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8. LAPPUSE

Kreisajā pusē Jāņa Tā-
les foto attēlā redzams bi-
jušais Talsu pagasta nams 
Jauntalsos ap 1956. gadu 
K. Valdemāra ielā 17. To 
cēla 1869. gadā klajā lau-
kā, jo tad vēl nebija uzcelta 
pat pareizticīgo draudzes baznīca. 
Par nama tapšanas vēsturi 1931. 
gadā rakstīja T. Dzintarkalns:   «Tas 
ir nams ar uzrakstu: «Pastendes pa-
gasta valde». Bet agrāk, pirms pie-
ciem gadiem: «Talsu pagasta valde». 
Ar Tieslietu ministra 1925. gada 
25. augusta rīkojumu Talsu pagastu 
apvienoja ar Pastendes pagastu. T. 
Dzintarkalns turpina: «(..) lai ne-
būtu sajukuma, savienotos pagastus 
nosauca par Pastendes pagastu, jo 
kaut kur citur Kurzemē (Grobiņā) 
esot Talsu pagasts arī. Talsu muiža 
krievu valdības laikos kroņa (valsts) 
muiža (vēl agrāk 16.—17. gadsimtā 
hercoga muiža) un valdība še atgrie-
za no muižas laukiem zemes gabalu 
priekš pagasta nama būves. Un tā 
Talsu pagasts še uzcēla savu pagas-
ta māju — nelielu vienstāvu sarka-

nu ķieģeļu ēku ar durvīm 
vidū un trim sešu rūšu 
logiem katrā pusē. Nama 
priekšā krūmi un žodziņš; 
gar malu iet celiņš uz 
Vilkmuižas ezera malu. 
Sētā betona šķūnis ar kūti 

un malkas grēdas. Kancelejā strādā 
divi cilvēki: rakstvedis Pēteris Dom-
nieks (1897—1937) un viņa palīgs. P. 
Domnieks pusmūža gados, blonds, 
sārtu vaigu, garām ūsām. Labs li-
kumu pratējs un lietu izskaidrotājs. 
Pagasta valdes vai arī tiesas (domāta 
pagasta tiesa) lēmējs ir P. Domnieks. 
Valdei patei nemaz nav galvas jālau-
za, gan jau rakstvedis zinās, kā vajag 
lemt. Valdes locekļi uz papīriem 
tik paraksta vārdus un mācās no P. 
Domnieka likumus izprast. Pagasta 
kazaks (ziņnesis) dzīvo augšistabā.» 

1919. gada sākumā lielinieki, nā-
kot pie varas, Talsu pagasta namā 
ierīkoja cietumu. Par to savās atmi-
ņās grāmatā «Caur Krievijas tumsu 
pie Latvijas saules», kas bija aiz-
liegta visus pēckara gadus un kuru 
«čeka» kopā ar miliciju iznīcināja, 

rakstīja Lāčplēša Kara ordeņa kava-
lieris Sergejs Staprāns: «Ap pusnak-
ti atmodos no stipriem sitieniem pie 
durvīm un logiem (Staprānu ģimene 
dzīvoja Valdgales ciema «Staprā-
nos»). Māte bija izgājusi atdarīt 
durvis, un istabās iedrāzās vesels 
bars bruņotu sarkanarmiešu, kuri 
bij atjājuši no Talsiem mani gūstīt. 
Starp sarkanarmiešiem bija arī sla-
venais Kārlis Kretulis (kurš vēlāk 
no 1919. gada jūnija līdz 1920. gada 
16. janvārim ar savu bandu terori-
zēja Lejas-Kurzemes iedzīvotājus). 
Kamēr sajūdza zirgu, Kretulis vi-
sādi ālējās, lamāja mūs par baltiem 
suņiem, kontrrevolucionāriem u.t.t. 
Un «piesprieda» man jau iepriekš 
nāves sodu. Māte krita izmisumā 
un lūdza sarkanos mūs nešaut. Tad 
manī atkal pamodās mans raksturs 
un iedzimtā aukstasinība, kura mani 
nekad neatstāj viskritiskākos un no-
pietnākos brīžos. Es atbīdīju māti sā-
ņus un skaļi pateicu: «Tas ir zem tava 
goda lūgties tādus bandītus!» un vēl 
es izbēru krietnu porciju «kompli-
mentus», pēc kam varenais Kretulis 

apmierinājās.» 
Talsos visi iebrauca vienos nak-

tī un tūliņ devās uz Revolucionāro 
tribunālu, kurā «darbs gāja pilnā 
spēkā». Tribunāls darbojās K. Mī-
lenbaha ielā 15. Talsu nama stāsti: 
«Kara revolucionārā tribunāla rīcībā 
bija nodota visa ēka. Augšējā stāvā 
bija administratīvās telpas, pagraba 
stāvā — kameras apcietinātajiem ar 
ieeju pa sētas durvīm». S. Staprā-
na tēvs Jānis Staprāns 1919. gada 
janvārī nodibināja pirmo latviešu 
mācības iestādi Talsos — pilsētas 6 
klašu pamatskolu. Par skolotājiem 
pieņēma Veru Freimani, precēta 
Insberga-Kalnāja, un dēlu Sergeju, 
kuri strādāja bez atlīdzības. Tā kā 
lielinieki Sergeju arestēja, viņa vietā 
par skolotāju pieņēma Marjūli Jung-
fermani. S. Staprāns raksta: «Tas bija 
ap pulksten sešos no rīta. Četru sar-
kanarmiešu pavadībā mani veda uz 
Talsu pagasta namu, kur bij ierīkots 
cietums.» S. Staprānam palaimējās 
no cietuma izbēgt. 1919./20. mācību 
gadu šajā ēkā, toreiz Dundagas ielā 
19, uzsāka Talsu pagasta skola, kas 

pulcēja 28 bērnus no Talsu apkārt-
nes. Mācības organizēja skolotāja 
Milda Lemberga. 1921./22. mācību 
gadā skolu pievienoja tikko nodi-
binātai apriņķa pamatskolai, un tā 
pārcēlās uz īrētām telpām Lielajā 
ielā 26 otrajā stāvā (tagad šajā ēkā 
veikals «Mego»). 

Pēc Otrā pasaules kara šajā ēkā 
mājvietu atrada Pastendes pagasta 
izpildu komiteja. Tās priekšsēdētājs 
no 1945. gada bija Rogovskis, bet 
pēc viņa no 1947. gada — Bernhards 
Laukšteins. Ap 1950. gadu Pasten-
des pagastu likvidēja, izveidojot 
divus pagastus — Talsciema ciemā, 
kur par izpildkomitejas priekšsēdē-
tāju iecēla Matīsu Amsteru (1893—
1982), un Pastendes pagastu. Vēlāk 
pagasta namā ierīkoja Talsu vidus-
skolas internātu un dzīvokļus da-
žiem skolotājiem. 1965. gadā rajona 
Sadzīves pakalpojumu kombināts 
pagasta namu pārbūvēja. Otrajā stā-
vā izvietojās pārvalde, bet pirmajā 
stāvā — foto darbnīca un frizētava.

Imants Tamsons
Talsos

Jāņa Tāles foto                                                                                                                                                                                                         Daiņa Kārkluvalka foto

 
  

Komponists Raimonds Tiguls ar savu iemīļoto mūzikas ins-
trumentu — hangu.
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Mairita Balode

Komponists Raimonds Tiguls 
sacerējis īpašas melodijas, kuras 
atskaņot lidsabiedrības airBaltic 
Airbus A220-300 lidmašīnās. 

Melodijas veido četras dažādas 
tēmas — pavasaris, vasara, rudens 
un ziema — un tās pasažieriem ie-
spējams dzirdēt, iekāpjot un izkāp-

jot no lidmašīnas, informē A/S «Air 
Baltic Corporation» Starptautiskās 
lidostas «Rīga» korporatīvās komu-
nikācijas vadītāja Alise Briede.

«Šīs kompozīcijas ideja bija radīt 
ambientu mūziku ar nacionālu iden-
titāti airBaltic pasažieriem, lai go-
dinātu Latvijas simtgades svinības. 
Mērķis ir uzburt relaksējošu vidi, lai 
pasažieri spētu pilnībā izbaudīt lido-
jumu,» skaidro pats komponists.

Mairita Balode

29. augustā no 11.00 līdz 12.30 
ikvienam ir iespēja piedalīties 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas (VARAM) 
rīkotajā digitālo prasmju darbnī-
cā, kas notiks Talsu novada paš-
valdības telpās. 

Pasākuma moderators būs TV 
personība Juris Šteinbergs. Ar pie-
redzi e-pakalpojumu lietošanā  pie 
kafijas tases dalīsies arī integrētās 
mācību un komunikācijas program-
mas «Mana Latvija.lv. Dari digitāli!» 
vēstneši — aktieris Mārtiņš Vilsons 
un mūziķe, jaunā māmiņa Māra 
Upmane-Holšteine, informē «Com-
munications & Strategies» projektu 
vadītāja Alīna Kozlovska.

Plašāk par e-pakalpojumiem un 
to lietošanas ieguvumiem pastāstīs 
VARAM Valsts sekretāra vietnieks 
informācijas un komunikācijas teh-

Programmas «Mana Latvija.lv. Dari digitāli!» pirmie vēstneši 
— mūziķe Māra Upmane-Holšteine, aktieris Mārtiņš Vilsons, kā 
arī ceļotājs un TV raidījumu vadītājs Gustavs Terzens.

Publicitātes foto

noloģiju jautājumos Edmunds Beļ-
skis un Talsu novada domes pārstāvji. 
Iegūtās zināšanas varēs pārbaudīt arī 
īpašā, interaktīvā konkursā «Vai esi 

gudrāks par digitālo aģentu?». 
Lai piedalītos seminārā, tā rīkotā-

ji aicina pieteikties iepriekš, rakstot 
uz e-pastu piktaps@strategies.lv 


