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8. LAPPUSE

Kreisās puses fotogrāfi-
jā ap 1955. gadu no Raiņa 
ielas pārbrauktuves puses 
redzams mazbānītis, kurš 
elsdams un pūzdams tu-
vojas Talsiem. Aiz mugu-
ras palikuši pilsētas Jaunie kapi, bet 
dzelzceļa stigas kreisajā pusē atradās 
pilsētas iedzīvotāju ģimenes dārziņi. 
Šo dzelzceļa posmu izmantoja Talsu 
vidusskolas skolēni, kuri brauca no 
Stendes vai Dižstendes. Šeit bānītis 
savā smalkajā balstiņā nosvilpa, daž-
kārt samazināja gaitu, un drosmīgā-
kie skolēni lēca no vilciena laukā. 
Tad pa ģimenes dārziņu celiņiem, gar 
Leču dīķi un Šķūņu ielu tie ātri vien 
savlaicīgi nokļuva skolā. Zēniem vēl 
palika laiks, lai slepus uzvilktu kādu 
dūmu aiz malkas šķūņiem pie sporta 
laukuma, kā arī lai pašpikotu laikus 
neizpildītu mājas darbu. Meitenes 
parasti brauca līdz dzelzceļa staci-
jai, un viņu ceļš līdz vidusskolai bija 
daudz garāks. Lokomotīves mašīnis-

ti, kuri paši arī bija Sten-
des iedzīvotāji, bieži vien 
pirms pārbrauktuves ne-
daudz samazināja vilciena 
gaitu, lai skolēnu lēcieni 
nebūtu tik sāpīgi. Neatce-

ros, ka no skolēniem kāds būtu guvis 
lielas traumas, bet bez zilumiem gan 
neiztika. 1968. gadā izstrādāja pro-
jektu pirmajai piecstāvu dzīvojamās 
ēkas celtniecībai blakus dzelzceļa 
stigai labajā pusē. Toreiz projektēša-
nas stadijā apbūves gabals skaitījās 
pie Miera ielas. Tagad ēkas adrese ir 
Rīgas ielā 7.

Pirmā pasaules kara laikā, tieši 
pirms simts gadiem, no 1916. līdz 
1917. gadam vācu okupācijas vara 
sāka izbūvēt 600 mm platu šaurslie-
žu dzelzceļu no Stendes stacijas līdz 
Talsiem un to turpinot līdz Vald galei. 
Dzelzceļu vācu armija izmantoja gal-
venokārt kokmateriālu transportē-
šanai armijas vajadzībām. Vispirms 
uz Stendes staciju un tālāk pa 1904. 

gadā būvētās Maskavas—Rīgas—
Ventspils 1524 kilometrus garās 
platsliežu dzelzceļa līnijas uz savām 
kokmateriālu pārstrādes firmām. 
Pēc Pirmā pasaules kara, kad Lat-
vija ieguva neatkarību, šaursliežu 
dzelzceļš bija praktiski nelietojamā 
stāvoklī, jo sliežu ceļus vācieši kara 
laikā būvēja triecientempā. Kā dar-
baspēku izmantoja kara gūstekņus. 
Sliedes montēja uz zemes, bez gulš-
ņiem. Ritošais sastāvs, kā vagoni un 
lokomotīves, bija nolietojies. Tādu 
mantojumu saņēma jaunā Latvi-
jas valsts. Pēc kara Latvijas valsts 
no vāciešiem pārņemto šaursliežu 
dzelzceļu pielāgoja miera laika vaja-
dzībām — pasažieru, preču un pasta 
pārvadājumiem. 1919. gada beigās, 
cik atceros no sava tēva stāstītā, pa-
sažieru vilciens sāka kursēt līnijā no 
Stendes uz Talsiem, tad uz Valdgali, 
Cīruļiem un Roju. Vilciens no Tal-
siem izbrauca ap diviem pēc pusdie-
nas, tad galapunktā Rojā viņš nonāca 

ap pulksten septiņiem vakarā. Jāņem 
vērā arī tas: katrā stacijā vilciens stā-
vēja ļoti ilgi, lai uzņemtu pasažierus 
un ūdeni. Lokomotīvi dzina tvaiks, 
ko ražoja kurināmais — akmeņogles 
un malka. Vilciens pa šo līniju kur-
sēja tikai divas reizes nedēļā. Neska-
toties uz bānīša mazo ātrumu — 20 
kilometri stundā —, tas bija viens 
no svarīgākajiem un uzticamākajiem 
transporta līdzekļiem vasarā un zie-
mā. Protams, ziemā tā kustību stipri 
ierobežoja lielie sniegputeņi.

Talsos pasažieri, vilcienu gaidot, 
uzkavējās nelielā koka ēkā, ko sauca 
par staciju. 1928. gadā izstrādāja pro-
jektu jaunajai stacijas ēkai. Projekta 
autors bija arhitekts Alfrēds Grīn-
bergs. Viņš dzimis 1893. gada 7. au-
gustā Vidzemē, miris ap 1940. gadu. 
1926. gadā beidzis Latvijas Universi-
tātes Arhitektūras fakultāti. Projektē-
jis daudzas skolas Rīgā, sporta būves 
un dzīvojamos namus. Pēc A. Grīn-
berga projekta ēkas pirmajā stāvā bija 

paredzētas telpas frizierim, pastam, 
bufetei, policijai, kasei, rokas bagāžai 
un plašs vestibils 62 kvadrātmetru pla-
tībā. Otrajā stāvā — četri dzīvokļi ar 
virtuvēm personālam. Jauno stacijas 
ēku atklāja pirms 87 gadiem — 1929. 
gada 24. novembrī. Par to rakstīja Tal-
su laikraksts «Kurzemes Balss» 1929. 
gada 22. novembra numurā. Garīgo 
ceremoniju izpildīja latviešu luterā-
ņu draudzes mācītājs Oskars Ernsts 
Martinelli. Pēc jaunās ēkas iesvētīša-
nas un apskates Sadraudzīgās biedrī-
bas zālē (tagad tautas nams) notika 
goda mielasts. Visās publikācijās par 
jaunās dzelzceļa stacijas atklāšanu 
nav pareizi minēts datums un arhi-
tekts. Tā, piemēram, T. Dzintarkalns 
1931. gada atmiņās rakstīja: «Jauno 
stacijas ēku sāka būvēt 1929. gadā un 
pabeidza 1930. gadā vēlā rudenī, kad to 
iesvētīja.» Atmiņas tomēr bieži vien ir 
ļoti subjektīvas.

Imants Tamsons 
Talsos
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Mārīte Jankeleviča

Trešdien, 12. oktobrī, Sabiles 
bibliotēkā noritēja tikšanās ar 
dramaturģi, rakstnieci un žurnā-
listi Moniku Zīli.

«Es jau varu gribēt veicināt cilvē-
ku lasīšanas prasmes, bet, vai to varu 
panākt, nav atkarīgs no manis. Varu 
to nevis veicināt, bet uzturēt. Jaunā 
paaudze lasa uzkrītoši mazāk, bet, ja 
atceros savu bērnību, tad neatceros 
nevienu mūsu sādžā (dzimusi Rēzek-
nes novadā — M. J.), kurš būtu la-
sījis. Izņemot mani. Uzskatu, ka šo-
dien ir jāpriecājas par katru autoru, 
kuru lasītāji grib redzēt. Nedomāju, 
ka cilvēks apmierināsies, ja lasīs tikai 
manas grāmatas. Viņš izlasīs vienu, 
otru, trešo… Katram rakstniekam ir 
sava maniere, rokraksts, kas ar laiku 
apnīk. Tāpat kā ar ēdienu — ja ēdam 
vienu un to pašu, pēc laika gribas ko 
citu. Kad šodien runā par lasīšanu 
un tās paradumiem, man šķiet, ka 
tas ļoti atkarīgs arī no bibliotekā-
riem. Bez bibliotēkas autors nav ne-
kas. Nezinu, kā jāraksta, lai grāmatu 
nodotu no rokas rokā. Ja cilvēks ir 

 Valodas uzraugi skrien pakaļ 
kādai tantei, kura, ielu slaukot, 
nav pareizi latviski atbildējusi.
 Pasakiet jūs man, kuru te, 

Sabilē, izdosies izdzīt ārā lietus 
laikā, lai pastaigātos? Vienīgi, 
ja kāds ir sastrīdējies.
 Dzīve ir spēle, kurā vienmēr 

labāk otram cilvēkam piespēlēt, 
nevis sākt strīdēties.
 Dažreiz pat kaitina, jo ēst 

gatavošanu atspoguļo visur un 
visos iespējamos veidos. Bet es 
domāju, ka tā ir pastarpināta 
atgriešanās pie savas ģimenes, 
mājām, to novērtēšana. Dzīve.

Uz tikšanos ar rakstnieci Moniku Zīli bija ieradies kupls skaits 
interesentu.                                                 Daiņa Kārkluvalka foto

pietiekami naudīgs, kur viņš liks grā-
matas, ja pirks visu, ko izdevniecības 
izdod? Ja man vaicātu, ko vajag tu-
rēt mājās, kā pirmo norādītu encik-
lopēdijas par konkrētām lietām, kas 
interesē, kā arī mīļu autoru darbus, 
kurus gribas pārlasīt vēl un vēl. Tas, 
ko šodien dara bibliotēkas, ir ļoti 
svarīgi. Lasīšanas vecināšana norit 
visiem kopā,» stāsta M. Zīle.
Rakstniecei dīvaini šķiet tas,
ka ļoti iestājamies par latviešu valo-
das pastāvēšanu, kas dažreiz ir pār-
spīlēti. «Valodas uzraugi skrien pa-
kaļ kādai tantei, kura, ielu slaukot, 
nav pareizi latviski atbildējusi. Tajā 

pašā laikā pētījumi uzrāda, ka mūsu 
bērniem skolā vislielākās grūtības ir 
ar dzimto valodu. Kad vecāki mek-
lē skolu savam mazajam ģēnijam, 
viņi skatās, kā tur māca svešvalodas. 
Dieva dēļ, paskatieties, kas un kā tur 
māca latviešu valodu! Tā vien šķiet, 
ka cilvēki domā, ka piedzimstot va-
lodu apgūstam un ar to nebūs prob-
lēmu, bet tās ir. Kāds par ļoti lielu 
naudu studē svešvalodas, lai varētu 
strādāt par tulku, bet tas neizdodas 
veiksmīgi, jo pretī nav dzimtās va-
lodas. Varu jums nosaukt aptuveni 
pusduci šodienas slaveno žurnālistu, 
kurus man bija laime satikt, kad viņi 

jo viņiem ir iemesls. Ja ej cauri savam 
ciemam, rokās jābūt vismaz spainim, 
lai katrs domā, kur tu ej, bet iemes-
lam jābūt. Tas uzreiz rada tik daudz 
jautājumu un pārdomu. Ja cilvēks 
sāk staigāt katru dienu, tad apkār-
tējie var «prātu samežģīt», domājot, 
kur nu viņš dodas. Pagājušā gadsimta 
angļu literatūrā iespējams lasīt, ka 
savulaik cilvēki uzģērbuši mēteļus 
un devušies lietus laikā pastaigāties. 
Pasakiet jūs man, kuru te, Sabilē, 
izdosies izdzīt ārā lietus laikā, lai pa-
staigātos? Vienīgi, ja kāds ir sastrīdē-
jies,» smejot stāsta M. Zīle.
Vīriešu pašlepnums ir īpašs,
ar to nedrīkst spēlēties, teic M. Zīle. 
«Dzīve ir spēle, kurā vienmēr labāk 
otram cilvēkam piespēlēt, nevis sākt 
strīdēties. Paziņu lokā ir ģimene, kuri 
ir aptuveni manos gados. Ja vīrieti 
satiek, viņu personiski nepazīstot, 
pēc pusstundas prātā rodas doma, 
kāpēc mūsu valstī nav viegli pieejami 
šaujamieroči, jo viņš ir tāds, kurš visu 
zina, lai vai kāda tēma. Tās ir šaus-
mas! Pārējā ģimene vienkārši piespē-
lē, lai tikai būtu miers. Reizēm dzīvē 
ir grūti, jo saka, ka nevajag pakļauties 
otram. Tomēr pats galvenais cilvē-
kam vispirms sevi pareizi novērtēt. Ja 
novērtē par zemu un gaida, kad kāds 
cits pacels viņa vērtību, tā nenotiks, 
negaidiet! Nedrīkst novērtēt arī pā-
rāk augstu, jo tad var kļūt iedomīgs. 
Tā ir smalka līnija,» saka M. Zīle.

runāja ar vienkāršiem, nepaplašinā-
tiem teikumiem, bet vēlējās strādāt 
šajā profesijā, tāpēc izkopa savu va-
lodu. Šodien viņi ir tie spožie runātā-
ji. Ja jūs klausāties sporta komentē-
šanu, tas ir Anatolijs Kreipāns. Viņš, 
esot otrā kursa students, savulaik 
atnāca uz «Padomju Jaunatni», kur 
biju redaktore. Jaunajam cilvēkam  
bija izteiktas ambīcijas. Ja tām pie-
liek lielu darbu, lūk, rezultāts. Žur-
nālistika vienmēr bijusi ļoti lietišķa 
profesija. Tai nepieciešama izglītība 
un plašs redzesloks, bet galvenais ir 
rīks, ar ko strādāt, — valoda. Tāpat 
kā rakstniekam. Un ir vienalga, ar ko 
raksti, jo galvenais ierocis ir valoda. 
Žurnālisti ļoti labi zina, ka bieži vien 
grūtāk uzrakstīt īsu ziņu dažās rin-
dās, nevis aizpildīt pusi lapas. Tas ir 
profesionalitātes jautājums,» skaid-
ro rakstniece.
«Man ir patīkami redzēt 
cilvēkus,
kuriem ir iemesls iziet no mājas, jo 
latvieši, it sevišķi sievietes, bez iemes-
la neiziet no mājas. Man Kurzemē ir 
radi, pazīstu šo pusi, savulaik iepre-
cējos Saldū. Māsīca stāsta — aizgā-
jusi pie ģimenes ārsta, kura norādīja, 
ka nepieciešams vairāk uzturēties 
ārā, svaigā gaisā, pastaigāties. Un 
viņa atbildēja: «Ko tad es kā stulba 
iešu pa savu miestu, visi skatīsies un 
domās, ko tā Freimaniete vazājas.» 
Ja veči iet uz garāžu, tas saprotams, 


