 (valdes ēkā), ar 757 sēj.. 

 Strenču strādnieku patērētāju biedrībasbas biblioteka, Rīgas - 5, ar 1453 sēj.. 

  Strenču slimnīcas biblioteka, Valkas - 11, ar 677 sēj.. 
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27.  Veselības kopšana un lopārstniecība; Dziedniecības iestādes un aptiekas 

 Valsts psīchiatriskā slimnīca, Valkas - 11, direktors, ārsts Arvēds Sukurs, dz. 

slimnīcas direktorātā. 

1.   2.   

1.Direktorāts                                                             2. Kantora ēka  

 

Valsts slimnīcas personāls un pacienti 

  Latvijas sarkanā krusta Strenču nod. slimnīca, Meža - 3, provizors (prz.) ārsts 

Arvēds Sukurs, dz. Valkas - 11. 

  Pilsētas slimnīca, Meža - 3                
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 2.  

 Pilsētas slimnīca, Meža - 3;        Pacenti, medmāsas 

 Dzemdību nodaļa-  ārsts A.Sukurs 

 Latvijas Sarkanā krusta Strenču nod. veselības kopšanas punkts, prz. ārsts Arvēds 

Sukurs. 
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  Latvijas Sarkanā krusta Strenču nod. ; Zobārstniecības kabinets, Meža - 4, zobu 

ārste Nannija Zarēvičs. 

 V. Poškus mantinieku aptieka. Rīgas - 9, nomnieks provizors Vincents Poškus un 

Eduards Ostrovskis.  

 Lopārstniecība. Veterinārārsts Žanis Birznieks, Stacijas - 2. 

28.  Satiksme un pārējās iestādes 

 Strenču dzelzceļa stacija, stacijas priekšnieks Jānis Bērziņš, dz. Stacijas ēkā; priekšnieka 

palīgs Pēteris Dzilna. 

 

 

Dzelzceļu darbinieki 

 Strenču pasta-telegrāfa kantoris, Rīgas - 11, pastmeistars Roberts Šrāders, 

 dz. pasta mājā.  

 Strenču virsmežniecības IV iecirkņa mežzinis Aleksandrs Korolevs, Valkas - 18. 

  Brīvo profesiju darbinieki. Ārsti: slimnīcas direktors ārsts Arvēds Sukurs, Valkas- 11, 

ārsts Gustavs Bergs, Valkas - 11, ārsts Oļģerts Fedders, tūrisma nodaļas aģents, Valkas - 

11. Zobu ārsti: Nannija Zarēvičs, Meža - 4: Gita Tāfelšteins, Rīgas - 9. 
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1935. g. Strenčos darbojas 59 sīktirdzniecības un 76 sīkrūpniecības uzņēmumi. Iedzīvotāju 

galvenā nodarbošanās ir amatniecība, dārzkopība un lauksaimniecība. 

 

Saimnieciskā dzīve 

Tirdzniecība, rūpniecība, finances. a) Strenču pls. budžets 1935. g. ~leņēmumi: Ls % Nodokli un 

nodevas - 20.686 53, I Nekustama manta - 2.924 7,s Uzņēmumi un pasākumi - 4.945 12,7, 

Pārējie 10.370 26,7. Kopā = 38.925 100.0 ~Izdevumi: Ls % Administrātīvie 9.646 24,8 Sociālā 

palīdzība .... 6.225 16,0 Izglītība 16.010 41, I Veselības aizsardzība . . 488 Ls Pārējie 6.556 16,8 

Kopā = 38.925 100,0 

 

1935. g. Strenčos darbojas 59 sīktirdzniecības un 76 sīkrūpniecības uzņēmumi. Iedzīvotāju 

galvenā nodarbošanās ir amatniecība, dārzkopība un lauksaimniecība. 
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29.  Tirdzniecības iestādes 

1) Rīgas iela 

 

 Pārtikas veikals, preču tirgotava Rīgas - 1, īp. Baltijas pat. b-ba; Dažādu preču tirgotava 

Rīgas - 1, īp. Rūdolfs Vītoliņš (Pilsētā bija vairāki dažādu preču veikali*). 

   

Rīgas- 1 

 Grāmatu veikals Rīgas - 2, īp. Miķelis Gustavs. 

 Grāmatu veikals 

 Pārtikas preču tirgotava Rīgas - 2, īp. Alberts Maisiņš.  

 Manufaktūras un galantērijas preču veikals Rīgas - 4, īp. Berta Čukste,*   

Augļūdens tirgotava Rīgas - 4, īp. Anna Nīmants; 

Frizētava Rīgas - 4, īp. Jānis Velks. 
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Rīgas -2,- 4 

 Galdnieku darbnīca  Rīgas - 4, īp. R. Jansons. 

1.  2.   

1.Galdniecība     2. Mēbeļu darbnīca, remonts (iespējams Slimnīcas - 5)  

 Koloniālpreču veikals (vāc. Kolonialwaren- latv. preces, ko ieveda no Eiropas kolonijām) 

Rīgas - 3, īp. Jānis Zeipe;  

 Manufaktūras un galantērijas preču veikals Rīgas - 3, īp. Kārlis Šulcs*. 

1.   2.  

1. Zeipes māja, Rīgas - 3                  2. Pilsētā bija vairāki dažādu preču veikali* 



114 
 

 

 Pārtikas veikals un citu preču tirgotava, Rīgas - 5;  īp. Strenču Strādnieku patērētāju b-ba; 

Maiznīca un konditoreja Rīgas - 5, īp. Alma Vēvers; Radio veikals Rīgas - 5, Zaplatins. 

    

Rīgas - 5; uz stūra Zaplatina veikals 

 Koku stādīšana pie vīnu tirgotavas 

 Desu darbnīca Rīgas - 5. īp. Jānis Ākeris. 

 

 

 

 

 Rīgas - 6  Konzums. 
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1.  2.     

      1.Tirgus laukums, Konzums                        2. Kiosks, īp. Smerķe, vēlāk Viduce 

 

                

                               Ilga Dombrovska                        Jānis Grieķis          *[Atmiņu stāsti “Ziemeļlatvija”] 

Kioskā pārdeva avīzes un arī limonādi. 

 Viens no pilsētas veikaliem* 

 

 Pārtikas preču tirgotava Rīgas - 7, īp. Emma Dzilna; Beķereja. 
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1.   2.  

                    1.  Pārtikas preču veikals                                        2. Beķereja 

 Frizētava T.Čukstes māja Rīgas - 8a ; pulksteņu veikals Rīgas - 8, īp. Mārtiņš Sīpols. 

   

Kreisā pusē pirmā māja - 8a, otrā māja - 8 

 V. Poškus mantinieku aptieka. Rīgas - 9, nomnieks provizors Eduards Ostrovskis; 

Zobārste Gita Tāfelšteins- Rīgas - 9;  Apavu tirgotava Rīgas - 9, īp. Eduards Meiris. 

 

   

Rīgas - 9, aptieka 
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1.   2.  

  1.Zobārste Gita Tāfelšteins, Rīgas - 9                             2. Apavu darbnīca* 

 

 Pasts, telefons, telegrāfs, Rīgas - 11; Pārtikas un citu preču tirgotava Rīgas - 11, īp. 

„Konzums"; Diplomēta masiere Emma Brežģe , Rīgas - 11.dz. 2 (otrajā stāvā); Mācītāja 

dzīvoklis un iesvētāmo telpa (otrajā stāvā). 

  

1.           2.  

1.Mācītāja istaba Rīgas - 11, otrajā stāvā                           2. Iesvētāmie  
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                                      Rīgas - 11 (labajā pusē  pasta ēka) 

 Šujmašīnu un velosipēdu tirgotava Rīgas - 13, īp. Pēteris Āboliņš. 

1  2 

                Rīgas - 13 (labajā pusē);            Šujmašīnas “Singer” un “Brennabor” velosipēdi 

 J.Veidemaņa mehāniskā darbnīca, Rīgas - 1?...   

 Mašīnu galdniecība, ratnieks, īp. Rūdolfs Laktiņš, Rīgas- 14. 
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 Rīgas - 14, ratnieku darbnīca 

 Pārtikas preču veikals Rīgas - 16, īp. Anna lrbīte. 

 Pirts Rīgas - 28, īp. Kārlis Polītis. 

? 

2) Ugunsdzēsēju iela 

 

 I šķiras traktieris Ugunsdzēsēju - 1, īp. Jēkabs Venters; Alus lielnoliktava 

Ugunsdzēsēju - 1, īp. Jēkabs Venters. 
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1.    2.  

                 1.Viesnīcas zāle                  2.Kreisā pusē Centrālā viesnīca, labajā- Nr.2 

 Pansija Ugunsdzēsēju - 2, (otrā stāvā) īp. Minna Raudzēns; 

drogu preču tirgotava Ugunsdzēsēju - 2, īp. Emma Zaplatins; P.Ozolnieka velosipēdi. 

pārtikas preču veikals Ugunsdzēsēju - 2, īp. Minna Raudzēns; Kurpnieks Nīmants. 

1.      2.  

1. Drēbju- audumu veikals                               2. Viens no pilsētas veikaliem* 

 Bufete Ugunsdzēsēju - 4, īp. Strenču tautas nama sabiedrība. 

 Maiznīca un konditoreja, tējnīca, Ugunsdzēsēju - 6, īp. Amālija Kaķis. 

 

Ugunsdzēsēju iela- pirmā māja kreisā pusē - 10, otrā  - 8 
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 Drēbju veltuve un krāsotava Ugunsdzēsēju - 10, īp. Kārlis Pālmanis. 

1.   2.  

                   1.Drēbju veltuve, audumi                                         2. Dziju apstrāde 

 Radio piederumu veikals Ugunsdzēsēju - 14, īp. Roberts Apsitis. 

 Frizētava Ugunsdzēsēju - 14, īp. Pēteris Vanters.  

 

Frizētavas- P.Vantera, K.Velka, Barvikas (kopā bija četras)

Ugunsdzēsēju iela 
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3) Zemitāna iela 

 

 II šķiras traktieris Pulkv. Zemitāna - 1, īp. A./S. «Naukšēnu alus darītava, strādā 

namsaimniece Milda Šķinķis 

     

 

 Koloniālpreču tirgotava Pulkv. Zemitāna - 3, īp. Milda Ceriņš. vīnu tirgotava Pulkv. 

Zemitāna - 3, īp. Milda Ceriņš. 

 Pārtikas preču veikals Pulkv. Zemitāna - 4, īp. Emma Briedis. 

 Frizētava Pulkv. Zemitāna - 5, īp. Berta Barviks. 

 Pārtikas preču veikals Pulkv. Zemitāna - 9, īp. Paulīna Puika. 

 Vīnu ttirgotava Pulkv. Zemitāna - 16, īp. Minna Smerķis. 

 Sīkpreču tirgotava Pulkv. Zemitāna - 16, īp. Minna Smerķis. 
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1. 2.  

            1.Sīkpreču tirgotava   2. Pulksteņmeistara Sīpola darbnīca un D.Spundes pirmā             

fotodarbnīca 

 

4) Valkas iela 

 

 Gaļas un desu tirgotava Valkas - 1 (labajā pusē Konzuma ēkā), īp. Strenču pilsētas valde. 

   

 Gaļas un desu tirgotava Valkas - 2a, īp. Fricis Teršmanis.         

 Jāņa Ērgļa gaļas tirgotava.  

 Vilnas vērptuve un austuve, Valkas - 2, īp. K Kušķis. 
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  K. Kušķis 

 Miltu maltuve, Valkas - 2, īp. K. Kušķis un K.Kaķis. 

 

Valkas - 2 

 Velosipēdu tirgotava Valkas - 7, īp. Sergejs Tkačuks.  

  

Valkas - 7, pirmā māja no labās puses 
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 Pārtikas un sīkpreču tirgotava Valkas - 9, īp. Zelma Borna.  

 

Valkas - 9 

5) Trikātas iela 

1.  2.  

                             1. Trikātas iela                                 2. Trikātas - 1, Reitera zārku darbnīca 

 Podnieks Trikātas - 3, Jānis Odziņš. 

1.            2.   Jūgendstila            

krāsnis ar Celma&Bēma podiņiem (Valsts slimnīcas Direktorātā) 

1. Podnieks    2. Augstākas klases meistari būvēja arī glancētas podiņu krāsnis 
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Mākslas austuve Trikātas - 26, Kārkliņa (1927.g.) 

30. Amatnieki 

Pēc mutiskiem nostāstiem pilsētā bija 4 frizētavas,3 gaļas veikali, 3 ceptuves un maizes veikali,1 

šņabja veikals, 7 pārtikas veikali, 2 pulksteņu darbnīcas, 3 apģērbju veikali, 6 kalēji: Grinbergs, 

Bērziņš, Svilpe,  Namnieks, Nāzers, Baumanis; 2 maksas pirtis, daudz 

privāto drēbnieku un šuvēju. 

1.   2.  

                         1. Šuvējas                                    2. Šuvēja Kušķe (otrā no labās) Parka- 1 
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Šuvējs Teodors Ozoliņš šuva formas visiem Strenču un apkārtnes aizsargiem

 

Virsnieku sagaidīšanas pasākums Strenčos 1937. gada jūnijā 

   

Cepuru darbnīca un veikals 

    

Aku grodu ražotne 
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 Akas būvniecības darbi, Rīgas - 17 

 

Skārdnieka darbnīca un veikals, īp. Pēteris Gailītis 
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  Skursteņslauķi 

 

 Namdaris Zemitāna - 26, Jānis Kaimiņš.  

1.    2.  

             2. Trikātas iela -15                                 2. Valkas ielas - 2,  jumta likšana 
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 Valkas ielas - 1, būvniecība (Konzuma ēka) 

1.   2.  

                    1. Zemitāna - 32                                                2. Zemitāna - 26 

31.  Rūpniecības iestādes 

 Ēdienu veikals J. Ziemeļnieka - 2, īp. Eduards Kaķis. 

 Pirts Brieža - 3, īp. Jānis Reinieks.  

 Kaļķu, ķieģeļu un kokmateriālu tirgotava Sedas - 1, īp. Otilija Breicis.  

 Dzirnavas Baznīcas - 2, īp. Eduards Bergs.   
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 Linu austuve. 

    

 Vilnas rūpnīca Baznīcas - 2, īp. Eduards Bergs.  

 Mēbeļu galdniecība Kārla - 5, īp. Rūdolfs Laktiņš. 

 Elektriskā stacija Valkas - 11,  Valsts slimnīca. 

 Slimnīcas spēkstacija 

 Koku zāģētava Slimnīcas - 3, H.Grinbergs.  

 Galdnieku darbnīca Slimnīcas - 5 (1930.). 

 Dārzniecība Parka - 1, Pēteris Priedītis. 

 Dzirnavas. 

 Krāču dzirnavas 1925.gads 
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 A. Šverna adītava, Stacijas - 1. 

  Adītava  

32.  Sabiedriskā dzīve un biedrības, sabiedrības un savienības 
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Ugunsdzēsēju depo  pūtēju orķestris piedalījās pilsētas pasākumos 
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  Ilga Dombrovska, dz.Celmiņa 

 *[Atmiņu stāsti “Ziemeļlatvija”] 

Sabiedriskā dzīvē piedalījās dr. A.Sukurs ar ģimeni, dr.Sproģis, dr. V.Ozoliņš, sk. 

Sietniece, sk. M.Kalēja (spēlēja arī ērģeles baznīcā). Dāmu komitejā aktīvi darbojās skolotāja 

Eiduka, M. Kalēja, Bāle, Drulle, Berta Junge, ārste Federe. 

1.   2.  

1. Svinības Direktorātā- dr.H.Hildebrands (kreisā pusē) 2.Kara ārsti ar kundzēm (otrais no 

labās- dr.A.Šulcs) 

 Ev.-lut. baznīca, Baznīcas - 7, garīdznieks Voldemārs Lorbergs, dz. Rīgas - 11.  

  Mācītājs Voldemārs Lorbergs 

 Strenču saviesīgā biedrība. Ugunsdzēsēju - 4, db. 1907. g., pr.  Jānis Lakstiņš,  
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 Strenču krājaizdevu savienība, Ugunsdzēsēju - 4, db. 1910. g., pr. Kārlis Rībelis. 

 Strenču brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, Ugunsdzēsēju - 12,  db. 1908. g. pr. Arveds 

Sukurs.  

 Strenču namsaimnieku savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība. db. 1928. g., pr. Jānis 

Zeipe, dz. Rīgas - 3. 

 Strenču namsaimnieku biedrība, dibināta 1910. g., pr. Kārlis Sloka, dz. Zemitāna - 22. 

 

     

*[Atmiņu stāsti “Ziemeļlatvija”] 

 Strenču amatnieku, ierēdņu un tirgotāju biedrība, db. 1931.g., pr. Pēteris Gailītis, dz. Pulkv. 

Zemitāna - 7. 

 Latvijas Sarkanā krusta Strenču nodaļa, pr. Arvēds Sukurs, dz. Valkas - 11. 

 Strenču strādnieku patērētāju biedrība. 

* * * 
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1935. gadā bija 34 zirgi, 167 govlopi, 266 cūkas, 64 aitas. Higiēnā nodarbināto skaits 

(slimnīcā) 6 % no iedzīvotāju kopskaita, bet kopā ar valsts un pašvaldības dienestā un inteliģentā 

darbā nodarbināti 7,7 %. ‘Tirdzniecibā nodarbinātie sastāda 5,4 %. Starp tirdzniecības 

uzņēmumiem 3 kooperatīvi. Transportā nodarbināto skaits sastāda 4,4 %, mājkalpotāji 2,8 %, 

pārējos darbos nodatbinātie 2 %. Pavisam nodarbināti 41,8 %, nenodarbināti 58,2 % iedzīvotāji. 

Iedzīvotāji pēc tautības: 1630-92,5 % latviešu, 29-1,6% vāciešu, 27-1,5% igauņu, 27- 

1,5% ebreju, 15-0,85% lielkrievi, 5-(0,28%) poļi, 1 lietuvietis  un 2,9 (1,65) pārējie iedzīvotāji. 

* * * 

 

33.   Baznīca 1934.- 1937.gads   

1936.gadā tiek izkrāsotas Strenču evaņģēliski luteriskās baznīcas iekštelpas, izgatavots 

pašreizējais altāris, altāra daļas logi ar vitrāžām.  

 

 Līdz 1934. gadam draudzi apkalpo Ēveles mācītājs, bet 6. 

oktobrī Baznīcas Virsvalde apstiprina jaunu Strenču pilsētas ev. lut. Draudzi, ieskaitot viņas 

teritorijā Strenču pilsētu un Valsts Strenču slimnīcu. 1936. gadā vecais baznīcas tornis tika 

nojaukts, un tajā pašā gadā tika ielikts pamatakmens jaunajam tornim.  
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 Būvprojekts par jaunā mūra torņa celtniecību 

* [Strenču draudzes arhīva materiāli] 

Torņa būvdarbi un baznīcas iekštelpu krāsošana tika pabeigti 1936. gadā. Nākamajā, 1937. 

gadā, apmeta baznīcas ārsienas un jauno torni, ko tai pašā gadā arī iesvētīja. 

   

* [Strenču draudzes arhīva materiāli] 

Torņa pamatakmens svinīga ielikšana un būvniecība 
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  Baznīca pieskaitāma  nacionālā romantisma arhitektūras 

virzienam, kas attīstījās jūgendstila ietvaros. Par piederību šim arhitektūras stilam, pirmkārt, 

liecina baznīcas logu un durvju ailu forma, bet īpaši izteiksmīgi nacionālā romantisma ietekme 

vērojama baznīcas iekštelpu apdarē, kur ornamentālajā krāsojumā apvienoti kristietības un 

etnogrāfiskie simboli. Tautisko rakstu stilizācijā ir jūtamas tās dekoratīvās mākslas tendences, 

kuras noteica mākslinieka A.Cīruļa ietekme uz lietišķo mākslu un amatniecību.  

1.                       2.  

1. Griestu krāsojums ar latvisko takstu elementiem                               2. Altāris 

Mācītāji: Voldemārs Lorbergs 1934.- 1936., Vilhelms Ozols 1937.- 1938., Elmārs Mačs 

no 1939.gada. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5yeiskrDdAhXlo4sKHTugB-gQjRx6BAgBEAU&url=http://www.omnia.ie/index.php?navigation_function%3D3%26europeana_query%3DK%C3%B8%26europeana_cursor%3DAoEzLzkyMDg1L2xuYl96bF8wNjg4MQ%3D%3D%26europeana_prev_cursor%3DAoEzLzkyMDg1L2xuYl96bF8xMTExMA%3D%3D%26dpla_nav_start%3D8%26obcnt%3D712&psig=AOvVaw3A6VzjiK7cU0rzCuECRUWm&ust=1536658747871182
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1.      2.   

1. Pirmā lustra- roku darbs      2. Kārlis Ulmanis Vidzemes vizītē 1934. gada jūnijā viesojas 

Strenčos un ziedo baznīcai jaunas sudraba lustras izgatavošanai, turīgākie iedzīvotāji un 

apkārtējie saimnieki ziedo sānu lustrām. 

    

Amatnieki, kura veica iekšējos apdares darbus 1936. gadā 

 

    Mācītājs Elmārs Mačs (kalpo no 1938.gada) un draudzes priekšnieks Jānis Zeipe 

* [Strenču draudzes arhīva materiāli] 
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Latvijas neatkarības laikā slimnīcai uzcelta sava kapella (baznīca) pēc Fridriha Skujiņa 

projekta, kurā arī kalpo E.Mačs.   

    

    

Slimnīcas baznīcas altāris 

*[Slimnīcas vēsturiskie materiāli] 

1.    2.  

                     1.Pilsētas kapličas būve                                           2. Pilsētas kapi 



141 
 

 

1936. gads. Pilsēta robežo ar Trikātas (7,3 km) un Jērcēnu (3,45 km) pagastu; platība: 5,62 

kv.km; attālumi (no pilsētas valdes): tuvākā dzelzceļa stacija Strenči- 0,85 km; Rīga- pa dzc. 

141 km, pa zemes ceļu 143 km. 

34. Pilsētas plāns, ģērbonis un biedrības 

 

Pilsētu apraksti, I daļa, 1936.gads *[www.periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-

dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0308106100|article:DIVL527|page:103|issueType:undefined] 

1936. gada pilsētas plāns. Pilsētā ir 33 ielas.  
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Pilsētas centra karte 
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“Mēs visi viena latvju saime” (Rīgas iela) 

 

   

 

Lauksaimniecības izstāde 1937. gadā  
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* * * 

 1938. gadā Strenču pilsētai tiek piešķirts ģerbonis. 

 

Stackeln emblēmā ir trīs rombi, kas simbolizē dzelzceļu;  Strenču ģērbonī ir vēl  četras 

horizontālas svītras, kas simbolizē koku pludināšanu 

 Strenču mednieku biedrība  29.07.1938. - 14.03.1941. * 

 Strenču patērētāju biedrība  04.09.1940. * 

* * * 

35. Triju zvaigžņu ordenis piešķirts: Robertam Šrāderam, Arnoldam Krēsliņam, Andrejam 

Lapiņam, Kārlim Sūberam, Arvēdam Sukuram. 

“Jauni Triju zvaigžņu ordeņa kavalieri: Strenču psīchiatriskās slimnīcas 25 gadu jubilejas 

gadījumā apbalvots ar 4. šķiru slimnīcas direktors Dr. Arveds Sukurs; saimniecības pārzinis Fr. 

Eņģels, kurš slimnīcā strādā no slimnīcas pirmām dienām, ar 5. šķiru un 4 kalpotāji ar zelta goda 

zīmēm”. 

*[Izdevums: Latvijas Kareivis; Datums: Trešdiena, 24. februāris, 1932;  Lapa: 1] 

 

* * * 
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36. Kara laiks 

 

 Otrais Pasaules karš iezīmēja traģiskus pavērsienus mazpilsētas dzīvē. 

1941. gadā bez tiesas sprieduma padomju represīvo orgānu darbinieki izsūtītīja 24 pilsētas 

iedzīvotājus. 1943. gadā nacisti nogalināja daudzus psihiatriskās slimnīcas pacientus. Strenču 

okupācija ilga  no 1941.g. 4.jūlija līdz 1944.g. 24.septembrim. 

Abver – izlūkdienesta skola nodibināja 1941. gadā АК-10 4, kuru nosauca par Krievu 

kolonu (Русская колонна) zem šifra- policistu sagatavošana (pasts № 18232). Patiesībā skolā 

gatavoja izlūkus un radistus. Viena skola atradās Valgā, kuru pārvietoja  uz Balto ezeru pie Rīgas. 

1942. gada augustā atvēra otru apmācības skolu Strenčos (siltu telpu trūkuma dēļ septembrī daļa 

baltā ezera skolas tika pārsūtīta uz Strenčiem).  Tā izlūkošanas aģentūras centrs no Valgas pārcēlās 

uz Strenčiem, kurā gatavoja ap 150 izlūkus un radistus. Pēc aģentu apmācības citās vietās, tos 

sūtīja uz Strenčiem, kur bija jāiziet vēl 2- 3 mēneši kursi, jo tā skaitījās kā izejas nometne 

(выходной лагерь). Te beidzās aģentu apmācības. (ШКОЛЬНИКОВ прошел обучение в школе 

радистов в местечке Летси (6 километров от гор. Палдийска), затем был направлен в 

школу радистов разведчиков в местечко СТРЕНЧ. Разведчик ВОСКРЕСЕНСКИЙ 

обучался в школе разведчиков в гор. Валка. В январе 1943 года переведен для дальнейшего 

обучения в школу, дислоцирующуюся в г. Стренч (Штакельн).)                                                                       

                                                                                                                             *[ https://oper-1974.livejournal.com/219045.html] 

 

*[https://mrdou.livejournal.com/148078.html] 

 Abver skolas izvietošanai Strenčos, tika izmeklēta Valsts slimnīca. 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Otrais_Pasaules_kar%C5%A1
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Radisti un izlūki  tika izvietoti Reinberga mājā ( pa kreisi) un Feldšeru punts Jaunā mājā (pa 

labi) 

  Direktorātā notika tuvcīņas apmācības 

Slimnīcā tika izveidots vācu virsnieku kara hospitālis  (zem Augusta mājas bija krematorijs, kuru 

izmantoja amputētu  locekļu sadedzināšanai).  

 

 

Tika nošauti 294 slimnieki (viens izglābās) 
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Vācu virnieki atpūtā pie zāģētavas (Valkas iela) 
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 1943.g. 05-1945.05 

 Feldšeris Herberts Witte (labā pusē) 

 Feldšera H.Wittes operāciju instrumenti 

Šucmaņi jeb sardzes dienests (vc. Schutzmannschaften), arī kārtības palīgpolicija (Ordnungs–

Hilfspolizei) - no vietējiem koloboracionistiem (franču: collaboration — “sadarbība” jebkura 

sadarbība ar okupācijas varu) saformēts bruņoti palīgpolicijas dienests Vācijas okupētajās 

teritorijās 2. Pasaules kara laikā. Pildīja stratēģisko objektu (tiltu, noliktavu u.tml.) apsardzes 

pienākumus, piedalījās SD (Sicherheitsdiens- Drošības dienests) pretpartizānu akcijās, 

kriminālnoziedznieku un režīmam nevēlamu cilvēku aizturēšanā, apsargāja un veda uz nošaušanas 

vai ieslodzījuma vietu okupētajā Latvijā 3000 vīru lielas latviešu kārtības dienesta palīgpolicijas 

formēšana sākās ar 1941. gada 17. jūlija rīkojumu no Berlīnas jauniekarotajos austrumu apgabalos 

veidot policijas spēku nodrošinājumu. Iestāšanās kārtības dienestā bija brīvprātīga. Latvijā vietējās 

pašaizsardzības vienības apvienot vienā struktūrā tika uzticēts SS un policijas vadītājam SS 

http://vesture.eu/index.php/Koloboracionisti
https://lv.wikipedia.org/wiki/Fran%C4%8Du_valoda
https://lv.wikipedia.org/wiki/Okup%C4%81cija
http://vesture.eu/index.php/V%C4%81cija
http://vesture.eu/index.php/Reihsf%C4%ABrera_dro%C5%A1%C4%ABbas_dienests
http://vesture.eu/index.php/Latvijas_okup%C4%81cija_1941.-1944.
http://vesture.eu/index.php/SS
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ģenerālim Štālekeram (Stahlecker), kurš noteica kārtības dienesta personālsastāva skaitu 3000 

vīru. 

  

Konrāda Kraukļa foto; vietējie šucmaņi (pozē pēc kārtējās noziedzības- slimnieku, ebreju un 

ārstu slepkavības; vēlāk fotogrāfs uzrakstīja “Slepkavas” 

*[Valkas novadpētniecības muzeja foto] 

1.            2.   

1.Kopīgais krusts masu kapos pie nošautiem slimniekiem    2.Nošauto slimnieku saraksts 
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1942. gadā nošauti 294 slimnieki;   piemineklis, mežā netālu no Gaujas attekas 

 

      

1941. gadā nošāva trīs ebreju ģimenes- Šubicu (11.augustā), Tāfelšteinu un Blohu 
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Baznīcā dievkalpojumi notika arī kara apstākļos. Draudzei 1942.gada 27.oktobrī tika dots 

rīkojums noņemt zvanu un nogādāt uz tuvāko dzelceļa staciju, tomēr vēlāk tas nebija aizsūtīts un  

nogādāts atpakaļ baznīcā. 

    

* [Strenču draudzes arhīva materiāli] 

1944. gadā, vācu armijai atkāpjoties, pilsētā nodedzina vairāk kā 60 ēkas.  

Jānis Grieķis   

*[atmiņu stāsti “Ziemeļlatvija”] 

        

Pilsētas drupas pēc vietējo šucmaņu dedzināšanas 

*[Valkas novadpētniecības muzeja foto] 
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 Galdnieku darbnīca... 

 Dzelzceļa tlts...(1919.g.)... 

 

 

  

 Drupu novākšana 
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Skaudra patiesība, bet cilvēkos paliek atmiņas... 

 

*[I.Dombrovska “Ziemeļlatvija”] 

 

Deportācijas atkārtojās 1949. gadā, kad tika izsūtīti 20 cilvēki. Pēc kara pilsētā tika nodibināta 

mežrūpniecības saimniecība (MRS) ar kokzāģētavu un karotīna ražotni un Rīgas ķīmiskās 

mašīnbūves rūpnīcas "Rinar" filiāle. Iedzīvotāju skaits migrācijas dēļ pieauga no 1763 cilvēkiem 

1935. gadā līdz 2666 cilvēkiem 1979. gadā. 

Otrā pasaules kara laikā Latvija zaudēja valstisko neatkarību un 3 reizes tika okupēta. Latvijas 

pilsoņi karoja abu okupētājvalstu – PSRS (Padomju Socialistisko Republiku Savienība) un Vācijas 

- armijā un cieta milzīgus zaudējumus. PSRS armijas daļās un sarkano partizānu cīņās dzīvību 

zaudēja 12-15 tūkst. Latvijas pilsoņu, bet Latviešu leģionam bija ap 70 tūkst. kritušo. 

https://www.letonika.lv/groups/?title=Sarkanie%20partiz%C4%81ni/32549
https://www.letonika.lv/groups/?title=Latvie%C5%A1u%20le%C4%A3ions/32486
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“Par latvju tautu un Tēviju, Dievs pacel roku, lai svētītu!”- šo uzrakstu izdomāja dāmu 

komiteja; padomju laikā draudze to aizkrāsoja ar krītu.
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Nobeigums 

 

Pētījumu rezultātā var secināt, ka vēsturiskā atmiņa un domāšana ir neatņemama cilvēka 

sastāvdaļa, kurā ietilpst personiskās vērtības un sabiedriski nozīmīgās vērtības. Tās savukārt ir 

cieši saistītas savā starpā, kas palīdz apjaust notikumus gan hronoloģiskā, gan vēsturiskā aspektā.  

Strenču pilsētas atstātā kultūra ir daļa no Latvijas bagātības, mūsdienās nav vienojoša 

vēsturiska pārskata par tās attīstību, kultūrvēsturisko vidi un tādēļ praktiski iedzīvotāji ir atstāti 

bez savas  vēsturiskās atmiņas. “Atmiņa saista subjekta pagātni ar tagadni un nākotni un to var 

uzskatīt par svarīgāko izziņas funkciju, kura ir attīstības  pamatā”.*[ Ясперс К., Общая психология, Москва. 

1997. 218 стр.]  Darbā sniegtā informācija varētu būt labs stimuls jaunajai paaudzei savas dzīves vietas 

apzināšanai. Darba autore turpinās dziļāku Strenču pilsētas izpēti, kas prasa nopietnu darbu ilgākā 

periodā.  

Darba praktiskā nozīme ir pilsētas atstāto kultūras vērtību apskats vēsturiskā kontekstā. 

Pētījumu rezultāti iegūti daudzu gadu garumā un materiāls ir apjomīgs. Analizējot izvērstāk 

izvēlētās tēmas, darbā iegūtas jaunas atziņas,  balstoties uz pētījuma rezultātiem. Darba devums 

kopējā tēmas izpētē ir tāds, ka  zināmas un arhīvos paslēptas lietas apkopotas un ir publiski 

pieejamas. Nozīmīgs ir atsevišķu saistītu tēmu apkopojums.  

Darbā izmantoti materiāli no Strenču ev.lut. baznīcas arhīva dokumentiem; Strenču PNS 

vēsturiskiem aprakstiem, dr.H.Hildebranta vēstures apskata par slimnīcas attīstību sākuma posmā; 

Strenču pilsētas bibliotēkas grāmatām, periodikas, skolēnu- Lindas Lāces un Lindas Lielmanes 

zinātniski pētnieciskā darba “ Ugunsdzēsēju iela”,  Ilzes Biernes bakalaura darba par pilsētu- 

periodika; sk. S.Krūzes foto arhīva; Valkas novadpētniecības muzeja periodikas; V.Salnais un 

A.Maldups  “Pilsētu apraksti” 1936.g.; J.Ziemeļnieka TT vēstures liecībām un foto albūma; 20.gs. 

periodikas- D.Spunde, J.Ziemeļnieks, V.Vītols;  fotogrāfijas no iedzīvotāju personīgiem 

albūmiem- sk.Āķeres, Poškus; mutiskām liecībām un nostāstiem; atmiņu stāstiem (no laikraksta 

“Ziemeļlatvija). 

 

Ir simtiem vietu mūsu dzimtenē, kurām var būt nav sevišķa skaistuma, bet ir brīnišķīga un 

neizskaidrojama pievilcība tiem, kas tur dzīvo. Katram no mums pieder kāds stūrītis, bet visiem 

kopā tā ir mūsu  Tēvzeme. 

 


