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I
AGRĀKIE NOSAUKUMI
Tagadējo Mazsalacas pagastu sākot jau no 16. gs. vidus līdz pastāvīgas Latvijas brīvvalsts nodibināšanai sauca par Valtenbergas pagastu. Šo vārdu tas dabūjis no
senā muižas un pagasta lēņu kunga Balcera „Falkenberga”, kam abus īpašumus 1547.
g. izdeva lēņos ordeņmestrs Brigenejs. Vāciski pagastu un muižu sauc par „Salisburg”,
t. i. „Salacas pili”. Šis vācu nosaukums ir dots ne tikai muižai un pagastam, bet arī visai Mazsalacas draudzei. Tā kā Mazsalacā nekad nav bijusi celta mūra bruņinieku
pils, kuru drupas rēgojas Latvijas daudzās citās vietās, tad piedevu vārdu „burg” (vācu
– pils), draudze, muiža un pagasts ir mantojuši no senā mūsu senču pirmkungu pilskalna, kas labi uzglabājies paceļas uz Salacas upes kreisā krasta, tagadējā Skaņkalnes
pagasta daļā, tieši pretim bijušai Mazsalacas kungu pilij. Šo pilskalnu ar mūsu senču
pili ir vācu ienācēji iedēvējuši par „Salacas pili” (Salisburg). Pēc tās nosaukta pirmā
vietējā kristīgā katoļu draudze, „Kirchpiel Salisburg”. (Sk. Vidzemes galma tiesas aktis no 1678. g., Nr. 38, lapa 61.) Vācu nosaukuma pirmā daļa „Salis” ir ņemta no
senā lībiskā upes nosaukuma „Saletsa”. Arī tagadējam latviskam upes nosaukumam
„Salaca” ir šī vārda sakne pamatā. Mazsalacas nosaukums krievu valodā ir darināts
pēc vācu nosaukuma, ko dokumentos raksta gan ar „z”, gan ar „s” burtu sākumā, kā
„Zaļisburg” vai arī „Saļisburg”. Latviešu vārds Mazsalaca ir pagastam un draudzei dots
pēc Salacas upes gaitas. Še tā, iztekot no Burtnieku ezera, ir samērā mazāka, nekā pēc
80 km ceļa, Lielsalacas draudzē, kur tā Salacgrīvā, pie ietekas jūrā, ir daudz platāka.

Mazsalaca. Skats uz miestu un Salacas tiltu. Kolorēta pastkarte [sūtīta 1912. g.],
izdevis J. Ruhkis. VNM, 36442
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II
ATRAŠANĀS VIETA, ROBEŽAS, PLATĪBA UN ATTĀLUMI
Mazsalacas pagasts atrodas Valmieras apriņķī, ZR no Burtnieku ezera un Z no Salacas
upes augšgala. Robežas: Ziemeļos Igaunija, Sāras draudze, Austrumos Ipiķu, Idus un
Sēļu pagasti, Dienvidos Vecates un Skaņkalnes pagasti, Salacas upe, Rietumos Rozēnu
pagasts. Visa pagasta platība 200893 kv. km jeb 20089,25 ha. Pagasta nams atrodas
no Rīgas pa zemes ceļu 145 km, pa dzelzsceļu Rīga – Limbaži – Mazsalaca 130 km, no
Valmieras dzelzceļa stacijas 47 km, no Rūjienas 23 km. Pagasta platuma no A uz R – 17
km, no DA uz R – 22 km, no D uz Z – 30 km gaisa līnijā.

Mazsalaca, Mazsalacas un apkārtējie pagasti. Latvijas ceļu karte / sast. un izd.
S[satiksmes] M[ministrijas] Šoseju un zemesceļu departaments. – 1:200 000. – Rīga :
Šoseju un zemesceļu dep., 1940 (Valsts papīru spiest. un naudas kaltuve). – 29. lp.
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III
PAGASTA ĢEOGRĀFISKS APRAKSTS
1. Zemes virsa un sastāvs
Ne vien Mazsalacas pagastā, bet visā Mazsalacas draudzē un tās apkārtnē zemes virsa
vislielāko daļu līdzena, izņemot vietumis atrodošos zemus, nolaidenus paaugstinājumus.
Zemes sastāvs morēnu bīdījumu māls, jaukts ar smilti, kas guļ uz sarkanā smiltsakmeņu
ieža pamata. Melnā un pelēkmelnā augsnes virskārta ne visai bieza, tomēr visumā
auglīga. Vispār Burtnieku ezera Z un R apgabali atgādina izskata un pa daļai arī auglības
ziņā Zemgales zemo līdzenumu.

2. Pauguri
Paaugstinājumu, kurus varētu saukt par kalniem, visā Mazsalacas apgabalā nav,
izņemot dažus paugurus, Salacas un tās pieteku krastu kraujas un vaļņus. Ģeoloģiski
ievērojams tagad gandrīz līdz pamatam noraktais Promultu kalns. Tas cēlies no šļūdoņa
ledus segas dobumā sanestām smiltīm, oļiem un māliem. Ledājam kūstot tas palicis kā
izolēta augsta kaudze apkārtnes līdzenumu vidū. Līdzīgs smilšu oļu kalns atrodas arī
pagasta ziemeļos, lielā staignā Saklaura purva D daļā, Piģeles upes labajā pusē, starp
Saklaura un Purlaura mājām.

3. Upes
Pagasta D daļu norobežo Salacas upe, sākot no Veckiņģera mājām, līdz Kabzemei,
33 km garumā. Priekš pasaules kara pie Mazsalacas pagasta piederēja arī 5 ciemati no
Salacas kreisā krasta (Ķāvis, Cūkundzis, Priede, Vecutēni, Jaunutēni), kā arī 3 ciemati
no bijušā mācītāja pagasta (Streiķi, Sniedzēni, Varkaļi). Latvijas valsts laikā tie piešķirti
Skaņkalnes pagastam.
Salacas upe pie iztekas no Burtnieku ezera 40,65 m virs jūras līmeņa, apvienojusi
sevī šī ezera un tā izteku ūdeņus, graužas uz jūras māmuļu pa diezgan platu un augstiem no tagadējās gultnes attālāk stāvošiem senkrastiem ierobežotu sengultni, kas
cēlusies ledus laikmeta beigu cēlienā, ledum kūstot un tā rados lielus ūdens vairumus.
Šie lielūdeņi vairākās vietās noskalojuši irdeno pamatmorēnu un atseguši stāvas sarkanā
smilšakmeņa klintis, kā pie Skaņkalnes Lībju pilskalna, pie Rantiņiem, pie Silzemniekiem, Ķūrēniem, tālāk pie Staiceles u. c. vietām. Klintīs vietumis izskalotas dziņas alas,
kā Upurala, Ēņģeļu ala, Velnala jeb Velna pagrabs u. c. Salaca senāk bij bagāta zivīm, bet
ar Staiceles papīra fabrikas dambja aizbūvi tām ceļš no jūras uz augšu aizsprostots. Ap
grīvu, jūras tuvumā tā bagāta zušiem, lašiem, nēģiem, vimbām, u. c. zivīm. Pavasaros pa
Salacu plūdina no Sedas, Mazsalacas un Rozēnu mežiem daudz baļķu, gulžņu, papīra un
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Salaca pie Mazsalacas. VNM Inv. nr. 24947.
stutmalkas uz jūru un tālāk uz Rīgu un āzemēm. Salacas tece līkum līkumaina, krasti ļoti
gleznaini, apauguši lapu un skuju kokiem. Dzejnieks Ausēklis to sauc par svētmeitiņu,
kas ved vezumiņā senču varoņu slavu un senču tikumus. Upes augšgals, sākot no Burtnieku ezera, izbagarēts 1928.–29. g. vasarās, 9 km garumā līdz Ores un Ridēnu mājām.
Pārējās upes un upīte ir viscaur tikai Salacas pietekas. Lielākās no tām, ietilpstošas
visas vai pa daļai pagasta robežās, ir sekošās: Promultu un Kurpnieku upītes, Aurupīte
(pie Mazsalacas pilsētas), Nikuce, Ramata ar Nuķu dzirnezeru), Peida, Līčupīte, Piģele,
ar sākumu no Mazezera.

4. Ezeri
Ezeru, izņemot Nuķu dzirnezeru, kā Ramatas aizsprostojumu, pagastā ir tikai divi.
Tie abi atrodas plašajā Saklaura jeb Lielpurvā. Ar savu Z galu tieši robežā ar Igauniju
atrodas Lielezers, ar 409,8 ha lielu virsas laukumu. Tas guļ Lielpurva ZA galā, 3 km garš,
1 km plats. Uz vecām kartēm tas saukt igauņu vārdā par Reikuli. No viņa tuvākās ir
Oļļas un Lejas Dīriku mājas. No ezera D gala ir izrakts 2,2 km garš novadgrāvis uz Ramatas upes pieteku, ar kuru tas savienojas pie Zušu mājām. Zem sūnas segas tas savienojas ar Mazezeru. Lielezers bagāts zivīm. Mazezers, 19,7 ha virslaukumā, guļ Lielpurva
vidienā.

5. Purvi
Atskaitot vietvietumis atrodošās zemākās purvainās vietas un līkšņas gar upmalām,
pagastā ietilpst 3 lielāki purvu rajoni: gandrīz viss Saklaura jeb Lielais purvs, bet pa pusei
Pirtsmeža un Idus purvi. Saklaurs, Sakalaurs jeb Lielais purvs, arī Dīriķa purvs, lielākais
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Valmieras apriņķī, guļ pagasta ZR daļā, aplenkts no mežiem. Tā lielums 2261 ha, jeb
22,61 kv. km. Purva ziemeļu daļa pieder Igaunijai. Purvam ciets dibens. Senāk tur ir bijis
liels mežs, tad sākusies pārpurvošanās, attīstījies plašs sūnu vāks, ar dzelmēm un jau
minētiem 2 ezeriem. Ezeru dibens pils čakārņiem un koku saknēm. Starp abiem ezeriem
ar mežu apaudzis grants paugurs, kā sala plašajā dūksnājā. Purvs un tā apkārtējie meži
šķir latviešus no igauņiem, tā ka vieni ar otriem nesastopas un neprot vieni otru valodas.
Dienvidrietumos no Saklaura Pirtsmežu purvs, 500 ha jeb 5 kv. km liels. Tā rietumu
daļa iesniedzas Rozēnu pagasta daļā.
Idus purvs, 9 km garumā, 2–3 km platumā, pagasta austrumu robežā, visā garumā
pa pusi Mazsalacas, pa pusei Idus pagastam piederošs, sūnu purvs, vidū vākveidīgi
paaugstināts, ar dzelmēm. Tas apaudzis sīkām priedītēm, satur kūdru, ko griež un izmanto. Ziemeļos no purva iztek Niguļa upīte, kas ietek Ramatā.
]

6. Meži
Pagasta austrumu daļā, tā sauktos ārgaliešos, mežu maz, bet to papilnam pagasta
ziemeļu un rietumu apvidū, sauktos mežgaliešos. Lielākie mežu gabali ir rietumu no
bij. Mazsalacas muižas, ap Velnalu, starp Salacu un Silmačiem, Sila apgaitā, tad ZR
abpus Saklaura purvam, Ārņa un Laivas apgaitās, kā arī ziemeļos, Raudītes mežsarga
apgaitā. Visi lielie mežu gabali pieder valstij. Meža gabals no bij. Mazsalacas muižas līdz
Velnalai un Skaņam kalnam pārņemts kā parks aizsardzībā pret izciršanu. Mazsalacas
virsmežniecība novietota, bij. Skulberģu muižā, Lībiešos.

“Skābuma ķērne” - avots pie Salacas. VNM Inv. nr. 40313
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7. Fauna

Bez parastiem zvēriem un putniem Mazsalacas pagasta un apkārtnes lielajos mežos
bij sastopami aļņi (brieži), stirnas, lūši, caunas, āpši, ūdri, no putniem medņi, ūpji, ērgļi,
dzērves, meža zosis. Kara laikā ir izšauti un izmedīti aļņi, tā kā tie pēdējos gados vairs
nav sastopami. Retie meža zvēri un putni izzūd arī tāpēc, ka katru gadu lieli meža gabali
top pārdoti un izcirsti. Senāk šejienes mežos ir mituši arī lāči un vilki. Uz to aizrāda daži
māju vārdi, kā Lāčkalni, Vilklaužņi.

8. Flora
No lapu kokiem un krūmiem sastopami: ozoli, āra bērzi, purva un pundurbērzi,
pelēkie alkšņi, melnalkšņi, oši, vītoli un blīgznas jeb šķetras, pabērzi, krūkļi, sērmūkšļi,
liepas, gobas (Ulmus effusa), vīksnas (Ulmus scabra), kļavas, apses, ievas, lazdas, bārbeles,
kārkli, irbenāji, sausserži, bebra kārkliņi, meža rozes u.c. No skuju kokiem aug: egles,
priedes, paegļi, lapegles (stādītas/Larix).
Ar dažādiem zālaugiem ir bagāti Salacas krasti un upju līči. Še atrodam: kreimenes
(maijpuķes), lielās maijpuķes jeb melmeņzāles (Polugantum multiflorum), klinšu naglenes (Dianthus suporbus), smaržīgās vijolītes, miešķus (Asperula odorata), vizbuļus,
dzegužpuķes (Orchis), uzpirkstenes (Digitalis), madaras (Galium), debestiņas (Lathyrus), naktsvijoles (Platonthera), vīgriezes, vībotnes,  kausa jeb strausa papardes (Onoclea struthinopteris), puplakšus, buldurenes (Valeriana), rasenes (Drosera rotundifolia),
cūkaušus (Calla palustris) un ūdensaugus: ezerrozes (Nymphaera alba), lēpas ( Nuphar),
skalbes (Iris pscudacorus), Gulbenes (Butomus umbellatus), glīvenes (Postameogeton),
baltās ūdens gundegas (Ranunculus aquatilis) u.c.

9. Klimats, temperatūra, nokrišņi
Še ziemā aukstākais laiks februāra pirmā pusē, tad vidējā gaisa temperatūra -5,2
C, viskarstākās dienas ap vidus jūliju, ar vidējo gaisa temperatūru +17 C, 0 caurmēra
temperatūru pavasarī, marta beigās, bet rudenī ap 20. novembri, gada caurmēra
temperatūra +5,1. Lai gan gaisa līnijā pagasta centrs no jūrmalas 60 km attālu, tomēr
vietējais klimats vēl no jūras top ietekmēts, ziemā maz sniega, pavasaros un rudeņos
miglas, bet vasara te mazāk karsta, nekā valsts austrumu daļā. Vasarā lietus mākoņu virziena noteikšanā liels iespaids Burtnieku ezeram un Salacas upei. Valdošie vēji pavasarī
un rudenī no ZR, vasarā no D un DR, ziemu no D un DA. Nokrišņu daudzums: ziemu
decembrī 53,6 mm, snieg 18 d., pavasari aprīlī 38,3 mm, līst 12 d., vasaru augustā 89,9
mm, ar lietu 17 dienas, rudeni novembrī 58,9 mm, līst 18 d.
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IV
VĒSTURISKAS ZIŅAS
Senākā vēsture
Burtnieku ezera auglīgais apvidus, kurā ietilpst arī viņa rietumu apgabals Mazsalaca,
ir bijis apdzīvots jau sirmā senatnē. Mūsu arheologi aizrāda, ka līdz šim konstatētā Latvijas visvecākā cilvēku nometne atradusies pie Salacas no Burtnieku ezera, Riņņa kalniņā.
Šīs nometnes vecums iesniedzas pat Akmens laikmetā, 3000 g. pr. Kristus jeb 5000
gadus atpakaļ no mūsu dienām skaitot. Pats kalniņš nav dabisks, no grants vai māla,
bet tas izcēlies vienīgi no kaudzē samestam ēdienu atliekām, īpaši no gliemeņu vākiem,
kuru drumstalu še milzums, kā arī zivju asakām un dzīvnieku kauliem. Gliemenes (Unio
tumidus), kuru sugas Burtnieku ezerā un Salacā vairs nav, toreizējie iedzīvotāji lietojuši
uzturam. Riņņu kalna izrakumos starp neapstrādātiem dzīvnieku kauliem atrodas
liels vairums apstrādātu kaulu, raga un akmens (krama) priekšmetu, kas noderēja darbam, zvejai, medībām un karam, vai arī rotas lietām. Tāpat tur atrasts daudzums māla
trauku lausku, izrotātu bedrītēm un rieviņu virknēm. Bez Riņņu kalna nometnes Burtnieku ezera ZR galā atrodas vēl otra tikpat veca mūsu zemes seniedzīvotāju nometne,
tā ir pie Sēļu (Košķeles) pagasta Zvejnieku mājām. Atrasto daudzo krama šķembu dēļ,
jāpieņem, ka še bijusi krama un akmens priekšmetu darbnīca. Pie kādas rasas un tautas
šie iedzīvotāji piederējuši, nav droši nosakāms.

Riņņu kalns. VNM fondi.
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Pētījumi par vēlāko laiku noteic, ka ap Kristus dzimšanu un dažus simtus gadus
iepriekš Igauniju un Vidzemi apdzīvojušas somu ugru tautas. Bet ienākot Baltu tautām
mūsu apgabalā, somu–ugru ciltis ir tapuša apspiestas tālāk uz Z un ZA, un to vietā
nosēdušies latvieši–letgaļi.
Ap 100. g. pēc Kr. latvieši jau ir mājojuši tagadējās Latvijas robežās. 9. gs pēc Kr.,
kuršu aizspiesti, Z Kurzemes apdzīvotāji, lībieši, pārceļas pār jūru uz R Vidzemi un
atspiež latviešus no maz apdzīvotās jūrmalas joslas uz iekšzemi līdz Burtnieku ezeram,
Vainīžiem, Straupei, Cēsīm, Mālpilij un Daugavas labajam krastam līdz Lielvārdei un Aizkrauklei. Lībieši devuši savu nosaukumu arī Burtnieku ezeram, jo pirmajā vēsturiskajā
laikmetā to dokumentos sauc par „Astijervu” (Trauka ezeru vai Igauņu ezeru). Vārds
„Burtnieks” sastopams daudz vēlāk, pirmo reizi kādā dokumentā no 1366. g., kur pie
ezera atrodošās pils tiek saukta gan par „Castrum Astijerve”, gan par „Castrum Burtenik”.
Ka senatnē Mazsalacas apgabalu apdzīvojuši lībieši, to pierāda vēl šodien uzglabājušies
daudzie upju, ezeru, vietu, māju, darba rīku u. c. nosaukumi, kā Ķirele, Īģe, Reikuls,
Ķirums, Lauris, Ore, Kulpe, Nurmiks, Loja, airis, līvis (tīklis-bravenis), poisis, kunna
(varde) u. c. Tāpat tauta sauc abus senos pilskalnus pie Lībiešiem un Pilskalnu mājām
Skaņkalnes pagastā par „lībju” pilskalniem, un alu zem Lībiešu pilskalna par „Lībju
upuralu”. Latvieši, kā dzīves spējīgāka tauta, lēnām pārlatviskoja lībiešus, tā, ka tie ar
laiku Vidzemē pilnīgi izzūd.

Pirmās vēsturiskās ziņas
Kāda veca vēsturiska ziņa (pēc Hupeļa) stāsta, ka 1127. g. pēc Kr., sāmsalieši, t. i.
Sāmu salas iedzīvotāji, ar savu floti iebraukuši pa Salacu Burtnieku ezerā un no turienes
pa Rūju augšup līdz Rūjienas pilskalnam, kur izpostījuši pili, aplaupījuši apkārtējos
iedzīvotājus un devušies ar bagātu ieguvumu uz māju. Jādomā, ka toreiz šie ūdeņi ir
bijušie daudz lielāku nekā tagad daudzo lielo mežu un staignumu dēļ.

Krustnešu un vācu ordeņa laiki
Ņemot pamatā latviešu pirmā hronista Latviešu Indriķa ziņas, aptverošas laikmetu
no 1184.–1227. g. pēc Kr., kā arī jaunākos pētījumus, mūsu arheologs prof. Francis Balodis norāda, ka mūsu tautas vēsturiskā laikmeta sākumā ap Burtnieku Ezeru atradušies
latviešu–letgaļu zemes Tālavas un Imeras novadi, pirmais uz A un DA, otrais uz R un D
no ezera.
Vācu garīdzniecība un zobenbrāļu ordenis, uzvarējuši latvju un lībju ciltis ar varu un
viltu, sadala Ziemeļvidzemi 1224. g. savā starpā tā, ka lībiešu zeme, dienvidu daļa no
Tālavas un vidus daļa no Legalijas piekrīt Rīgas bīskapam, bet apgabali ap Burtnieku
Ezeru, kā Mazsalaca, Rūjiena, Ērģeme, Burtnieki, Trikāta, Valmiera, Cēsis un Gaujas
kreisais krasts līdz jūrai Zobenbrāļu ordenim. Kamēr citos novados, kā Rūjienā, Ērģemē,
Burtniekos, Trikātā, Valmierā, Cēsīs u. c. ordeņbrāļi uzcēla stipras mūra pilis, kuru atliekas vēl tagad mūsu zemes uzkalnos rēgojas, Mazsalacā tādas mūra pils nekad nav
bijis. Apgabalu mūra pilīs mita, sākot no 1237. g., Vācu ordeņa brāļu augstākie ierēdņi,
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komturi, komendanti un soģi (fogti), kas pārvaldīja savu apkārtni un savāca no zemniekiem nodevas, desmito un kunga tiesu. Rūjienas pili, celtu 1263. g. no ordeņmestra
Burharda Hornhūzena Vidzemes labības magaziņā (in der Kornkammer Liflands), līdz ar
pašu apvidu pārvaldīja fogti. Mazsalacas novadi līdz Salacas upei bij pakļauti Rūjienas,
bet Ate un Matīši Burtnieku pils kungiem (sk. Karl f. Lovis of Menar – Burgerlexikon fur
Alt-Livland. I, II Teil. Riga 1922, 108. – 110. l.p.).

Mazsalacas katoļu draudze un baznīcas
Ne vien garīdznieki, bīskapi, bet arī ordenis cēla līdz ar savām pilīm pie tām arī
baznīcas. Mazsalacas pirmkristītos jeb Mazsalacas draudzi, vācu nosaukumā “Kirchspiel Salis-burg”, pēc senās lībju pils uz Salacas krasta, sākumā apkalpoja Rūjienas pils
un baznīcas priesteri. Pirmā baznīca gan būs bijusi koka un stāvējusi citā vietā, nekā
vēlāk celtā mūra baznīca. Tās pamati likti 14. gs., t. i. laikā no 1300–1400. g., tagadējās
baznīcas vietā, 5 pēdu biezu mūri, un skaitījusies arvien kā Rūjienas baznīcas filiāle.
Katoļu laikos tā nosaukta par Sv. Marijas baznīcu.

Mazsalacas muižas un pagasta izveidošanās
Skaidras ziņas pēc drošiem avotiem par Mazsalacu iegūstam sākot tikai ar 1500. g.
pēc Kr. Pēc visvecākiem dokumentiem redzams, ka tagadējais Mazsalacas pagasts un
bij. Mazsalacas muiža ir izveidojušies no trim novadiem un to muižām:   Mazsalacas,
Ibdenes un Blankfeldes. Sākumā katram novadam ar savu muižu ir sava patstāvība un
neatkarība no otra, bet ar laiku, gan pirkšanas, gan dāvināšanas ceļā no valdības, visi trīs
novadi saplūst par vienu pašu pagastu ar tikai vienu galveno muižu, t. i. par Mazsalacas
pagastu un muižu.
Mazsalacas muižas un pagasta pirmnovads
Vincencs f. Stēns, 1528. g.
Ir uzglabājusies vācu ordeņu meistara Voltera fon Pletenberga dāvinājuma vēstule
bruņiniekam Vincencam f. Stēnam no 17. janvāra (Sv. Antonija dienas) 1528. g. Viņas
saturs izteikts Vidzemes vēsturē no Dr. Hermaņa f. Bruiningka, 1922. g. izd. 466. l.
p. Vācu teksta tulkojums (R. C): „Volters fon Pletenbergs, Vidzemes Vācu ordeņa mestrs,
apliecina, ka viņš ar savu gribu, padomu un pilnapziņu (Vollbort) aplēņo savu godājamo
līdzvaldnieku (Mitgebieter) Vincencu f. Stēnu un viņa tiesiskos mantiniekus ar dažiem ciematiem un zemi Mazsalacas draudzē (im Kirchspiel Salisburg) sekojošā šķirojumā: pirmkārt no
Mazsalacas ciema (uth dem Dorpe tho Salisburg) 1 ciematu: (Gesinde) Kain (Cain) nosauktu,
ar ¾ arkla zemes, vēl 1 ciematu no Feverenc (Feverenz) ciema, ar ½ arkla, tāpat Brever ciematu no Mazsalacas, ar ¾ arkla zemes, vēl 1 ciematu no Sila ciema (aus dem Dorpe zu Syllem),
sauktu Circens jeb Parkuns (Sirzens oder Parkuns), ar ½ arkla zemes, tāpat Indriķa Sirkula
jeb Jakoba Pavena (Hinrich Suckul oder Jakob Paven) ciemu ar ½ arkla zemes, tāpat Balda
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(jeb Bala) ciematu no Mazsalacas, ar ½ arkla zemes, un Pekuna ciematu no Sila (Pekuns tho
Sile), ar ½ arkla zemes.”
Tālāk viņš tam (Vincencam f. Stēnam) un viņa tiesiskiem mantiniekiem izlēņo vienu
muižu, kas iepriekš Segevoldem (Segevolde), pēc tam Jurgenam Vitkopam piederējusi,
ar visu klāt piederošo, uz mūžīgiem laikiem, pēc lēņu muižas tiesībām. „Ir savu spiedogu
(Siegel) piekāris. Dots un rakstīts Rūjienā, etc. 1528. g. Sv. Antonija dienā (17. janvārī)”.
(Sk.: Revision der Guter besitztitel 1681–1682. Archiv 7. Nr 135; 17. l. p. Valsts arhīvā.
Tāpat Vidzemes muižu aktis, arhīvs Nr 403; 105 l. p.)
Dažos citos aktos un dokumentos Feverenc ciems ir saukts arī par Beverenc ciemu,
Brever vārda vietā stāv Bruer, Circenes vietā Kravain, Syllem vietā Silen vai Sile, Jakob
Paven vietā Jakob Pautin, Pekuns vietā Perkuns.
Šīs 7 mājas, kopā 3 ¾ arkla zemes, Mazsalacas un Sila ciemos, ir Mazsalacas pagasta
un bij. Muiža pirmpamats. Tas ir apvidus ap bij. Mazsalacas muižu, Silmaču, Kravaiņu
u. c. mājām.
Johans de Lintens, 1532. g.
Bruininga Vidzemes muižu vēsturē atrodas otrs sens dokuments, attiecošies uz Mazsalacu, latīņu valodā, no 3. augusta 1532. g. Tulkojumā tas skan: „Mestra Pletenberga
privilēģijas raksts, kas apstiprināts ar ordeņa brāļu padomu, ka Johanna de Lintena zemes
gabals Ludviga ciemā (tractum terrae in Luiensi pago), Mazsalacas diocēzē (diocoesi Salisburgansi), savās robežās ir apstiprināts. Piekārts mestra spiegogs. Dots Cēsīs sestdienā pēc
Pētera saistīšanas (post Vincula Petri 1532. g. (3. augustā).” (Sk. Revizijas komisijas protokoli no 1599. g., Mazsalacas apgabala (distr. Salisburgensis). Rokraksts AG. 179.) Kur
šis zemes gabals atrodas, trūkst tuvāku norādījumu.
Rodžers f. Hārensons līdz 1547. g.
Balcers Falkenbergs, 1547.–1554. g.
Pēc Vincenca f. Stēna Mazsalaca pieder īsu laiku Rodžeram f. Hārensonam (Folgeram f. Hār.) Bet drīz, 1547. g., ordeņmestrs Hermans f. Brugenejs izdod lēņos Mazsalacas muižu ar zemi un ļaudīm savam galma tiesnesim Balceram Falkenbergam, kam
šis īpašums vēl 1554. g. pieder. Ordeņmestra vēstule Balceram Falkenbergam 1549. g.:
„Viņam tiek dota Mazsalacas muiža ar tai piederošu zemi un ļaudīm, kas priekš viņa piederēja
Folgeram f. Hahram un priekš tam Vincencam f. Stēnam (Steinam). Vēl viņam top dota 1
viensēta (Eintfolling) ar tai piederošu zemi pie Salacas upes, kurā lielais Ario strauts ietek,
bet ar noteikumu, ka Burtnieku muižai (der Hof Burtnick) tur brīva malšana”. Pieņemams,
ka „lielais” Ario strauts ir Aurupīte, bet turpat sauktais „mazais Ario strauts”– Inčupīte,
Aurupītes pieteka. Ar „Burtnieku muižu” būs domāti Burtniekiem piederošie zemnieki
otrpus Salacai (R.C.)
1554. g. mestrs Heinrihs f. Galens Balceram (Balthazaram) Falkenbergam vēl piešķir
Kaina ciematu (Gesinde Kain) ar ½ arkla zemes, pie Salacas upes, Rebranšas vakā (in der
Rebranschen Wacken). (Sk. Vidzemes muižu aktis, arhīvs 403).
No šī īpašnieka un viņa pēcnācējiem cēlies vairākus simtus gadu lietotais muižas un
pagasta latviešu nosaukums „Valtenberga”.
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Polijas laiki, 1561.–1621. g.
Heinrihs Falkenbergs, 1601. g.
Balcera Falkenberga dēls, kapteinis (virsnieks) Heinrihs Falkenbergs paplašina savu
īpašumu piepērkot ap 1590. g. no toreizējās muižas īpašnieces, Rūjienas mācītāja Loventrusena atraitnes, Skulberģu un 1601. g. no Heinriha f. Gilzena Mukeciema un Starka
ciemus par 1000 dālderiem jeb 600 Rīgas markām. Šos abus ciemus bij 1569. g. Heinriha f. Gilzena tēvam Vigantam f. Gilzenam izlēņojis poļu karaļa ieceltais Vidzemes administrators Hodkevičs (Chodkievicz). Pēc Vidzemes arklu revīzijas Nr. 1 no 1624.–1625.
g., Mukeciema muižai, kura iepriekš piedrēja Falkenbergam, ir 2 ciemi – 1) Mukeciems,
2) Staran (Starka) ciems. Mukeciemā agrāk bij 4 zemnieki uz 1 arkla zemes, viens no
tiem ar vārdu Viļums Runcis (Runtzen Vilhelm), kurzemnieks, ar ¼ arkla. Staran (Starka)
ciemā iepriekš bij 5 zemnieki ar 1¼ arkla, tagad tikai 1 vīrs, vārdā Loja Matīss (Loya Mathis), ar ¼ arkla, dzimtzemnieks (Erbpauer). Tā kā Runča māju citos dokumentos apzīmē
par Jenku, tad peiņemems, ka Mukeciems atradās Jenku apvidū, bet Starka ciems ap
Loju.
Zviedru laiki, 1621.–1710. (1721) g.
Zviedru karalis Gustafs Adolfs apstiprina 2. sept. 1631. g. īpašuma tiesības uz Mazsalacas muižu kapteinim Konradam un karodzniekam Melhioram Falkenbergiem. Konrada Falkenberga dēls Gabriēls Falkenbergs 1674. g. muižu pārdod par 3500 dalderiem
Bartolomejam Šaumam. No viņa muižu manto tā māsas dēls Benjamiņš Ukermarks.
Tas Mazsalacu līdz ar Skaņkalni, kas no Heinriha Falkenberga laikiem pieder pie šīs
muižas, pārdod 1678. g. par 3000 dalderiem feldmaršalam Kristeram Hornam. Tas savu
īpašumu lielā mērā pavairo, piepērkot vēl klāt 1680. g. no majora Otona f. Oertena par
1800 dalderiem Ibdeni. Christers Horns vai viens no viņa pēcnācējiem, kā domājams,
būs piepircis no kapteiņa Eberharda Cīsinga (Ziesing) atraitnes Kordulas Dorotejas (Herbers) arī Blankfeldi, jo par šīs muiža turpmākiem īpašniekiem vairs nekādu ziņu nav un
dokumentos kā Ibdene, tā arī Blankfelde top bieži minētas kopā ar Mazsalacu kā viens
īpašums.
Lielās muižu redukcijas laikā no 1682.–1685. g. tapa arī Kristeram Hornam viņa
muižas atņemtas un pārvērstas par Zviedrijas kroņa muižām. Pieņemams, ka Kristers
Horns un viņa mantinieki šos īpašumus turpmāk paturēja uz renti.
Krievu laiki, 1710.–1918. g.
Pārnākot Vidzemei un Igaunijai 1710. gadā zem Pētera Lielā Krievijas īpašumā,
muižnieki atkal atgūst savus bijušos piederumus ar Pētera Lielā 1722. gadā izdoto muižu
restitūcijas likumu, uz kura pamata, senāts 1724. g. 15. feb. šīs privilēģijas apstiprināja.
Mazsalaca un Blankfelde tapa atzītas par dzimtmuižām (Allovijām), Ibdene palika uz
lēņu tiesībām, Skulberģi (tagad. Skaņkalne) par kroņa muižu. Mazsalacu un Blankfeldi
atguva Kristera Horna mantinieki.
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Veinholds Georgs f. Felkerzāms, 1724. g.
No šiem, kā šķietams, tās nopērk 1724. g. galma tiesas viceprezidents landrāts Veinholds Georgs f. Felkerzāms. Tas ceļ muižas ēkas, apmetina Blankfeldi ar zemniekiem.
Georgs f. Felkerzāms, 1793. g.
Pēc viņa nāves, 1736. g. kopīpašumus manto viņa dēls, kambarkungs un slepenpadomnieks, Sakšu kūrfirstes sūtnis Georgs F. Falkersāms. Viņš nopērk 24. martā 1793.
g. par 40000 valstsdālderiem no īstenā slepenpadomnieka un sūtņa, grāfa Stakleberga
Ibdeni, kam šī muiža bija atdota (donirt) 26. dec. 1791. g., bet no šīs muižas Georgs
F. Felkerzāms pārdod tā paša 1793. g. 23. jūlijā par 700 dālderiem Kabe Keiran māju,
1/8 arkla, apriņķa tiesnesim Johanam Antonam f. Engelhartam, un 18. jūlijā par 3000
valstsdālderiem 4 ciematus, 5/8 arkla, ģenerālleitnanta kundzei Magdalēnai Elizabetei
f. Numers, Idus muižā. Visa cita Ibdenes daļa top pievienota Mazsalacai.
Mazsalacas pils
Georga f. Felkerzāma laikā, ap 1780. g., celta staltā Mazsalacas pils, tagad Latvijas
valsts ģimnāzijas nams, no Drēzdenes arhitektūras profesora Frīdriha Augusta Krubsacija, beigu renesanses jeb tā sauktā parūku stilā, vienkāršās, sausās, stingrās formās,
kā pretstatu rokoko stila pārmērībām. Otrs tāds pats nams, tieši līdzīgs, atrodas
Drēzdenē.

Valtenbergu muižas kungu nams - “pils”. 20. gs. sākums.
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Juliana f. Felkerzāma,
majors Fītinghofs, 1803. g.
Slepenpadomnieka Georga f. Felkerzāma atstāto mantojumu dalot, Mazsalacu ar
Blankfeldi un Ibdeni dabū par 90000 dalderiem viņa meita Juliana f. Felkerzāma 1803.
g. 5. augustā. To apprec majors Fītinghofs (Vietinghoff).
Kārļa Arnolda f. Fītinghofa bērni, 1852. g.
Viņu otrais dēls bruģu tiesas adjunkts Gustavs f. Fītinghofs un mirušā pirmā dēla
Kārļa Arnolda f. Fītinghofa 6 bērni: Arnolds, Kālis, Elīza, Arturs, Izabella un Aleksandrs noslēdz 1852. g. 23. augustā mantojuma līgumu, pēc kura mirušā Kārļa Arnolda
f. Fītinghofa bērni pārņem muižu par 235000 sudraba rubļiem.
Arnolds f. Fītinghofs, 1862. g.
Bet pēdējie 1862. g. 23. februārī izdalās savā starpā tā, ka vecākais dēls Arnolds
f. Fītinghofs patur visu īpašumu par 235000 sudraba rubļiem. Pēc baroneses Julianas f. Felkerzāmas apprecēšanās f. Fītinghofi sāk saukties par baroniem Fītinghof-Rīš
(Riesch).
Oskars f. Fītinghofs, 1904. g.
1904. g. 23. aprīlī Arnolds f. Fītinghofs ar sevišķu aktu dāvina muižu savam dēlam
Oskaram f. Fītinghofam, novērtējot to ar visiem piederumiem par 374394 sudraba
rubļiem un 58 kapeikām. (Sk. Rīgas Valmieras zemes grāmatu Nr. 177, Mazsalacas pils
muiža).
Sakarā ar 1905. g. revolūciju (sk. tālāk) Mazsalacas pils tiek tā paša gada 27. dec.
nodedzināta. Barons Arnolds f. Fītinghofs apmetas pa pils degšanas laiku un vēl nedēļu
pēc tam muižas aldara Oskara Ores dzīvoklī, tad ap 1 mēnesi pilsētiņā, Dr. Rozīša namā,
pēc tam pāriet uz Rīgu dzīvot, kur arī mirst un tiek apbedīts. Viņa sieva, baronese, pāriet
uz Saksiju pie sava vecākā dēla Harija Fītinghofa-Rīša, kam tur ģimenes īpašums. Muižas
īpašnieks Oskars Fītinghofs arī drīz atstāj Mazsalacu un pārvietojas dzīvot uz Alūksnes
muižu, ko viņš manto. Tas apprecas ar Sēļu-Košķeles pag. Valdekas (L. Ruļļu) māju
īpašnieka barona Volfa šķirteni. Pēc vācu varas krišanas Latvijā un Latvijas brīvvalstij
nodibinoties, tas atstāj Latviju un aizbēg uz dzīvi Berlīnē, kur mirst un tiek apbedīts
1935. g. Viņam no Latvijas valdības piešķirta neatsavināma muižas daļa starp bijušo
muižu un tagadējo pilsētas zemi, Salacas labajā krastā. To tagad pārņēmis mantojumā
Oskara f. Fītinghofa dēls, advokāts Vācijā, Ķīles pilsētā. Par abiem pārējiem Arnolda f.
Fītinghofa dēliem, Arnoldu un Konrādu (klavieru māksliniekiem), ziņu trūkst. Sic transit gloria mundi! (Tā paiet pasaules godība! - seno latīņu teiciens)
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Heinrihs fon Ungerns,
Volmers f. Ungerns,
Ottons fon Ortens,
Johans Otto f. Ortens,
Kristers Horns.
Ibdeni izlēņo Dānijas karaļa Kristiāna III jaunākais dēls, Holsteinas hercogs Magnuss
(1540–1583), iecelts 1570. g. no krievu cara Jāņa IV Briesmīgā par „Livonijas karali”,
dēvējot sevi par igauņu un latvju zemju kungu, Heinricham fon Ungernam. Viņa mantinieks, Volmers f. Ungerns, Lielunguru (Purkeln) muižas brīvkungs, to dāvina 1636. g.
savam māsasdēlam majoram Ottonam fon Ortenam. Leitnants Johans Otto f. Ortens
Ibdeni pārdod 1680. g. feldmaršalam Kristeram Hornam par 1800 dalderiem. Šis Ibdeni
pārvalda līdz ar Mazsalacu.
Muižu redukcijas laikā (1682–1685) Ibdene tiek līdz ar Mazsalacu Kristeram Hornam atņemta un pārvērsta par Zviedrijas valsts īpašumu. Krievu cars Pēteris Lielais,
Izdodot muižu restitūcijas likumu (1722. g.), Ibdeni atstāj kā kroņa lēņu muižu.
1731. g.
Pēc 1731. g. 24. maija Vidzemes arklu revīzijas Ibdenes īpašnieks ir ģeneraloikonomijas
direktors Veinholds Georgs f. Felkerzāms. Krogi – viens pie pārceltuves, otrs pie Mazsalacas baznīcas, tam zeme, pirmam nav. Prāmis pār Salacu pie baznīcas top no šīs
muižas turēts, kur arī vajadzīgos rīkus un piederumus dod. Pārcēlājs maksā par gadu
reihsdālderi.
1782. g.
Pēc Hupeļa „Topografishe Nachrichten”, 1782. g., Ungurmuiža nav atrodama zemes
kartē, bet tikai Ibdenes zemnieki, kurus latviski par „unguriešiem” sauc, bet igauņi šo
pagastu dēvē par „Valdeperre mois” (Valtenbergu muiža).
Fon Kampenhauzena kundze
Tā nodota no augstā kroņa slepenpadomniecei fon Kampenhauzena kundzei (Campenhausen) pa viņas dzīves laiku lietošanā. Tikai ap 8 arkli pieder še, daži pie Rūjienas un 4
ciemati Saaras draudzei.
1793. g.
1793. g. 24. martā Ibdeni nopērk Georgs Felkerzāms no īstenā slepenpadomnieka sūtņa, grāfa Stakelberga par 40000 reihsdalderiem. Pēdējais šo muižu bij dabūjis
dāvinātu (donirt) no carienes Katrīnas II 1791. g. 26. decembrī. Pēc piecu ciematu
pārdošanas Georgs Falkersāms Ibdeni nešķirami apvieno ar Mazsalacu.
Kur Ibdenes muiža atradusies, nav droši zināms. Var domāt, ka tā stāvējusi bij.
Mazsalacas pusmuižas Ungurmuižas vietā, kas liekas būt nosaukta pēc pirmā Ibdenes
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īpašnieka f. Ungerna vārda. Arī vairākas pie Ibdenes piederīgas mājas kā Blāķis, Ķeizars,
Šķoba, Ķūzis, Tīši, Daugulis, Promults, Ore, Alkšņi u.c. atrodas še tuvumā, tā sauktie
„ārgalieši”. Bet Vidzemes muižu arhīvos vairākkārt pie Ibdenes vārda piemin blakus
Nuķi (Ibden oder Nuke). Arī ap šo apvidu, bij. Nuķu pusmuižu, atrodas daudzas Ibdenes
mājas, kā: Kaln-Nuķi, Lejas-Nuķi, Mella Ķīsis, Puņmute, Peida, Purlaurs u. c., saukti par
„mežgaliešiem”.
Atzīmējams, ka uz Ibdenes zemes atrodas Mazsalacas baznīca, mācītāja māja, kapsēta,
Rāmja krogs, Baznīcas krogs, Mauriņi, Inči – kuras zemes pieskaras tuvu Mazsalacas
muižas īpašumiem. Še Ibdenes piederumu robeža būs gājusi no Prāmja pa lielceļu uz
augšu gar Baznīcas krogu līdz Arupītes tiltam, tad pa kreisi gar Aurupes Inčupi un tāļāk.
Senā Ibdene pēc arklu skaita daudz lielāka par Mazsalacas un Blankfeldes muižām.
Blankfelde
Francis Blankfeldens, 1571. g.
Trešā Mazsalacas muižas un pagasta sastāvdaļa ir Blankfelde. Tā cēlusies no Cilingenas jeb Tilingenas ciema, ko poļu karalis Sigismunds II Augusts 1571. g. dāvinājis
bruņiniekam Francim Blankfeldenem, kuru ordeņmestrs Gothards Ketlers jau agrāk ar
4 ciematiem, kā arī ar Veslavas muižu Burtniekos (in prefektur Burtnicen sitis) bij apbalvojis. Blankfelde, tāpat kā vairums Latvijas muižu, vārdu dabūjusi no sava pirmā vai
ievērojamākā īpašnieka. Blankfelde jau no sākuma top atzīta par dzimtmuižu (alloviju),
ne lēņu zemi kā Mazsalaca un Ibdene. Muižai allovija tiesības apstiprina arī Sigismunds
III 1589. g. un zviedru laikā, kad notika plaša muižu redukcija, to nepārvērš par valsts
īpašumu, bet atstāj tās turētājam.
Heinrichs Nodings, 1630. g.
Karalis Gustavs Adolfs Blankfeldi piešķir 1630. g. Heinriham Nodingam, iepriekšējā
īpašnieka Hansa Blankfelda māsas dēlam.
Hartvigs Nodings,
Eberhards Cīsings, 1674. g.
Kordula Doroteja Cīsinga (Herbers).
Heinricha Nodinga brāļa dēls, karodznieks Hartvigs Nodings f. Vardens, kas šo muižu
mantoja, to pārdod, izņemot Veselavas ciemu, 1674. g. par 1900 dalderiem kapteinim
Eberhardam Cīsingam (Ziesing oder Sissing). 1682. g. Blankfelde pieder Cīsinga atraitnei Kordulai Dorotejai Herbers. Vidzemes muižu aktīs (arhīvs 403) aprakstīta viņas
sūdzības izmeklēšana par Blankfeldes robežām ar Ibdeni.
Kad Blankfelda apvienota ar Mazsalacu, nav noteikti zināms. Pieņemams, ka to būs
no pēdējās īpašnieces pircis feldmaršals Kristers Horns.
Kā par Ibdenes, tā arī par Blankfeldes muižas atrašanās vietu, nav drošu ziņu. Pieņem,
ka tā būs stāvējusi Dronas vai Nikuča pusmuižu, vai Vecmuižnieku mājas vietā. Muižas
un tās pirmo īpašnieku vārdu atgādina bij. Blankas krogs, tagad Blankas jaunsaimniecība.
Vispārim, kas attiecas uz senlaiku muižnieku dzīves vietām, t. i., kungu namiem, tad tie
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Reinis Cukurs

Mazsalacas pagasta hronika

daudzreiz nebija labāki par zemnieku mājām. Tāds piemērs mums ir no Pantenes kungu
dzīvokļa, kura [apraksts] vēl uzglabājies no 1713. g. (sk. Konv. v. 14. s.) Ar to izskaidrojams, ka vairākām muižām apvienojoties, no kunga ģimenes neapdzīvotie nami vai nu
sabruka vai pārvērtās par zemnieku vai pusmuižu ēkām.
Pēc Hupeļa topogrāfiskām ziņām 1782. g., Blankfeldi arī sauc par Cilligeni, vai Cillieni, latviski Blankas muižu, ir no redukcijas komisijas 1682. g. atzīta par pilnīgu
dzimtīpašumu (allovu), uz 1571. g. un 1589. g. dāvinājuma pamata un tāpēc nav
atņemta.

Mazsalacas pirmpagasta ciematu saraksts
1528. g.
No Mazsalacas ciema: 1. Kains, ¾ arkla, pie Salacas, 2. Feverencs (Beverencs), ½ arkla, 3. Bruers (Brevers), ½ arkla, 4. Bolds, ½ arkla.
No Sila ciema: 1. Sircens jeb parkuns (Kravainis), ½ arkla, 2. Heinrichs Sukuls jeb
Jakobs Pavens, ½ arkla, 3. Pekunijs (Pekuns), ½ arkla.
Kopā 7 ciemati ar 3 ¾ arkla zemes.
1624. g.
Vidzemes arklu revīzijā Nr. 1 no 1624. g. un 1625. g. minēts, ka Mazsalacas muižai,
kas Falkenbergam pieder, ir trīs zemnieki, vārdā Jakob Vever, dzimtīpašnieks (Erbpaur)
ar ¼ arkla, Dukša Hermaņa atraitne ar ¼ arkla, un Kide Macs.
1701. g.
Pēc Mazsalacas baznīcas personālgrāmatas no 1701. g., Mazsalacas pagastā atrodošas
mājas (21): 1. Apse (Sipars), 2. Balgals (Ādminis), 3. Daugans, 4. Deke jeb Melpēters, 5.
Dožjāns (Dožēns), 6. Dukšs (Duksis), 7. Kājans Jānis (Utēns), 8. Kāvs (Ķāvis), 9.Kaktiņš,
10. Kausjāns (Kaužēns), 11. Kida, 12. Kravainis, 13. Kevs, 14. Kundziņš, 15. Lieljānis,
16. Loja, 17. Runcens (Jenkus), 18. Sila Balcers, 19. Sila Mačs, 20. Strunda, 21. Ceipens
(Ceips).
1723. g.
Mazsalacas pagasta saimnieki pēc 13. marta 1723. g. saraksta:
1. Duksis, 2. Kaktiņš, 3. Runcens jeb Jenkus, 4. Dopiens jeb Dožēns, 5. Loja, 6. Strunda, 8. Circens jeb Kravainis, 9. Kundziņš, 10. Balgals jeb Ādminis, 11. Apsa jeb Sipars,
12. Deke jeb Melpēters, 13. Ceipe, 14. Kaužēns, 15. Kide, 16. Krasva jeb Bisnieks (pie
muižas pievienots), 17. Sila Mačs, 18. Dauģēns, 19. Kaija jeb Utēns, 20. Ķāve ar 21.
Cūkundzi.
Silins, iepriekš Sila Jurka saukts, tapa Cīsinga mantiniekiem, kas Blankfeldē dzīvo,
atdots.
Krodznieks Jānis iznēsā muižas alu.
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1731.g. 24. maijā
Pēc Vidzemes arklu revīzijas Nr. 18 no 1731. 24. maija, pie Mazsalacas pieder:
1. Dukse, 2. Kaktins, 3. Runcens jeb Jenkus, 4. Dopians jeb Dožēns, 5. Silamačs,
6. Loja, 7. Strunda, 8. Lieljānis, 9. Circens jeb Kravainis, 10. Kundzins, 11. Balgals jeb
Ādminis, 12. Apse jeb Sipars, 13. Deke jeb Melpēters, 14. Ceipe, 15. Kaužens, 16. Kide
(pievienots pie muižas laukiem), 17. Kresve jeb Bisnieks (pie muižas pievienots), 18.
Dauģen, 19. Kaija jeb Utens, 20. Kajve (jeb Ķāve), muižas zvejnieks, 21. Sila Jurka, 22.
Krodznieks Juris.
Muižas īpašnieks ir ģenerāloikonomijas direktors Vienholds Georgs f. Felkerzāms.
Krogi: Desse jeb Aure, kur tikai rija, un Blankfeldes krogs, jauns celts.
1750. g.
Pēc Mazsalacas baznīcas grāmatām no 1750. g. (mācītājs Andrejs Reusners): 1.
Silamačs, 2. Dauģens, 3. Ķāve, 4. Utens, 5.Dukše, 6. Kaktiņš, 7. Jenkus, 8. Strunda, 9.
Kaužēns, 10. Ceips, 11. Melpēters, 12. Ādmins, 13. Kravains, 14. Sipars, 15. Kundziņš,
16. Dožēns, 1. Loja, 18. Ķimens, 19. Silaunieks, 20. Kide, 21. Bisnieks, 22. Lieljānis – pie
muižas pievienoti.
Šinī sarakstā mājām jau nolaisti vecie vārdi un tās sagrupētas pa apvidiem (pēc
baznīcas pagastiem).

Ibdenes ciematu saraksts
1624. g. 16. sept.
Pēc Vidzemes arklu revīzijas Nr. 1 no 1625. g. teikts, ka Ibdenes muiža iepriekš fon
Ungernam piederējusi, līdz karš ar poļiem iesācies, tā atrodas Mazsalacas draudzē, tagad
to prasa Volmers f. Ungerns. Šai muižai tagad pieder četri zemnieki: Pēters Hincs, Asians
Jerike (Usian Berke), Siloka Jorgens (Siliken Jurgen), Muste Jakobs.
1630. g.
Pēc 1630 g. 4. sept. Vidzemes arklu revīzijas Nr. 6 Ibdene (Ibbene) ir Heinriha f. Ungerna muiža, tam padoti: Hincs Pēteris, Assan Jerke, Hanks Kans, Muste Josts.
1691. g.
Pēc Ibdenes muižas vaku grāmatas no 1691. g. 17. sept. tai pieder:
1. Rāmnieks Heinrichs, 2. Krogs pie Mazsalacas baznīcas, tam maz zemes, 3. Maurin Juris, 4. Hinc Jurka, 5. Duglav Juris, 6. Leite Juris, 7. Blāke Mačs, 8. Ķuze Hans, 9.
Škobe, 10. Ķeizars, 11. Muskat Hienrichs, 12, Muller Jānis.
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1701. g.
Pēc Mazsalacas baznīcas personālgrāmatas no 1701. g. pie Ibdenes pieder sekošas
mājas:
1. Blāķis, 2. Duklāvs, 3. Hince, 4. Ķeizers, 5. Krogs, 6. Ķūzis (Kius), 7. Jaun-Ķūzis
(Jaun-Kius), 8. Leitis (Leišs), bez ļaužu, 9. Maurins, 10. Mellers (Kurpnieks), 11.
Rāmnieks, 12. Rībens, 13. Skobe, 14. Tīs Vec-Muiž.
Rūjienas Lielāsmuižas ciemati 1701. g.
1. Alkšen Kaln, 2. Alkšen Lejas, bez ļaužu, 3. Alkšen Klinger, 4. Daugul, 5. JānisMač, 6. Kaln-Mač, 7. Ķūrēn, 8. Liel-Sīman, 9. Mellaķīs (3 istabas), 10. Nikuc, 11. KalnNuķe, 12. Lejas-Nuķe, 13. Ore (zemn.), 14. Oļļa, 15. Pelleks, 16, Peide, 17. Promults, 18.
Puņemut, 19. Purlaurs Th., 20. Purlaurs Jēk., 21. Sač, 22. Stepel Pēks., 23. Suč, 24. Talc,
25. Vectals.
Ibdenes saimnieki pēc 1715. g. saraksta:
1. Kaln-Alkš, 2. Lejas –Alkš, 3. Klingers, 4. Pater Rein, 5. Ore, 6. Dauguls, 7. Meller
jeb Kurpnieks, 8. Ķūze, 9. Blāķis, 10. Skubens jeb Tentels, 11. Hinc, 12. Duklāvs, 13.
Maurins, 14. Promolt ar Pelec zemi (Ārgalieši).
15. Sakalaurs, 16. Kaln-Nuķe, 17. Lejas Nuķe, 18. Mella-Ķīss, 19. Oļļa, 20. Puņmute,
21. Peida, 22. Ķūrēns, 23. Jānīt-Mačs, 24. Purlaurs, 25. Sadce, 26. Kundzins, 27. Vītins,
28. Kišloks, 29. Rauska, 30. Kaln-Mačs, 31. Talce, 32. Metze jeb Kolus,  33. Lucs, 34.
Tops, 35. Silpauts, 36. Vinkel-Talcs. Tālu mežā (mežgalieši).
No Saara draudzes:
37. Kammo, 38. Karpe, 39. Paro.
Ibdenes īpašumu lielais pieaugums izskaidrojams ar to, ka pie Rūjienas Lielās muižas
piederošās mājas tapa pēdējai atņemtas un pirmajai pievienotas. Muižu redukcijas lakā
arī Rūjienas Lielā muiža tapa pārvērsta par Zviedrijas valsts jeb kroņa muižu. Pārnākot
Vidzemei zem Krievijas, krievu cari un carienes daudzas reducētās muižas līdz ar zemniekiem gan sadalīja, gan izdāvināja atkal vācu muižniekiem, gan paturēja arī turpmāk
par kroņa muižām.
1723. g.
Pēc 1723. g. maija saraksta kā veci Ibdenes publiski (valsts, pagasta, klaušu) zemnieki
minēti: Kaln-Alksne, Alksne-Klinger, Lejas Alksne, Peter-Rein, Ore, Daugul, Polleks Tīss,
Polleks (Pelleks). Kaln-Nuķe, Lejas-Nuķe, Liel-Kundzin, Vītiņ, Talce, Talce-Luce.
1731. g.
Pēc Vidzemes arklu revīzijas Nr. 18 no 1731. g. 24. maija, pie Ibdenes pieder: 1. Mustiak-Keizer (muižai pievienots), 2, Mūllers, 3. Ķūze (Kise), 4. Blāķe, 5. Skobe, 6. Pulleks
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Tīss, 7. Jaunzem Ķūze (Kuise) ar 8. Ķimeni, 9. Ķeizers, 10. Skubens jeb Tentels, 11. Leite,
1/4 arkla, agrāk skolas zeme, tagad atkal muižai pievienots, 12. Duglavs, 13. Hince, 14.
Maurins jeb Bumba, 15. Baznīckrodznieks, 16. Rāmnieks pie prāmja.
1731. g.
Pēc 1731. g. vaku grāmatas Ibdenes publisko (valsts, pagasta, klaušu) māju saraksts,
kas senāk no Rūjienas Lielās muižas še pārliktas:
I Kresmas ciema: 1. Lejas Alīne, 2. Alīne Klinger ar Runce-ciemu, 3, Kaln-Alšne, 4.
Pēta Rein, 5. Ore, zemnieks, 6. Daugull Mārc, 7. Polleks – muižai pievienots.
II No Pantenes iemainīti zemnieki: 1. Mucinieks, priekš daudz gadiem muižai pievienots, pie tās laukiem, 2. Šmic Jānis ar Vēver jeb Pellik zemi, 3. Kaln Nuķe (Niuke),
4. Lejas Nuķe (Nuk), 5. Patemus jeb Melkīss, 6. Patemus jeb Dīrīks ar Kallas, 7. Ollis
Steins.
III No Skuren kulla: 1. Punnimut, 2. Beite, 3. Ķūren Alšne, 4. Punnimut jeb Jānis
Mačs, 5. Sarke jeb Purre Laurs, 6. Sadce.
IV Ballanciema: 1. Lielkundzins, 2. Mazkundzins, 3. Kīslauks, 4. Rauska, 5. Liel
Sīmans, 6. Vītins.
V Atsevišķi ciemati: 1. Mēl jeb Kalnmačs, 2. Talči, 3. Talči jeb Lucipart, 4. Talči jeb
Tops, 5. Melči jeb Kollus, 6. Silpo-Dīriks, 7. Vinkel Talcs.
VI Saara draudzes: 1. Kammo, 2. Karpe jeb Kabe, 3. Kaire jeb Karvo,
1750.g.
Ibdenes mājas pēc Mazsalacas baznīcas grāmatas no 1750. g. pēc mācītāja Andreja
Reussnera saraksta:
1. Ibdenes privātās mājas (Ibden privāt): 1. Blāķe, 2. Duklāvs, 3. Hince, 4. Ķeizers,
5. Baznīcas krogs, 6. Ķūze-Vecstārasts, 7. Ķūze – jaunais, 8. Leiše, 9. Maurins, 10. Kurpnieks, 11. Rāmnieks, 12. Šķoba, 13. Skubens., 14. Tīši.
2. Ibdenes publiskās mājas (Ibden publīk): 1. Alksne Kaln, 2. Alksne Lejas, 3. Klinģer,
4. Dauguls, 5. Jānītmačs, 6. Silzemnieks, 7. Kalnmačs, 8. Ķūrēns, 9. Sil Sīmanis, 10. Luce,
11. Melķīss Kalna, 12. Melķīss Lejas, 13. Nuķe Kalna, 14. Nuķe Lejas, 15. Ozolbērtuls,
16. Oļļa, 17. Ore, 18. Promults un Pelleks, 19. Pēķšēns, 20. Peida, 21. Puņmute, 21. Purlaurs, 23. Sace, 24. Sučs, 25. Talce, 26. Tīliks.
1793. g.
1793. g. (sk. 13. l. p.) Mazsalaca, Blankfelde (no 1682. g.) un Ibdene, ko nopērk
1793. g. G. f. Felkerzāms, saplūst par vienu nedalāmu kopīpašumu, kas tiek privātā,
no sabiedriskām un valsts kalpošanām brīvā muižas un muižas saimnieku (kvotes)
zemē un ar kalpošanām apgrūtinātā publiskā zemnieku jeb klaušu (vaku) zemē sadalīts,
pieskaņojoties jau līdzīgam iepriekšējam šo muižu un pagastu šķirojumam.
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1624. g.
Pēc Vidzemes arklu revīzijas Nr. 1 no 1624.–1625. g. Blankfeldes muižai ir viens
ciems ar vārdu Cillen, kurā agrāk 11 zemnieki dzīvojuši. Tai pieder 2 ¾ arkla zemes. Patlaban tur tikai viens zemnieks, vārdā Jurke Tenis, dzimtīpašnieks, ar 1/ arkla zemes.
1701. g.
Pēc Mazsalacas baznīcas personālgrāmatas no 1701. g. Blankfeldei pieder sekojoši
ciemati: 1. Kaprals, 2. Klemens, 3. Katlaps, 4. Ievulīcs, 5. Mež Ans, 6. Paurens, 7. Paurens Maz, 8. Rams, 9. Niguls, 10. Roska, 11. Stālands, 12. Sudrabkals, 13. Tinte Juris,
14. Čukers, 15. Vecmuižnieks, 16. Kogs (Blankas).
1731. g.
Pēc 1731. g. Vidzemes arklu revīzijas Nr. 18. Blankfeldei pieder: 1. Drona, 2. Cuker,
3. Metce ar Tonke zemi, 4. Sudrabkals, 5. Blanka Niguls, 6. Paurens, 7. Stalands jeb
Roska, 8. Muižnieks jeb Sīmans, 9. Vec-Muižnieks ar Šnickera jeb Almenca zemi, 10.
Krodzinieks (Meža Mārcs).
1750. g.
Pēc Mazsalacas mācītāja Andreja Reussnera saraksta: 1. Jurka, 2. Drona, 3.
Mežancs, 4. Roska, 5. Sīmans, 6. Paurens, 7. Vecmuišnieks, 8. Niguls, 9. Cukurs, 10.
Sudrabkals, 11. Krogs. 12. Vēbers.
1782. g.
Pēc Hupeļa topogrāfiskām ziņām no 1782. g. Mazsalacas, Ibdenes un Blankfeldes
muižu lielumi pēc arkliem sekoši:

Mazsalaca
Ibdene privātā
Ungurmuiža jeb
Ibdenes publiskie
zemnieki
Blankfelde

1699
5⅝
13¼

1750
5⅝
2¼
8½

1765
4⅜
3½
12 ⅝

1⅝

1⅝

1⅞

Apvienoto Mazsalacas, Blankfeldes un Ibdenes muižu koplielums pēc Napīrska (Napiersky) I.: 1832. g. 33 ½ arkla, 1881. g. 13 15/80 muižas un 47 52/80 arklu zemnieku
zemes, kopā 60 70/80 arklu.
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Mazsalacas pagasta dažu ciematu vaku grāmatu noraksti
Autora tulkojums no vācu valodas.
1731. g.
Privātās Mazsalacas ar Blankfeldi muižas, tanī pat draudzē, vaku grāmata, kā tās pašas
muižas zemniekiem viņu darbi, nodevas un stacija un citi pienākumi pēc viņu tagadējā
stāvokļa un mantas, pēc agrākās parašas, ir pildāmi un maksājami, iekārtota pēc notikušas
izmeklēšanas uz vietas 1731. g. 24. maijā.
Mājas un zemnieka vārds
Arklu lielums
Nedēļas strādnieki cauru gadu ar zirgu
Otrenieks no Jāņiem līdz Miķeļiem,
kājnieks
Rudzi, pūri
Mieži, pūri
Auzas, pūri
Kvieši, pūri
Linsēklas, pūri
Dzijas, mārc.
Lini, podi
Apiņi, podi
Kaņepāji, podi
Naudā, Alberta RTL (Reihsdālderi)
Aitas, gab.
Vistas, gab.
Maisi, gab.
Lopu valgi
Siens, vezumi

Daugen Kaspar
¼
½

Loja Matīss
½
1

½
3
3
2
1/6
¼
3
½
¼
¼
¾
½
1
½
1
½

1
6
6
4
⅓
⅓
6
1
½
½
1½
1
2
1
2
1

Mācītāja nodevas no muižas pa 2 pāri no katras labības, no Blankfeldes ik pa 1 pūram. No
katras zemnieku mājas 1/3 pūra no katras labības. Pūrs pēc Rīgas pūra, mārciņa pēc Rīgas
bezmēna. Zirgu, kā arī kājnieku strādniekiem jāierodas muižā pirmdienas vakarā, tie tiek
atlaisti sestdienas vakarā. Strādniekiem jāņem līdz sava maize. Muižas labības aizvešanai
jādod zirgs ar vīru pēc vajadzības.

23

Reinis Cukurs

Mazsalacas pagasta hronika

Pārskats par Mazsalacas un Blankfeldes muižu, tanī pat draudzē, apsētām un tukšām
zemnieku mājām, arī par zemnieku stāvokli un mantu, 1731. g. 24. maijā.
Mājas un zemnieka vārds
Arklu lielums
Darbam spējīgi vīri
Darbam spējīgas sievas
Veci un darbam nespējīgi vīri
Darbam nespējīgas sievas
Zēni, kas vēl nevar strādāt
Meitenes, kas vēl nevar strādāt
Zirgi un ķēves
Kumeļi
Vērši
Govis
Jaunragu lopi

Daugen Kaspar
¼
2
4
1
3
1
2
1
2
5
3

Loja Matīss
½
4
3
1
2
3
5
1
4
4
3

Ruļļu jeb Wakkas Grahmata uz augstu pavēlēšanu Tās Ķeizariskas
Godības nospriesta no tās tādēļ ieceltas Zemes Mērošanas Tiesas tai
zemnieku sētai Kunziņ Jānis, kas pieder pie Mazsalace ar Ibdenes
muižas Maz-Salace baznīcas draudzes un Rīgas tiesas. 1820. gadā.
1820. g.
Tiesīga vērtības nosacīšana, pēc kuras ikkatra zemnieku zemes zorte pēc naudas ir
izreķenejama, kā tā no žēlīga Ķeizera caur tiem likumiem no 1809-ta gada ir apstiprināta.
Sētas un ta zemnieka vārds Kunziņ Jānis
Sētas vērtība 24 dalderi 23 graši
Pēc likumiem vajaga būt
Darba cilvēki
Vīrieši
4

Sētas mantas

Sievieši
3

Zirgi
2

Lopi
8

Vasaras
sēklas
12

Šīs apliecināšanas taisnību apliecina: C. Hinc, Tiesas mērnieks
Par to klātrakstītu zemes vērtību no 24 dalderiem un 23 grašiem būs tas zemnieks Kunziņ
Jānis tos darbus darīt un tās došanas dot, kas te nosacīti.
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Darba dienas
Kājām
Ar zirgu

Zemes atlīdzīšana par to atlaistu
staci
A. Zināmas klausīšanas
169
Ik nedēļas ¾ dienas ar zirgu
Ik nedēļas no Jurģiem līdz
Miķeļiem ¾ dienas kājām
Viss kopā iznes
B. Palīga klausīšanas
19
a) No Jurģiem līdz Miķeļiem
b) Ziemā un vasaras laikā 3 ceļi 205
36
1/3 versti
8
No Miķeļiem līdz Jurģiem
Viss kopā iznes
C. Tiesas došanas pie muižas
Mērs
Rudzu, pūri
2 3/4
Kviešu, pūri
2
Miežu, pūri
2
Auzas, pūri
Zirņu, pūri
Linu sēkla, pūri
20
Linu, pūri
4
Kaņepju, pūri
4
Apiņu, pūri
Sviesta, pūri
Medus, pūri
3
Linu dziju, mārciņas
Tīklu dziju, mārciņas
12
Siena, podi
Garu salmu, podi
Zosis, gab.
Vistas, gab.
2
Cāļi, gab.
1/2
Auni, gab.
Jēri, gab.
1
Lopu valgi, gab.
Maiksi, gab.
Pauti jeb olas, gab.
Ķimeņu, stopi

Darba dienu vērtība
Dalderi
Graši

-

1

85

-

7

46

74 3/4

2
11

44 1/4
85 1/4

104

4

28

60

1
2
20
Vērtība
1

54
32
19 1/4
33 3/4

1
45

30
4 1/2
9

18
9

6
22 ½
1

1
24
-

4
1

25

Reinis Cukurs

Mazsalacas pagasta hronika

Viss kopā iznes
24
23
D. Došanas pie Kroņa
1. Rekrūšu došana ar to naudu, proviant un apģērbu, kas viņiem nākas.
2. Pastes stacija un kopšana
3. Būvēšanu vajadzību pievešana, un darbinieku došana pie tās uztaisīšanas un
apkopšanas tās baznīcas, baznīcas muižas, skolas, pastes, kortēļu namu un jātniekuspēka staļļu, tā lone tiem bizīteriem pie zemes tiesas, draudzes tiesas un valsts tiesas,
un citas naudas samešanas pēc augstas tiesas pavēlēšanas, vēl zemnieki dod to pasta
vīru.
4. Mācītāja tiesa.
5. Skolmeistara tiesa.
6. Magazinas labība, uztaisīšana un apkopšana.
7. Škūtu došana par to kroņa maksu.
8. Cietumnieku vadīšana un patentes paste.
9. Malkas priekš kara vīriem.
10. Visu ceļu taisīšana.
11. Tā galvas nauda.
Visas izskaidrošanas priekš tiem, šinī zemnieku ruļļu grāmatā pieminētiem priekšrakstiem
un nosacīšanām top atrastas iekš tās zemnieku valodā sarakstītas muižas ruļļu grāmatas.
Valkas pilsētā 16-tā dienā tā april mēneša 1820-ta gada.
C.H. Budberg, prezidents,
Edv. Bruggen, priekšnieka vietnieks,
G.B. Rozen, Assassers,
E.Victinghoff, Assassers,
Ch. Vrangell, Assassers,
J. Langhammer, Sekretērs.
Vidzemes Zemes mērošanas Komisijas zīmogs, 1809.g.

Mazsalacas pagasta piederīgam Melhioram Kārlim (Salisbergam) dotās
brīvības grāmatas noraksts.
Autora tulkojums no vācu valodas.
1804. g.
Pēc tam kad es apakšā parakstījusies esmu mana Mazsalacas dzimtcilvēka, sulaiņa Melchiora Kārļa, kuru esmu ar vēstījumu sev izņēmusi no citu muižas dzimtcilvēku vidus, saskaņa
ar mantošanas un tiesību pārņemšanas noslēgto līgumu par Mazsalacas un Ibdenes muižām
starp mani un maniem bērniem ....tā ...180... . g., ilggadīgos uzticamos kalpojumus apsvērusi
un esmu apņēmusies viņu tā nopelnu dēļ par manu personu atalgot, tad es ar šo atlaižu, šīs
atklātās brīvības grāmatas spēkā, mana vīra godīgā klātbūtnē un līdzparakstā, minēto su-
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laini Melhioru Kārli, dodot uzvārdu „Salisberg”, viņa sievu Helēnu Mariju un viņa 3 meitas,
vārdā Marija, Sofija un Jūlija, visus kopā, no viņu dzimtpadotības, ar kādu tie man līdz šim
piederēja, tā kā viņi no šī brīža savā brīvā stāvoklī var visādā veidā, kā viņiem patīk, un pēc
likuma atļaujas ir iespējams un derīgi, dzīvot un priecāties; es tagad īstā likuma kārtā atsakos
priekš manis, maniem mantiniekiem un mantojuma ņēmējiem no Melhiora Kārļa Salisberga
un viņa dzimtas dzimtpiederības ne tikai svinīgi un likumīgi, bet arī vispaklausīgi lūdzu visas
augstas un zemas Zemes valdības iestādes viņu kā brīvu vīru atzīt un viņu viņa turpmākā
kārtīgā darbā pienācīgi atbalstīt. Visa teiktā apliecībai es esmu šo atklāto brīvības grāmatu
ne tikai parakstījusi un zīmogu pielikusi, bet arī vispaklausīgi lūdzu augsti godātu Ķeizarisku
Rīgas apriņķa Zemes tiesu to pienācīgi apstiprināt un korroborēt.
Tas noticis Rīgā, 30. jūlijā, 1804. g.
Marija Helena Estere Homas, dz. Baronese f. Rīš (Riesch), (zīmogs)
Josefs de Homas, kā godīgs asistents, (zīmogs)
No Ķeizariskas Rīgas Zemes tiesas tiek ar šo atvaļināta kapteiņa Jozefa de Homas un viņa
sievas Marijas Helenas Esteres von Homas, dzim. Baronese von Riesch augšā stāvošie paraksti kā īsti apliecināti. Tā noticis Rīgā, pilī, 1804. g. 11. augustā.
Ķeizariskas Rīgas Zemes tiesas vārdā:
R. brīvkungs Ungern-Sternbergs, Zemes tiesnesis
J.G. Gerb, sekr.
Nr. 1487.
(Zīmogs)
Melhiors Kārlis Salisbergs ir Jenkus māju mirušā īpašnieka Jāņa Kužēna un viņa
brāļa virsskolotāja un stārasta Kārļa Kaužēna mātes tēvs. Tātad viņu māte ir viena no
minētām 3 meitām (R. C.).

Pēc Valtenbergu (Mazsalacas) muižas pagasta tiesas šņoru grāmatas no
1851. g., protokola noraksts no 21. jūlija 1864. g.
1864. g.
Šinī dienā tika pēc to muižas dzimtlielkunga baron von Vietinghoff uzdošanu no 14. juli
š. g. pie pagasta tiesas uzsacīts tie tagadējie rentes kontrakti no 23. april 1865. g. tādēļ, ka
mājas uz pārdošanu liks, šiem apakšā uzzīmētiem saimniekiem, kuri bija tagad atnākuši:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jaun Dukse, Jān Kakting
Vec Kaktin, Spric Kakting,
Jaunstrundes, Indrik Strunde,
Vec Purlaur, Tenis Daugul,
Vec Silpaut, Ādam Silpauž,
Kalna Ķūrēn, Anc Ķūrēn,
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29.
30.
31.
32.
33.
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
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Jaun Purlaur, Juris Purlaur,
Ore, Tenis Ore,
Jaunsilzemniek, Tenis Ore,
Pimpe, Kriš Melnalksne,
Sidrabkal, Tenis Zveiniek,
Ķespar, Ādam Bērzin,
Kalna Mežanc, Jēkab Daugull,
Ķūrēn Dreiman, Pēter Muižniek,
Kaln Jānītmač, Tenis Tīlik,
Mālu Vāciet, Mārtin Praul,
Vec Silzemniek, Jān Peide,
Lejas Ķūrēn, Jān Muižniek,
Maz Peide, Jān Bērzin,
Vec Līce, Bērzin,
Pēkšēn, Ādam Pēkšēn,
Vec Dukse, Jēkab Dukse,
Vec Darzin, Ans Reiter,
Jaun Darzin, Mārtin Kokenberg,
Vec Kalej, Jān Ancsmit,
Kabzeme, Jēkob Kažok,
Vec Ķeizer, Tenis Silin,
Šķobe, Kārl Skiobe,
Pura Muižniek, Juris Vikman,
Lejas Melke, Jān Melke,
Kalna Kruje, Tenis Kruje,
Kurpniek, Rein Krumholc,
Jaun Ramat, Kriš Silpaut,
Nurmik, Tenis Pēkšēn,
Vec Ķimen, Jēkob Ķimen,
Purmal, Juris Mellalksne,
Vec Talce, Ādam Silin,
Sakalaur, Pēter Lezdin,
Kūtszemniek, Tenis Kaužēn,
Jaun Oļļa, Tenis Oļļa,
Jaun Līce, Anc Kaužēn,
Jaun Kaktin, Ādam Jaunalksne,
Vec Strunde, Adam Jaunalksne,
Upes Peide, Tenis Kruja,
Jaun Lielsīman, Tom Jurka,
Vecpeide, Jān Peide,
Būdelniek, Jakob Seleniek,
Jaun Zem, Jakob Bunkovskij,
Jaun Ķimen, Kriš Sālzirn,
Teterīt, Tenis Sālzirn,
Lejas Mežanc, Juris Jurka,
Lejas Kruje, Jān Jurka,
Jaun Vītin, Tenis Vītin,
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54. Vec Topse, Anc Topse,
55. Jaun Rauske, Kriš Nolle,
56. Vec Vilklauzne, Juris Talce,
57. Lejas Vītin, Kriš Ādmin,
58. Pura Vītin, Tenis Lūsa,
59. Kūla Libuž, Silpaut
60. Jaunvilklauzne, Tenis Kaužen,
61. Vec Jenkus, Jān Kaužēn,
62. Silin, Jān Ancšmit,
63. Šķute, Mārtin Pēkšēn,
64. Kažok, Mārtin Kažok,
65. Vidus Talce, Ādam Vidausk,
66. Kalnmač, Richard Buile,
67. Lācekaln, Tenis Silpaut,
68. Ruice, Pēter Ruice,
69. Sapraš, Kriš Kundzin,
70. Lūse, Jākob Lūse,
71. Vec Oļļa, Jān Vītin,
72. Jaun Topse, Pēter Lūse,
73. Ceļa Kundzin, Jakob Kundzin,
74. Ķāve, Pēter Vītin,
75. Jaun Uten, Juris Luste,
76. Vītin Ķimen, Pēter Vītin,
77. Tēcēn Libuž, Tēcēn,
78. Vec Rauska, Mārtin Rundik,
79. Kaln Ramat, Kriš Silpaut,
80. Gaile, Spric Gaile,
81. Silauniek, Jān Skujin,
82. Radzin Talce, Jān Ādmin,
83. Vec Blanksīman, Jān Kruje,
84. Smiltskalej, Anc Smiltskalej,
85. Lucas, Tenis Vītin,
86. Jaun Muižniek, Tenis Muižniek,
87. Vec Nigul, Spric Nigul,
88. Kalnin, Jākob Lapin,
89. Vec Vītin, Tenis Vītin,
90. Vec Dīriķ, Jān Lauzne,
91. Rīse, Jēkob Rīsberg,
92. Lejas Ramat, Spric Ramat,
93. Jaun Jurka, Tenis Jurka,
94. Roska, Tenis Tīlik,
95. Nuķekalej, Jān Nuķe,
96. Eglīt, Tenis Vientul,
97. Jaun Dīriķ, Matīss Zaķe,
98. Garkaln, Jān Lauzne,
99. Pirtsmež, Tenis Silleniek,
100. Braslin, Mārtin Celms,
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101. Jaun Nigul, Jur Kalnin,
102. Ievulic, Jēkab Kampūs,
103. Dožen, Jēkob Roman,
104. Melpēter, Jān Kampus,
105. Promuld, Adam Jaunalksne,
106. Spric Daugul, Jān Daugul,
107. Spric Daugul, Ādam Daugul,
108. Kollas, Rein Tīlik,
109. gala Talce, Jān Tīlik,
110. Puņmut, Rein Tīlik,
111. Bērzauniek, Rein Tīlik,
112. Jaun Peide, Jān Gaigal,
113. Vec Loja, Ernst Daugul,
114. Pilikser, Jān Tīlik,
115. Jaun Loja, tam vietniekam Ernst Daugul,
116. Tīlik, Mārtin Tīlik,
117. Vec Jurka, tam vietniekam tēvam Kriš Jurka,
118. Ķūze, Adam Ķimen,
119. Muceniek Libuž Purlaur,
120. Jān Silpaut, Anc Silpaut,
121. Čukur, Tom Čukur,
122. Krūkle, Tenis Neuman,
123. Vec Muižniek, Anc Kaužen,
124. Kalna Melke, Ādam Alksne,
125. Vec Lielsīman, Adam Talce,
126. Penka, Jēkob Silin,
127. Vec Uten, Anc Luste,
128. Kaužēn, Adam Kaužēn,
129. Kangur, Adam Kangur,
23. jūlijā vēl uzteikts 21. jūlijā pie pagasta tiesas neatnākušiem saimniekiem:
130. Jaun Jenkus, Mārtin Ārgal,
131. Lejas Jānītmač, tam pērminderam Tenis Seleniek,
132. Lejas Kundzin, Mārtin Upe,
133. Nolle Kundzin, Adam Nolle,
134. Cūkundz, Jān Cūkundz,
135. Lejas Jānītmača Kriša un Jēkaba Kažoku aizgādņiem.
Priekšsēdētājs J. Kampūs.
Piesēdētāji: Pēter Tobīs, Pēter Tīlik, Juris Purlaur, Juris Talce.
Vasts vecākais Adam Roman,
Vasts vecākais Jur Muižniek.
Pēc pagasta tiesas protokola no 13. oktobra 1864. g. barons Fītinghofs uzdod uzsacīt
14 saimniekiem, ka tiem ir 23. aprīlī 1865. g. no savām mājām jāiziet, tādēļ, ka tās ir
citiem pārdotas. Tie ir:
30

Reinis Cukurs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mazsalacas pagasta hronika

Ķespars,
Vidus Talcis,
Vec Talcis,
Tēcēns,
Lejas Vītiņš,
Kalna Mežancs,
Dožens,
Jaun Kaktiņš,
Piliksers,
Ķeizars,
Silaunieks,
Vec Topsis,
Lejas Ramats,
Rīsis.

Pēc daudziem protokoliem šinī pat šņoru grāmatā redzams, ka barons izliek tam
nepatīkamus saimniekus iz viņu mājām bez jebkādas atlīdzības par viņu celtām ēkām,
izkoptiem dārziem u. c. saimniecības uzlabojumiem.
Bez tam jau iepriekšējos gados vairākas zemnieku zemes mājas ir muižas zemei pievienotas, tā apgrūtinot pārējās klaušu mājas ar vēl par jaunu pienākušām nodevām un
kalpošanām. Tāpat tapa vairākas klaušu mājas ar labu zemi pārmainītas pret kvotes
mājām ar mazvērtīgākiem laukiem.

Izraksts no Valmieras apr. Zemes grāmatu nodaļas Nr. 177-I aktēm.
Sekošas 135 Mazsalacas (Valtenbergu) muižai piederošās klaušu jeb vaku zemes mājas ir
27. oktobrī 1864. g. pārdotas tapušas:

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mājas vārds
Bērzaunieks
Būdelnieks
Jaun Darzins
Jaun Daugulis
Vec Daugulis
Jaun Dīriķis

7.  
8.
9.
10.
11.

Dožēns
Jaun Duksis
Ievulīcis
Gailītis
Garkalns

Lielums
10 dald.
10 dald. 1 grasis
7 dald.
8 dald. 19 gr.
44 dald. 64 gr.
19 d. 66 gr.
30 d. 31. gr.
28 d. 23. gr.
8.d. 29. gr.
7.d.
14. d. 17. gr.

31

Īpašnieks
Iepirkšanas cena
Mārtiņš Tīliks
1600 rub. sudr.
Tenis Sedlenieks
1300 r. s.
Jānis Melķīss
950 r. s.
Fricis Daugulis
4700 r. s.
Fricis Daugulis
7500 r. s.
Matīss Saks
2600 r. s.
Indriķis un Adams
Lūši
500 r. s.
Jānis Apsīts
4600 r. s.
Jēkabs Kampūzs
1200 r. s.
Mārtiņš Gailis
900 r. s.
Jānis Lauznis
200 r. s.
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12.
13.
14.
15.
16.

Vec Jenkus
Kaln Jānītmačs
Lejas Jānītmačs
Jaunzems
Vec Jurka

28. d. 72. gr.
26 d. 76. gr.
29 d. 59. gr.
7. d. 40 gr.
38 d. 25 gr.

17.
18.
19.
20.
21.

Kabzemis
Jaun Kaktiņš
Vec Kaktiņš
Vec Kalejs
Kalniņš

28 d. 9 gr.
36 d. 65 gr.
40 d. 60 gr.
10 d.
7. d.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Kalnmačs
Kangurs
Kažoks
Kaužēns
Ķespars
Ķeizers
Ķāvis
Jaun Ķimenis
Vec Ķimenis
Ķimen Vītiņš
Ķūrēn Dreimanis

35 d.73. gr
16 d. 42. gr
15 d. 7. gr.
35 d. 66. gr
8 d. 70 gr.
21 d. 28. gr
16 d. 74. gr.
7 d. 66 gr.
23 d. 75 gr.
14 d. 18 gr.
13 d. 52 gr.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Kaln Ķūrēns
Lejas Ķūrēns
Kolla
Kaln Kruja
Krūklis
Kūtszemnieks
Lejas Kundziņš
Ceļmal Kundziņš
Nolle Kundziņš
Kurpnieks
Lāčkalns
Jaun Līcis
Vec Līcis
Jaun Loja
Vec Loja
Lucis

25 d. 72 gr.
20 d. 77 gr.
24 d. 36.gr.
32 d. 24 gr.
7 d. 53 gr.
15 d. 33 gr.
31 d. 14 gr.
19 d. 3 gr.
31 d. 17 gr.
16 d. 3 gr.
12 d. 21 gr.
13 d. 23 gr.
13 d. 3 gr.
36 d. 54 gr.
29 d. 27 gr.
31 d. 14 gr.

Jānis Kaužēns
Tenis Tīliks
Krišs Kažoks
Juris Bankovskis
Tenis Talcis
Jēkabs un Juris
Kažoki
Jānis Kaktiņš
Spricis Kaktiņš
Jānis Ancšmits
Jēkabs Lapiņš
Richards un Jānis
Buiļi
Ādams Kangurs
Mārtiņš Kažoks
Jānis Gaigals
Jānis Bērztīss
Kaspars Vītiņš
Pēters Vītiņš
Krišs Sālzirnis
Jēkabs Ķimenis
Jānis Vītiņš
Pēteris Muižnieks
Ancis un Ādams
Ķūrēns
Ancis Muižnieks
Jēkabs Tīliks
Tenis Kruja
Libušs Silpauts
Tenis Kaužēns
Ansis Upe
Jēkabs Kundziņš
Jānis Nolle
Reinis Krumholcs
Tenis Silpauts
Adams Oļļa
Reinis Bērziņš
Georgs Daugulis
Ernsts Daugulis
Tenis Vītiņš
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5000 r. s.
5800 r. s.
5000 r. s.
1000 r. s.
7000 r. s.
5000 r. s.
6000 r. s.
7200 r. s.
900 r. s.
800 r. s.
5700 r. s.
3200 r. s.
2500 r. s.
6500 r. s.
1200 r. s.
3400 r. s.
2700 r. s.
1150 r. s.
3600 r. s.
2000 r. s.
2300 r. s.
5300 r. s.
4500 r. s.
4500 r. s.
5200 r. s.
1000 r. s.
2800 r. s.
6300 r. s.
3100 r. s.
5100 r. s.
2500 r. s.
1900 r. s.
1900 r. s.
2200 r. s.
5700 r. s.
5000 r. s.
5100 r. s.
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Mālvācietis
Kaln Melkus
Lejas Melkus
Jaun Muižnieks
Vec Muižnieks
Pur Muižnieks
Melpēters
Kaln Mežancs
Lejas Mežancs
Muznieks
Jun Niguls
Nuķa Kalējs
Nurmiks
Ore
Jaun Oļļa
Pēkšēns
Jaun Peida
Vec Peida
Maz Peida
Upes Peida
Penka
Piliksers
Pimpis
Pirtsmežs
Promulds

10 d. 71 gr.
28 d. 11 gr.
32 d. 1 gr.
15 d
32 d. 63 gr.
18 d.
40 d.25 gr.
25 d. 83 gr.
29 d. 24 gr.
21 d. 64 gr.
10 d.
12 d. 29 gr.
24 d. 30 gr.
37 d. 58 gr.
15 d. 68 gr.
35 d. 23 gr.
21 d. 85 gr.
19 d. 55 gr.
35 d. 67 gr.
9 d. 58 gr.
14 d. 49 gr.
14 d. 81 gr.
32 d.
11 d. 86 gr.
31 d. 42 gr.

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Kaln Purlaurs
Lejas Purlaurs
Puņmute
Purmals
Jaun Ramats
Kaln Ramats
Lejas Ramats
Jaun Rauska
Rīskalns
Ruics
Skalaurs
Sapraša
Sidrabkalējs

35 d. 20 gr.
26 d. 46 gr.
32 d. 59 gr.
10 d. 2 gr.
22 d. 6 gr.
24 d. 25 gr.
19 d. 74 gr.
18 d. 62 gr.
22 d. 53 gr.
7 d. 65 gr.
19 d. 70 gr.
18 d. 16 gr.
31 d. 81 gr.

Jānis Prauliņš
Ādams Alksnis
Jānis Melkus
Tenis Muižnieks
Ancis Kaužēns
Juris Vikmans
Jānis Kampūss
Mārcs Čukurs
Ansis Jurka
Jānis Purmals
Juris Kalniņš
Mārcs Kociņš
Jānis Pēkšēns
Tenis Ore
Tenis Oļļa
Jānis Pēkšēns
Ādams Kaužēns
Ādams Alksnis
Jānis Bērziņš
Jākobs Rīsbergs
Jākobs Siliņš
Vilhelms Ramans
Jānis Melnalksnis
Tenis Ievelnieks
Jānis Jaunalksnis
Tenis un Pēteris
Dauguļi
Kristaps Purlaurs
Reinis Tīliks
Jānis Kampūss
Krišs Silpauts
Krišs Silpauts
Jākobs Rieksts
Krišs Nolle
Mārtiņš Rīsbergs
Pēters Ruics
Pēters Legzdiņš
Krišs Kundziņš
Tenis Zvejnieks
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2000 r. s.
4700 r. s.
4800 r. s.
2400 r. s.
4800 r. s.
2400 r. s.
6600 r. s.
3800 r. s.
4500 r. s.
3700 r. s.
1000 r. s.
1600 r. s.
3400 r. s.
6100 r. s.
2800 r. s.
5800 r. s.
3500 r. s.
3000 r. s.
5400 r. s.
1500 r. s.
2800 r. s.
2200 r. s.
5000 r. s.
1900 r. s.
5000 r. s.
6500 r. s.
5000 r. s.
5600 r. s.
1800 r. s.
3400 r. s.
3200 r. s.
2600 r. s.
3000 r. s.
3000 r. s.
1000 r. s.
3100 r. s.
2900 r. s.
5200 r. s.
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88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

Jaun Blank
Sīmanis
Vec Blank
Sīmanis
Jaun Liel Sīmanis
Vec Liel Sīmanis
Silaunieks
Siliņš
Jaun Silpauts
Vec Silpauts
Jaun Silzemnieks
Vec Silzemnieks
Šķoba
Smiltskalējs
Jaun Strunda
Gal Talcis
Vec Talcis
Vidus Talcis
Tēcēns
Teteris
Tīliks

106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

Jaun Topsis
Vec Topsis
Jaun Utēns
Vec Utēns
Jaun Vītiņš
Lojas Vītiņš
Vec-Vītiņš
Jaun-Vilklauznis
Vec-Vilklauznis
Cūkundzis
Dadze-Dreimanis

87.
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19 d. 51 gr.

Ādams Sīmanis

2900 r. s.

25 d. 50 gr.
25 d. 60 gr.
24 d. 10 gr.
16 d. 7 gr.
13 d. 40 gr.
10 d.
25 d. 67 gr.
26 d. 81 gr.
20 d. 29 gr.
26 d. 25 gr.
7 d. 87 gr.
19 d. 59 gr.
30 d. 28 gr.
28 d. 32 gr.
25 d. 34 gr.
9 d. 20 gr.
10 d.
38 d. 63 gr.

Jānis Kruja
Toms Jurka
Ādams Talcis
Kaspars Golde
Tenis Anšmits
Krišs Silpauts
Ādams Silpauts
Tenis Ore
Ādams Peida
Kārlis Šķoba
Ancis Smiltskalējs
Indriķis Strunda
Jānis Tīliks
Laurs Ādminis
Georgs Daugulis
Sprics Ramats
Tenis Sālzirnis
Mārtiņš Tīliks
Viļums un Pēteris
Lūši
Vilhelms Ramans
Viļums Luste
Ancis Luste
Tenis Vītiņš
Mārtiņš Oļļa
Tenis Vītiņš
Kārlis Kaužēns
Juris Talcis
Jānis Cūkundzis
Jēkabs Lūsis

3750 r. s.
4200 r. s.
4000 r. s.
1900 r. s.
1700 r. s.
1500 r. s.
4400 r. s.
4800 r. s.
3900 r. s.
4000 r. s.
1200 r. s.
3000 r. s.
5000 r. s.
4500 r. s.
4000 r. s.
1450 r. s.
700 r. s.
6800 r. s.
3150 r. s.
3900 r. s.
3100 r. s.
2200 r. s.
5300 r. s.
5800 r. s.
6200 r. s.
2500 r. s.
2650 r. s.
4500 r. s.
900 r. s.

Īpašnieks
Mārtiņš Celms
Ancis Reiters

Iepirkšanas cena
1300 r. s.
2450 r. s.

19 d. 52 gr.
26 d. 24 gr.
20 d. 59 gr.
13 d. 46 gr.
32 d. 83 gr.
36 d. 55 gr.
38 d. 67 gr.
18 d. 30 gr.
20 d. 71 gr.
28 d. 16 gr.
7 d.

Uz mājas kartēm vēlāk parakstus devuši:
Nr. Mājas vārds
117. Brasla
118. Vec-Dadzis

Lielums
8 d. 59 gr.
16 d. 88 gr.
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119. Vec-Dīriķis
120.
121.
122.
123.

Vec-Duksis
Eglīte
Jaun- Jenkus
Jaun-Jurka

Mazsalacas pagasta hronika
29 d. 5 gr.
23 d. 42 gr.
10 d. 78 gr.
27 d. 26 gr.
30 d. 38 gr.

124. Ķūzis
125. Krūklis

34 d. 24 gr.
16 d. 49 gr.

126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

24 d. 27 gr.
28 d. 25 gr.
20 d 66 gr.
24 d. 87 gr.
33 d. 88 gr.
34 d 48 gr.
22 d. 31 gr.
24 d. 41 gr.
30 d. 12 gr.
28 d. 19 gr.

Lejas –Kruja
Vec-Nigulis
Vec Oļļa
Radziņ-Talcis
Vec-Rauska
Roska
Šķute
Vec- Strunda
Čukurs
Pur-Vītiņš

Jānis Lauznis
Jēkabs Duksis,
Ādams Duksis
Tenis Vientuls
Mārtiņš Ārgals
Jānis Jurka
Ādams Ķimens,
Andrejs Ķimens
Tenis Neimanis
Jānis Jurka, Ancis
Jurka
Spricis Nigulis
Jānis Vītiņš
Jānis Ādminis
Mārtiņš Rundiks
Tenis Tīliks
Mārtiņš Pēkšēns
Ādams Jaunalksnis
Toms Čukurs
Tenis Lūsis
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3500 r. s.
3400 r. s.
1700 r. s.
4500 r. s.
5900 r. s.
5100 r. s.
2500 r. s.
4000 r. s.
4400 r. s.
4200 r. s.
4000 r. s.
5400 r. s.
5400 r. s.
3600 r. s.
3900 r. s.
4800 r. s.
4500 r. s.
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V
IEDZĪVOTĀJI UN SAIMNIECĪBAS
Pagastā pēc pēdējās 1935. g. skaitīšanas 2536 iedzīvotāji, no tiem 1172 vīrieši, 1364
sievietes.
Vecsaimniecību – 203, jaunsaimniecību – 112, amatnieku zemju – 31, citu mazāku
zemes vienību 38, kopā – 384 saimniecības.
Pēc 1889. g. likuma, ka mazāki pagasti apvienojami ar lielākiem, pagastam pievieno
Mazsalacas mācītāja pagastu, astoņas saimniecības un magaziņu, kā: Kulpi, Šķesteri,
Dreimanīti, Pikātu, Streiķi, Sniedzēnu, Varkali, Metenieku.
Pagasta robežas noapaļojot Latvijas valdības laikā no pagasta atdala sešpadsmit, bet
tam pievieno no citiem pagastiem sešas mājas.
No pagasta atdalītas: Aizsalacā – Streiķis, Sniedzēns, Varkalis, Metenieks, Ķāvis,
Penka, Vec un Jaunutēni, Priede, Cūkundzes, kā arī draudzes skola – pie Skaņkalnes
pagasta. Kabzeme, Doburis – pie Rozēnu pagasta.
Ķimeņvītiņi, Vec- un Jaunlielsīmaņi – pie Idus pag.
Pagastam pievienotas:
Stūris – no Rozēniem, Rūķis, Raudīte, Ārnis – no Ternejas; Oļļa un Bērziņš – no
Rūjienas pagasta.
Muižas centra daļa, 70 pūrvietas starp muižu un Mazsalacas pilsētu, piešķirtas bij.
īpašniekam baronam Oskaram Fītinghofam. Šim īpašumam dots nosaukums „Aizupe”.

Aurupīte Mazsalacā. VNM, inv. nr. 36510.
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Mazsalaca. Ceļu krustojums Matīši-Rūjiena. VNM, inv. nr. 36119.
Mazsalacas muižai piederēja:  
1) Pusmuižas:
Ungurmuiža, Drona, Nikucis, Nuķi, Mellaķīss. Tagad sadalītas jaunsaimniecībās.
2) Monenieki:
Vecmauriņi, Inči, Lieljānis, Veckravaiņi, Jaunkravaiņi, Muciņas.
3) Krogi:
Prāmja, Baznīcas, Nuķa, Blankas, Mellāķīša, Krastiņa, Ķerzas.
4) Magaziņas:
Nuķa, Raganas, Mācītājmuižas. Raganas magaziņā tagad novieto nespējnieku
patversmes produktus, Nuķa un Mācītājmuižas – pievienotas attiecīgiem valsts fonda
gabaliem. Latvijas pagastu magaziņas izbeidz savu pastāvēšanu 1917. g. pavasarī, valsts
juku laikos.
5) Dzirnavas;
Nuķī ar ūdensspēku un motoru, vilnas kārstuve un vērptuve; Raganā ar vēju, tagad
nedarbojas.
6) Mežsargi:
Laivinieks, Ārnis, Ramata, Raudīte, Rūķis, Priede (tagad pie Skaņkalnes).
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VI
ADMINISTRATĪVĀS, TIESU UN PĀRĒJĀS PAGASTA
PAŠVALDĪBU IESTĀDES
Mazsalacas pagasta pašvaldības senie priekškara dokumenti iznīcināti lielinieku laikā.
Atlikuši daži sējumi no pagasta tiesas sēžu protokoliem, sākot ar 1821. g. Dzimtbūšanas
un klaušu laikos iz latviešu vidus ieceltie pagasta jeb valsts vecākie un tiesneši bij
muižnieku darba uzraugi un vagari un uzlikto sodu izpildītāji.
Kā iz protokoliem redzams, tad pagasta tiesas sēdes ir notikušas diezgan bieži, vairākas
reizes mēnesī, pat iknedēļas. Sēžu telpas atradās muižā, no kunga ierādītā telpā. Kā sodi
ir spriesti gandrīz tikai spieķu un rīkšu sitieni, pa 10, 20 un 30 uz drēbēm, uz kreklu,
uz pliku miesu, reti kad cietums, bet biežāk naudas sodi, sudraba rubļi, kapara rubļi, arī
dalderi, par labu pagasta, nabagu, vai baznīcas labā. Sodus uzliek par laikā neierašanos
muižā darbos, par lamāšanos, kaušanos, piedzeršanos, zādzībām, robežu ķildām, parādu
nemaksāšanu u.t.l. Policijas un tiesas vara piederēja neierobežoti muižniekam.
Tikai ar 1860. g., 1864. g. un 1866. g. zemnieku un pagasta pašvaldību likumiem
iesākas patstāvīgas, no pašu pagasta ievēlētas pagasta valdes un pagasta tiesas. Ar šo
gadu tad arī sākas patstāvīgu pagasta namu celšana. Kā jau aizrādīts, Mazsalacā tāds
tapa celts jaunā miesta centrā 1867. g., iesvētīts 1868. g.
Sākot ar 1821. g. līdz šim pagastā ir darbojušies ap 30 pagasta vecāko, tāpat ap 30 tiesas priekšsēdētāju, 13 darbvežu, vairāki pagasta padomes priekšsēdētāji, daudzi policijas kārtībnieki.

Pagasta vecākie
1823. g. 24. martā minēts Lejas Kundzins,
1834. g. Ancis Kaužens,
1839. g. Juris Bērziņš,
1853. g. Reinis Tīliks, Jānis Ādminis,
1854. g. Jānis Ķimenis, Mārtiņš Ārgals,
1856. g. Juris Muižnieks, Tenis Ore,
1860. g. Ādams Romans (Doženā),
1865. g. Krišs Mellalksne,
1865. g. maijā Fricis Tīliks, T. Sedlenieks,
1867. g. no febr. Tenis Ore, K.Nolle, T. Sedlenieks,
1876.–1879. g. Ādams Ķūrēns,
1879. g.–1894. g. 4. III Kārlis Šķoba,
1894. g.–1903. g. Pēteris Apsīts,
1903.–1908. 17. IV Jānis Ore,
1908. 17.IV–1912. 5 III Mārtiņš Sedlenieks,
1912. 5. III–1917. g. martam–Kārlis Šmits,
1917. g. marta–1917. g. novembrim Roberts Gailis,
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No novembra 1917. g.–janv. 1918. g. I lielinieku laiks,
1918. g. janv.–1918. g. decembrim Kārlis Šmits,
No dec. 1918. g.–maijam 1919. g. II lielinieku laiks,
1919. g. 20. jūlija–14. sept. Roberts Gailis,
1919. g. 14. sept.–1921. g. 13. I Adams Plūme,
1921. 13. I–1921. g. 1. III Viļums Šluncka,
1921. g. 1. III–1922. g. 30. V Indriķis Purmals,
1922. g. 30. V–1924. g. 10. XII Jānis Hincenbergs,
1924. g. 14. XII–1928. g. 9 III Arnolds Riekstiņš,
1928. g. 9. III–1938. g. Antons Tobīss,
1938. g.–1944. g. Jānis Daugulis.

Pagasta padomes priekšsēdētāji
1924. g. 3. XII–1931. Kārlis Veide,
1931. g. – tagadnei Fricis Tīliks.

Pagasta tiesas priekšsēdētāji
1821. g. 19. janvārī – stārasts Ince Jānis (pēc mājas vārda),
1823. g. 20. III Vec Klinger Tenis,
1824. g. 24. VI tas pats, tagad ar uzvārdu Tenis Ore,
1829. g. Ince Jān Vikman,
1835. g. jūn.–1839. g. maijam – Kristap Kakting (Jaunkaktiņos),
1839. g. maija–1841. g. 18. III – Pēters Alksne, arī Jaunalksne,
1841. g. 18. III–1852. g. Pēters Dauguls Vec-Mauriņā,
1852. g.–1853. g. maijam Ancis Jurka,
1853. g. maija–1856. g. maijam Adams Alksne,
1856. g. maija–1859. g. maijam Mārtiņš Tīliks,
1859. g. maija–1862. g. okt. Jānis Kaktiņš,
1862. g. okt.–1865. g. maijam Jānis Kampūss,
1865. g. maija–1867. g. febr. Tenis Ore,
1867. g. febr.–1868. g. Juris Talce,
1868. g.–1871. g. Jānis Kaktiņš,
1871. g.–1874. g. Adams Talce,
1874. g.–1877. g. Adams Upe,
1877. g.–1880. g. Tenis Ore,
1880. –
1919. g. 20. jūlija–1929. g. 29. I Antons Tobīss,
1929. g. 29. I–1931. g. 19. X Gustafs Krumholcs,
1931. g. 19. X–1934. 31. XII Jēkabs Zilpaušs,
1934. g. 31. XII–līdz tagadnei – Kārlis Šomass.

Pagasta darbveži
Pirmā „Waltinberga Muiža” tiesasgrāmatā no 1821. gada 19. janv.–1836. g. 24. apr.
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protokolus rakstījuši dažādi rakstveži, kā pieņemams muižas skrīveri.
Otrā „Waltenbergu Muischas Walsts Teesas Protokoll Grahmata” no 1838. g. 18. janv.
–1840. g. 30. dec. pirmā l. p. apakšā parakstās „hinfortgesetzt von J. Ohre 20. IX 1838.”
Un stūrī „I. Kaktin”. Tātad pašu pagasta ļaudis.
Trešā „Waltenbergu Muischas Prottokolles Grahmatā” no 1841. g. 7. janv.–1846. g. apr.
pirmā l. p. atzīme: „angefartigt von G. Daugull”, bet beigu lapā paraksts: „Paggasta Teesas
Skriweris G.Daugull zu Salizburg”.
„Waltenbergu Muischas Pagasta Teesas Schnohru Grahmatā” no 1852. g. 21. febr–1867.
g. 7. jūnijam kā skrīveris parakstās “G. Dausull”.
1838. g. I. Kaktin un J. Ohre (Jānis Ore Vec Kliņģerī),
1841. g. un turpmāk G. Daugulls,
1852. g. – 1867.g. G. Daugulls,
1867. g. – 1869 23. IV Tenis Jaunalksnis,
1869. g. 23. IV – 1871. g. 12. XII Gusts Daugulis,
1871. g. 4. XII – 1873. g. 15. XII Antons Alksnis,
1873. g. 15. XII – 1891. g. 28. VIII Tenis Zilpaušs,
1891. g. 28. VIII – 1900. g. maijam Kārlis Paukiņš,
1897. g. maija – 1900. g. Augusts Karstiņš,
1901. g. – 1906. g. Kārlis Vēbers,
1906. g. – 1917. g. Otto Kļaviņš,
1917.g. – tagadnei (1944. g.) Augusts Krastiņš,
1919. g. 5. nov. – tagadnei darbveža palīdze Emma Kažoks, dz. Reiters.

Kancelejas ierēdņi
1926. g. 1. nov. – tagadnei Jānis Lūsis,
1927. g. līdz martam Kārlis Svīķis,
1927. g. apr. – 1929. febr. Pēteris Dābols,
1929. g. 1. febr. – 1930. g. 1. apr. Kārlis Melnalksnis,
1930. g. jūnija – 1930. g. okt. Elza Oliņš,
1930. g. 1. nov. – 1932. g. 1. sept. Arnolds Kovisārs,
1932. g. 1. okt. – 1935. g. 14. oktobrim Austra Kreicmanis, līdz miršanai,
1936. g. 10. nov. – tagadnei (1944) Valters Ādminis.
Ar 1889. g. likumu tiek atceltas līdzšinējās vācu muižnieku rokās atrodošās
administratīvās un tiesu iestādes. Bruģu kungu vietā nāk zemnieku lietu komisāri, kam
pakļauj pagasta valdes, bet draudžu tiesas atvieto miertiesas, kas pārrauga pagasta tiesas. Ar šī paša gada likumu tiek atceltas arī muižas un pagasta policija un tās pienākumus
izpilda valdības iecelti „uradņiki”.
Latvijas valdības laikā pagastos par kārtību un drošību gādā „vecākie” un „jaunākie”
policijas kārtībnieki, kā arī aizsargi. Pagasta aizsargu nodaļa nodibināta 1919.g. 16. aug.,
1936. g. pagasts to pabalsta ar Ls 250.
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Policijas kārtībnieki
Mazsalacas pagastā kā vecākie policijas kārtībnieki darbojušies:
No 1919. g. 27. maija–1921. g. febr. Vilhelms Bole,
1921. g. febr.–1922. g. 1. sept. Hermanis Vītiņš,
1922. g. 1. sept.–1922. g. 1. okt. Jānis Girgensons,
1922. g. 1. okt.–1925. g. 1. janv. Jānis Lūsis,
1925. g. 1. janv.–1928. g. martam Fricis Grava,
1928. g. marta–1935. g. 1. okt. Gerhards Šics,
1935. g. 1. okt.–1936. g. 21. nov. – Eduards Ceriņš,
1936. 21. nov.–tagadnei – Kārlis Pētersons.
Kā jaunākie kārtībnieki:
Gustavs Rundiks – Krastiņgalā,
Gustavs Luste,
Jēkabs Breicis – Nuķī,
Kārlis Pētersons – Krastiņgalā, līdz 1935. g. 20. maijam,
Alberts Brīgads – Nurmīkā.

Tagadējie pagasta pašvaldības darbinieki
Pagasta vecākais – Antons Tobīss, palīgi – Arnolds Zasa, Jānis Daugulis, Pāteris Jakobsons, Augusts Vīķis.
Padomes priekšsēdis Fricis Tīliks.
Pagasta tiesas priekšsēdētājs – Kārlis Šomass, tiesneši: Arnolds Bundža, Harijs
Jākobsons, Jēkabs Putniņš.
Pagasta valdes un tiesas darbvedis – Augusts Krastiņš, darbveža palīdze – Emma
Kažoks, dz. Reiners, kancelejas ierēdņi – Jānis Lūsis, Valters Ādminis.
Pagasta vecākais policijas kārtībnieks – Kārlis Pētersons, jaunākais – Alberts
Brīdags.

Daži seno tiesas protokolu izraksti.
Tai 1821 gadd Pirma Reiza tikk Rakstihts
Tai 19 Janwar preeschSehdetas Starastas Intze Jahn peeSehdetaji Maurin Kaspars Zeipe
Jenkus Jurris Wittin Jahn ta Jaun Klinger Saineeze anna Suhdzeja par Sawu Kalpa seewu
annu kad Schi Kalpa Seewa Bija winnai Leelu Kohku 3 Reizas sihtusi un Kalpa Seewa parahdija kad ta Saineeze ar pee to Strihdesch tik vainiga kad winna to kalpa Seewu par Leeku
Daudz Bija Kehzisi ar tihk Slihtim wahrdim ka jau winna arri pehtz Lihkuma Bija Strahpi
pelnisi preeksch tadas Slihktas Kehzischan tad tikka no Leezeneekeem ismeklez ka abbas Bija
wainigas tai Kalpa Seewai tikka noSpreezta ta Strahpes Nauda Eeksch Pagast Lahdi 1 Siddraba Rubbuli ta Sainneezei 2 Rubbuli Eeksch Pagasta Lahdes Kappar Nauda tikk nomaksat
taja pascha Brihdi.
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1824. 24 Junni Preeksche Sehdetaische Tennis Ohr
Peesehdetaji Willum Kukurbal Tennis Kauschen
Strapes nauda teek Teesata teem kas behrnus pee pohteschenas nau wedduschij Sakkulaurra Jahna Seewa Eewa 60 kapeiku Skubbenah Saimneeks 1 Rub 20 Kap Kappar Kalna
Jahnischmaz Saim: Kaspars 1 R: 20 K:Kappar Kalna Kurren Kalps Willums 1 R: 20 K: Kappar
ta nauda wssa Paggast Lahde nomaksata.
1824. 9 Oktober Preeksche Sehdetaische Klinger Tennis Kurren Anzis Peidus AdamsWilku Lauschen Adams Jaun Peidus Kalps Tennis dabbu 15 Sitteenu arr Speeki parr to kad
winsche no Kunga Darbim bes Starrastas atLaiscanas uz mahju Gahjis.
1833. g. 11. aprīlī. Klahtbuhdami teesas vihri bija: Preekschsehdetais Jahn Wikman,
peesehdetaji Willum Duksis Jahn Bankau Jahn Talze Ahdam Kundzin. Tikke nospreests ka
Ahdmena Saimneeks Krisch Ahdmin dabbu 25 speeki par to, ka tas Jaun Tihse Saimneeku
Tennis Tihse preeksch Teesas wihru azzim eeksch Schinkas Krohgus neschehligi plehse.
1835. g. 14ta Juhnij. Walsts Teesas Preekschsehdetais Jahn Wikman Peesehd. Kristop Kakting, Jahn Peider, Jahn Rauske, Tennis Tihlik. Suhzetaijs Muischas Leelskungs Indrik Gulek Apsuhdzeti Tehzen Libbusch Tehzen Kundzin Ahdam Ahbel un Kalnina Skrohdelis Jehkob Kalnin. Muischas Leelskungs suhdzeja teesai ka tee skrohdeli kas jau ir augscha
peeminneti neessoht klausjuschi kad zinna bijusi us muischu suht nahkt tad tikke prassihts
kapehz schee nav nahkuschi un winni atbildeja ar leekahm atbildeschanahm kad nav tikkuschi
tad teesas wihri pahrdomaja un atzinne winnus wainigus un spreede scho spreedumu. Tee
trihs Skrohdeli dabbu katris 18 Speeku sitteenus par neklausischanu tanni pascha diena.
Waltenbergu muischa pee Pag. Teesas tai 19ta Juhlij 1835. Preekschsehdetaijs Kristap
Kakting, Peesehdetaji Jahn Talze Anz Jurke Jahn Rauske Tennis Tihlik.Suhdzetaja bija Muischas Istabas Meita Edde Rohska. Apsuhdzeti Muischas Sullaini Pehter Kirch Jehkob Olla un
Iwan Kruzof. Ar Teezas atlauschanu nahze preekscha ta Edde Rohska un suhdzeja par teem
augsch izteiktiem Sullaineem ka tee eeksch pirz gauzihi neglihschi ar winnu essiht dzihwojuschi, kaut winna neessiht gribejusi, tad tikke no winnem isprassihts un winni neleedze, tad
par tahdu beskaunigu dzihvoschanu Teesas wihri pahrdomaja un weenprahtigi Spreede scho
Spreedumu Tas pehter Krisch dabbuja 30 speeku sitteenu, tas Jehkob Olla dabbuja 30 Speeku
sitteenu, un tam Iwan Kruzof jamaksaPag. Lahde 6 Rubbl Kappar N.
Ta Walsts Teesas Preekschsehdetajs Kristap Kaktin issluddinaja teem Peesehdetajiem, ka
lidz 30tu August1838. buhs sawim pagasta laudim zeeschi darriht zinnamu 1ma kahrta,
ka pehtz to 598. nebuhs eet Wihriscieem un Seewischkeem kohpa pehrtees pirti, 2tra kahrta,
pehz to 579. newaijaga kahrtis spehlet, 3scha kahrta peekodinaht teem puischeem, un meitahm, ka teem puischeem nebuhs eet naktihs pee meitahm un meitahm nebuhs pee puischeem
gulleht. Jo zaur to zellahs daschadas strihdes un negodihga buschana. Un kas scham pawehleschanam pretti darris, tiks pehz Likkumeem strahpeti, kas pee to wainigs atrasts kluhs.

Kristaps Kaktiņš
Ievērojami pagasta tiesas protokoli atrodami par minēto Kristapu Kaktiņu
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Jaunkaktiņos. Ar savu sātības propagandu, kas kaitēja kungu krogiem, ar darbinieku
nedošanu muižas darbos sestdienas vakaros un svētdienās, ar saviem sprediķiem un
tiesību sludināšanu ļaudīm, toreizējais muižas īpašnieks Gustafs Fītinghofs sāk to nikni vajāt. 1839. g. maijā (sk. tā g. prot. no 25. V), tas uzdod pagasta tiesai izmeklēt, kā
Kristaps Kaktiņš savu sprediķus notur un liek izmeklēšanas rezultātus ziņot mācītāja
Fr. E. Gulekam. 1842. g. 8. sept. barons liek atkal pag. t. izmeklēt par kādu grāmatu, ko
Kr. K. licis Rīgā iespiest (Ķeizara Aleksandra dotās brīvības). 1843. g. 23. aprīlī to ar varu
izliek iz mājas. 1845. g. 11. sept. liek noplēst viņa vēja dzirnavas un izrakt augļu kokus,
kas palikuši Jaunkaktiņos.
Vēl ievērojami divi protokoli no 1841. g. 30. sept. par tā gada nemieru dalībnieku
Jēkabu Virsi, ko nodod bruģu tiesai, un no 1841. g. 16. dec. par nemieru sludināšanu
pret jaunatieti Jākabu Laimani, ko nosūta draudzes tiesai.
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VII
PAGASTA SAIMNIECISKĀ DZĪVE.
Budžeti
Pēdējo gadu budžeti:
1919. g. 12 325 markas,
1922. g. 95 6857 rubļi 41 kap. (Ls 19137),
1923./24. g. Ls 24 820,
1924./25. g. Ls 26 233,
1931./32. g. Ls 37 900,
1932./33. g. Ls 39 200,
1933./34. g. Ls 26 200,
1934./35. g. Ls 25 400,
1935./ 36. g. Ls 29 300,
1936./37. g. Ls 33 500,
1937./38. g. Ls 41 200.
Pēc 1936./37. g. budžeta, Ls 33 500, 1936./37. saimniecības gadā izdots:
a) Sociālai apgādei. Naudā Ls 2377,28, pārtikā Ls 2133,90, apģērbā Ls 62,50, trūcīgo

Mazsalaca. “Nabagu galdi”. Ap 1915. g., M. Lustes uzņēmums. VNM fondi.
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bērnu apgādei patversmē Ls 164,30, ģimenēs Ls 157,99 u. c. vajadzībās – kopā Ls
5694,47.
b) Veselības kopšanai. Pagastā darbojas sākot ar 1926. g. 15. jūniju – kā rajona ārsts
Dr. Verner Kugers, ar dzīves vietu Mazsalacas pilsētā, pagastam piederošā namā. Pagasta vecmāte Alma Lācis, dzīvo Nikučos, 6 km no pagastnama. Tos algo valdība, bet
pagasts dod brīvu dzīvokli, apkurināšanu un apgaismošanu. Bez tam pagasts piedalās
Mazsalacas un apkārtnes veselības aizsardzības savienības slimnīcas uzturēšanā, pēdējā
gadā ar Ls 170.
c) Izglītības veicināšanai.
Izglītības iestāžu uzturēšanai un veicināšanai pagasts izdod 1936./37. g. Ls 4828.
Šinī summā ietilpst izdevumi ēku uzturam un remontam, mācības līdzekļu iegādei,
trūcīgu skolnieku pabalstam ar grāmatām, drēbēm un kopēdināšanu, skolas ārstam,
apkalpotājam utt. Skolu mazpulkiem ziedoti Ls 50. Skolotāju algas maksā valsts.
Pagasts uztur trīs pagastskolas, viena no tām 6 klasu (Līča), divas 4 klasu (Raganas un
Rauskas).Bez tam pagasts piedalās arī pie valsts pamatskolas 5. un 6. klases uzturēšanas
Mazsalacas pilī, maksājot par sava rajona skolniekiem skolas naudu, Ls 20 par katru.

Slimnīca, ārsti
Slimnīca dibināta (apstiprināta) 1930. g. 24. janvārī. Kā tās dibinātājs skaitās Mazsalacas pilsētas, Mazsalacas, Skaņkalnes, Sēļu un Vecates pagastu pašvaldības, kopā 9
pašvaldības, ar 8000 iedzīvotājiem. Slimnīcas ierīkošanai savienība saņem 1930. g. jūlijā
no Tautas labklājības ministrijas pabalstu Ls. 5000. Pēc izdarītas pārbūves 1930. g. vasarā
med. Feldšera Fr. Zoltnera namā, Pērnavas ielā 15, slimnīcas atklāšana notiek 1931. g. 6.
janvārī. Sākumā slimnīcai ir tikai 12 gultas slimniekiem, bet tagad to skaits paplašināts

Mazsalacas slimnīcas palāta. 1935. g.
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uz 20. Slimnieku dienas maksas noteiktas no Ls 3 līdz Ls 4,50. Pie slimnīcas pastāv arī
Rentgena kabinets, ko iekārtojis un vada slimnīcas pārzinis. Dr. V. Kuglers. Operāciju
izvešanai izsauc ārstu speciālistu, operatoru Dr. E. Jonu no Rūjienas. Slimnīcā darbojas
viena māsa un divas apkopējas. Slimnīca ir izrādījusies nepieciešama plašai apkārtnei,
jo tanī ārstējas ne tikai savienībā ieejošo pašvaldību iedzīvotāji, bet arī daudzi no citiem pagastiem. Ārstējamo slimnieku skaits arvien audzis. 1932. g. slimnīcā veseļojās
123 slimnieki, bet 1936. g. viņu bij jau 223. Pēdējā gadā bijušas 3519 slimnieku dienas,
izdarīta 91 operācija, ambulatoriski ārstējušās 102 personas. Pateicoties lietpratīgi un
taupīgai saimniekošanai iekrāts kapitāls ap Ls 15 000. Pēdējā laikā pieņemts lēmums
par gruntsgabala iegūšanu un jaunas slimnīcas celšanu.
Bez tam pagasta iedzīvotājiem vēl sasniedzams arī Skaņkalnes un Sēļu pagastu rajona ārsts dr. Ed. Ērmanis, kas arī dzīvo Mazsalacas pilsētā. Kā ārstes zobu slimībās pilsētā
privāti praktizē Anna Rauskas un Melngalvja j-kdzes. Padomus un pabalstus bērnu
kopšanā sniedz L. Sarkanā Krusta punktā. Pie ārstniecības personāla pieskaitāmi arī
med. Feldšeris Fr. Zoltners un veterinārfeldšers Arn. Bukbārdis. Zāles un citi ārstniecības
līdzekļi dabūjami vietējam provizoram Nikolajam Daugulim piederošā normālaptiekā.

Pagasta īpašumi.
Pagastam pieder:
1) pagasta nams ar blakus būvi – klēti-kūti-pirti,
2) rajona ārsta nams ar blakus būvi – malkas šķūni,
3) Trīs skolas nami ar blakus būvēm, Raganas skola, Līča skola, Rauskas skola,
4) Nespējnieku patversme ar blakus būvi,
5) Viena magaziņa, netālu no Raganskolas, tanī novieto nespējnieku uzturas produktus, Nuķa magaziņa un bij. mācītāja pagasta magaziņa, piešķirtas attiecīgo fondu
īpašniekiem. Šīs magaziņas izbeigušas savu darbību kara un juku laikā 1917. g.,
6) Apbūves gabals Mazsalacas pilsētā Nr. 236F.
Pagasta nekustamas mantas kopvērtība Ls 1 517167,-
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VIII
SKOLAS
Raganskola
Raganas pirmās pakāpes pamatskola atrodas 1 km atstatumā no pilsētas un pagasta
nama. Savu nosaukumu tā dabūjusi no tuvumā esošā dīķa, ap kuru rudens naktīs uguņi
spīguļojot un kuŗā „raganas” veļu mazgājot to velēdamas. Tāpēc visām celtnēm dīķa
apvidū piedots vārds „Raganu”, kā: Raganu dzirnavas, Raganu magaziņa un arī – Raganu skola. Skolas nams celts 1861. gadā, kā pirmais pagastā, iesvētīts tā paša g. rudenī.
Nams celts uz Mazsalacas muižai piederošās „Leitīšu” (Leišu) mājas zemes, nu kuras
muižas īpašnieks barons Arn. Fītinghofs dāvinājis pagasta sabiedrībai 1,3 ha. Latvijas
valdība skolas zemi paplašinājusi līdz 15,2 ha. Kā pirmais skolotājs šinī apvidū darbojies Siparu Spricis–Tīliks. Par to liecina protokols no 1860. g. 1. novembra „Valtenbergu
muižā”:
„Schodeen tikke no Walstes teesas, Valstes wezzakiem un Skohlu teesaswihrieem Kontrakts
norunnahts ar to Sippar saimneeka dehlu Spriz Tihlik ka tas uznemmahs par schahs Walstes
skohlmeisterru us weenu gaddu preeksch teem Pagasteem Dagull, Maurin un Sippar un tas
dabbu to lohnu par gaddu Tschetrdesmitt rubbulus sudraba. To apleezina – Skolmeisteris Friz
Tihlik. Walstes teesas Preekschehdetais J. Kakting, Walstes teesas Peesedetais T. Ohre, Walstes wezzakais Adam Romman”.
Pēc tam kā skolotāji minēti: dziesminieks Kaspars Daugulis, Gusts Rīsbergs un
Ozers.
1872. g. 7. febr. vecā skolas ēka nodeg. Līdz jauna skolas nama uzcelšanai 1876. g.
mācības notur pagasta namā. Mācītājs Goholds Kruglers mēģinājis jauno skolu nosaukt
par „Leišu” skolu, bet tauta stūrgalvīgi palikusi pie parastā nosaukuma līdz šodienai.
Viens no ievērojamākiem ilggadīgajiem skolas pārziņiem, kurš sāka strādāt jaunajā
namā, minams Jānis Bole. Tas še darbojies 24 gadus, no 1876.–1900. g. līdz tas pārkrievošanas laikmetā atlaists no vietas. Viņa laikā Raganskolā mācījušies vēlāk ievērojami
tautas darbinieki, kā bij. Latvijas pamatskolu direktors Izglītības ministrijā, Krišs Melnalksnis, viņa brālis rakstnieks Augusts Melnalksnis, mākslinieks Ernests Zariņš.
No 1900. g. sākot kā skolas pārziņi strādājuši: Jānis Apsīts no 1900.–1905. g. dec.,
J. Bērziņš, Kārlis Dreimanis, bet no 1907. g. 10. nov. sākot līdz tagadnei – Arnolds
Laurs.
Ka palīgi jeb otrie skolotāji darbojušies: J. Bergsons, Kārlis Zvaigzne, Kārlis Students,
Oskars Muižnieks, Milda Blankveine, Kārlis Šķoba, Richards Duņēns, Rudolfs Jurka,
Anna Ārgale, Jānis Saukums, Minna Laurs, Berta Konrāde, Betija Melnaksnis, Jēkabs
Zariņš, Hermine Dreimanis, Jānis Sedlenieks, Milda Breicis, Antonija Vītiņš-Melnalksnis, Elfrīda Tīliks, Milda Alksnis, Milda Laurs (dz. Dallīts), un tagad strādājošā
Marija Ozols.
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Kamēr toreizējais Mazsalacas miests vēl neietilpa Mazsalacas pagastā, skolu apmeklēja
līdz 150 skolnieku un skolā strādāja 3 skolotāji. Bet Latvijas laikā, kad miestu pārdēvēja
par pilsētu un tā atvēra pati savu skolu, skolnieku skaits samazinājās uz 80–50. Sākot ar
1924. g. skolā darbojas tikai 2 skolotāji.
1909. g. 17. nov. nodeg līdz pamatam 1876. g. celtais skolas nams, kamdēļ mācības
atkal notur pagasta namā. 1910. g. 10. dec. tiek iesvētīts tagadējais skolas nams. Tas
celts no koka, 2 stāvu, 26 m garš, 12,5 m plats.
Kara laikā no 1916.–1919. g. skolas telpas ieņēma dažādu varu caurejošās un
operējošās karaspēka daļas, kamdēļ skola šinī laikā no tiem daudz cietusi, grāmatas
un visi dokumenti līdz ar mācību līdzekļiem saplēsti un iznīcināti, mēbeles salauztas,
krāsnis pārkurinātas un sabojātas. Pēdējās izlabo, kā arī ēku apšuj ar dēļiem 1923. gadā.
1924. g. apmet telpu iekšpusi.
Līdz ar Latvijas atdzimšanu pēc 15. maija 1934. g. un pēc draudzīgā aicinājuma 28.
janv. 1935. g. pagasta sabiedrība sāk piegriezt lielāku vērību skolas uzturēšanai un
izdaiļošanai. 1936. g. ierīko pie skolas augļu un kociņu dārzu, un izkrāso skolas telpas.
Draudzīgais aicinājums skolai devis ap 100 grāmatu, kuras dāvinājuši bij. skolnieki, kā
rūpnieks G. Ērenpreiss, rakstnieks Augusts Melnalksnis u. c., bij. skolotāji J. Saukums
un Kultūras fonds. Bez tam rūpnieks G. Ērenpreiss skolai dāvinājis 3 lampiņu radio
aparātu. Bij. skolniece Marija Paeglis ziedojusi gleznu – Pērses ūdenskritums. Stud. agr.
Oskars Lūsis iestādījis 3 ābelītes, bet dārznieks P. Lūsis izgatavojis par brīvu skolas dārza
un apkārtnes izdaiļošanas plānu.
Daļa skolnieku, gan zēni, gan meitenes, ziemas laikā paliek internātā. Visiem
skolniekiem ierīkotas siltas pusdienas.

Līča skola
Līča 6 klasu pamatskola, 14 km no pagastnama. Līča skolas vēsture sākas ar 1856. g.
Kā pirmais šī apvidus skolotājs minams Jānis Ramats, kas ar lielām sekmēm še darbojies ne tikai kā skolotājs, bet arī kā iecienīts sabiedrisks darbinieks 30 gadus, no 1856. g.
–1886. g. Viņš dzimis Mazsalacas Zilpaušos, izglītību baudījis toreiz ievērojamā Rūjienas
draudzes skolā pie skolotāja Šveha. Diezgan garo gabalu līdz skolai parasti gājis kājām,
parasti vīzēs. Lai nepaliktu ceļā un skolā kailām kājām, tad rezervē otru pāru vīžu ņēmis
līdzi aizspraustu aiz jostas. Ramats atstājis pirmās un plašākās ziņas par savu darbību
un skolu. Viņš raksta:
„1856. gads ir Maz Salacas draudzes skohlu gads. Schini gadā wisās walstēs un pagastēs
skolas zeltas, skohlas weetas eeriktetas semneeku mahjas un behrni mahziti sinamas weetas
no apkahrt gahjejeem skohlotajeem pa 2 jeb 3 deenam nedeļa. Kalnmatschus un Tihlikas pagaste 2 deenas skohla pastahweja 5 gadus, eesahkot no rudens 1856. lihds pawasaru 1861.
Tihlikas pagaste leelaka buhdama tika diw-daļas schkirota, ta tad nahza berni skohla us trim
weetam nedeļā. Pirmos trihs gados no weetas skohla pastahweja Kalnmatchu, Tihlikas rijā
un Kaln-Purlaurī. Rudeni 1861. tika Nurmikas jeb Kalnmatch pagaste atschkirta, palika tikai
Tihlikas pagaste uz 2 weetam un behrni dabuja 3 deenu skohlu. 1864. eegaja ihpaschā skohlas
mahja.”

48

Reinis Cukurs

Mazsalacas pagasta hronika

No skolas dibināšanas 1856. g. strādā skolotājs Jānis Ramats līdz 1886. g. Pēc Ramata no 1886.–1919. g. 33 gadus strādā Jēkabs Sprincis, izglītību baudījis Tērauda pagasta
skolotāju seminārā Valkā. Sprincis bijis labs medinieks un makšķernieks. Toreiz Salacā
vēl dzīvojuši ūdri un Sprincis vairākus nomedījis.
Ar 1900. gadu skolā sāk strādāt divi skolotāji. Kā pirmie palīga skolotāji minami:
Ādams Ārgalis no 1900.–1901. g., tad
Pēteris Sedlinieks no 1901.–1907. g.,
Gustafs Dreimanis no 1907.–1908. g.,
Reinholds Kažoks no 1908.–1910. g.,
Eižēns Muižnieks no 1910.–1912. g.,
Līze Krieviņa no 1912.–1913. g.
No 1913. g. līdz savas darbības izbeigšanai 1919. g. Sprincis vairs palīgus nepieņem,
jo nevar ar tiem satikt. Pēc Krievijas revolūcijas, pirmā lielinieku laikā, no dec. 1917.
–febr. 1918. g. Sprinci atmaina Tenis Kaužēns, bet vāciem ienākot Latvijā, febr. 1918.
g., strādā atkal Sprincis. Kā otro Skolotāju piekomandē Hermini Jurku. Sprinci 1919. g.
pavasarī noslepkavo lielinieki.
Latvijas valdības laikā no 1919. g. rudens līdz janv. 1920. g. skolu vada Milda Kuplis,
bet kā otrā skolotāja darbojas Alma Daugulis, no Kaln-Purlauriem.
No janv. 1920. g.–1922. g. pirmās skolotājas vietu ieņem Emma Ķirsis, bet otrās –
Elfrīda Cīrulis. Emma Ķirsis mirst no diloņa.
No 1922.–1927. g. kā skolas pārzinis darbojas Pēteris Neivalds un tai pašā laikā kā
otrā skolotāja Alīse Tīhlika.
Ar 1927. g. sākot skolu vada līdz tagadnei Gustavs Dreimanis, bet kā otrā skolotāja
tad pat iestājas Milda Lejiņa.
1933. g. 1. augustā Līču I pakāpes pam. sk. tiek pārvērsta par 6 klasu pamatskolu.
1934. g. 1. sept. kā trešais mācības spēks tiek pieņemta Vanda Daiga.
Skolas zemes kopplatība sastāda 2,45 ha. To aizņem rotaļu laukums, košuma un
augļu dārzi, tīrumi un mežs. Zeme nodalīta no Jaun-Līču mājām, to dāvinājis Mazsalacas muižas īpašnieks.
Skolēnu skaita saraksts sākts vest ar otro skolas pastāvēšanas gadu, t. i. no 1857./58.
māc. gada. Tad mācāmo bērnu skaits bijis 127 (75 zēni un 52 meitenes). Vēlāk skolas
iecirknim samazinoties, skolnieku skaits ap 80, 60 un 50. Pēdējā 1936./37. māc. gadā
skolnieku 71 (40 zēnu, 31 meitene).
Sākot ar 1864. gadu, kad uzcelta pirmā skolas māja, lielākā daļa skolēnu paliek
skolā arī pa nakti. Šī skolas ēka bijusi 18 m gara un 10 m plata, ar 5 istabām: 2 istabas
skolotājam, 3 skolēniem. Skolēni guļ uz maisiņiem uz grīdas, tais pašās istabās mācās
un ēd. 1864./65. mācību gadā pie 69 skolēniem telpu grīdas laukums iznāk uz vienu
skolēnu 2,5 m2 un gaisa 7 m3. Skolēni iztiek visu nedēļu ar pirmdienās līdzpaņemto
pārtiku. Uzvārītu ūdeni tie dabū tikai vēlākos skolas pastāvēšanas gados.
Kopgalds skolā ievests tikai 1928./29. mācību gadā. Skolēniem pasniedz pusdienas,
bez tam rītos un vakaros uzvārītu ūdeni un vārītus kartupeļus. Pusdienas izmaksā
caurmērā 5–6 sant. no personas. Par pusdienām skolēni maksā paši, bet daži skolēni
saņem pabalstu arī no pagasta.
1928. g. pie kopgalda piedalās 35 skolēni, 1936./37. mācību gadā 53.
1922. g. skolai iegādāts pianīno, lietots, par Ls 760. Skolēnu bibliotēkā 502 sējumi.
Priekškara laikā skola ir bijusi visu tās pastāvēšanas laiku visumā trūcīgi apgādāta. Vēl
tagad bijušie skolēni atceras, kad bijis pašiem jāiet ar savu krūzīti uz Salacu padzerties.
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Pa kara laiku mācības gaita tiek bieži traucēta, skolas inventārs izvazāts, ērģeles izjauktas, skolas nams bez logiem.
1930. g. 20. oktobrī top iemūrēts tagadējā jaunā skolas nama pamata akmens. Namu
ceļ no koka pēc arhitekta Meijera projekta. Būvdarbus izved namdaris Spricis Nigulis.
Jauno celtni iesvētī 1931. g. 31. oktobrī vietējais mācītājs Alfr. Skrodelis. Reizē arī svētī
skolas pastāvēšanas 75 gadu atceri. Svinībās piedalās apr. skolu inspektors J. Rudzītis,
daudzi apkārtnes skolotāji, pagastvaldes priekšstāvji ar pagasta vecāko A. Tobīsu un
ap 250 viesu. Skaistus rakstiskus apsveikumus piesūtījuši Izglītības ministrs J. Ziemelis, Valmieras apriņķa priekšnieks J. Prauliņš, Valmieras apriņķa valdes priekšnieks
J. Lejiņš, bij. skolas pārzinis P. Neivalds u. c.
Pēc garīgā akta skolas priekšnieks dod pārskatu par skolas 75 gadiem. Pagasta vecākais
nolasa pārskatu par būves izdevumiem, kas sastāda Ls 46 000. Pēc iesvētīšanas vēl seko
kora dziesmu koncerts un saviesīgs vakars.
1934. g. 19. janvārī pie skolas nodibinās mazpulks, skolas pārziņa G. Dreimaņa
vadībā. Mazpulks sevī apvieno kā skolas, tā arī skolu beigušo jaunatni.
1935. g. 28. janvāra Valsts un Ministru Prezidenta Dr. K. Ulmaņa draudzīgais
aicinājums pamudinājis vairākus bij. audzēkņus un dažus skolas draugus ziedot skolas
bibliotēkai vērtīgas grāmatas, kuru skaits pārsniedz 200.

Rauskas 1. pakāpes pamatskola
16 km no pagastnama.
Skolai nav nekādu rakstisku atzīmju par tās pirmajiem darbības gadiem. Ziņas
ievāktas no veciem apkārtnes cilvēkiem pēc viņu atmiņas. No paša sākuma skolas nama
nav bijis, tad mācības noturētas apkārtējās mājās. Pirmais apkārt staigājošais skolotājs
bijis Tenis Zilpaušs, 19 gadus vecs jauneklis. Viņš sāk pulcināt bērnus jau no 1862. g.
Tā viņš nostrādā bez skolas nama līdz 1866. g. Tad pagasts ceļ pirmo skolas namu uz 1
ha zemes īpašuma, ko dāvina Mazsalacas muižas īpašnieks, šo gabalu atdalot no Jaunrauskas mājas. Bet zeme slikta, zemā vietā. Pirmais skolas nams celts no koka, tikai ar 3
telpām, no kurām viena klasei, otra skolotāja dzīvoklim. Ap 1877.–1878. g. koka namam
piebūvē klāt dienvidgalā akmens daļu ar vienu lielu klasi. Koka gals pastāv līdz 1898. g.,
kad to noplēš un tā vietā uzceļ ķieģeļu galu.
Tenis Zilpaušs turpina savas skolotāja gaitas tālāk arī jaunajā skolas namā līdz 1875.
g. (1873. g. ?) Tad viņš aiziet par darbvedi uz Mazsalacas pagastnamu, kur amatu izpilda
līdz 1891. g. Zilpaušs ievērojams arī kā dzejnieks un rakstnieks. Pēc viņa, laikā no 1875.
–1882. g. kā skolotāji darbojas Ozols apm. gadu un Anzaks pārējos gadus. No 1882. g.–
1895. g. strādā Pēteris Kalniņš. Skolēnu skaits viņa laikā svārstās no 70–90. P. Kalniņš
bij pirmais, kas sāka pulcināt dziedātājus un nodibināja kori. Pie P. Kalniņa sāka strādāt
arī pirmie palīgskolotāji: Jānis Tīliks no 1884.–1885. g., Ed. Meisteris no 1885.–1890.
g. Pēc Kalniņa skolu vada Jānis Goba 1 gadu no 1895.–1896. g. ar algu 200 rubļi gadā.
Bet pagastā pieteicas konkurents Paulis Galdiņš, kas apņemas strādāt par 150 rubļ. gadā
un Gobam jāaiziet. P. Galdiņš nostrādā še tomēr labu laiku, no 1896. g.–1913. g. Viņš
saslimst ar nerviem un tiek ievietots Strenču slimnīcā, kur arī nomirst. Viņa laikā kā
palīgskolotāji darbojušies:
Kārlis Vintēns (1897–1898),
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Reinfelds (1898–1899),
Pumpurs (1899–1900),
Kārlis Balodis (1900–1902),
Galdiņa kundze,
Antons Bankovskis.
Pēc Galdiņa nāves par pārzini paliek Antons Bankovskis no 1913. g.–1916. g. Viņš
strādā viens pats. Pēc Bankovska, 1916.–1917. g. atnāk divas skolotājas Lora Kukaine
un Essere. Pēc viņām vietu ieņem Jānis Purgailis, no 1917.–1919. g., kas arī darbus
vada viens pats. Pēc Jāņa Purgaiļa no 1919.–1925. g. kā pārzinis vietu ieņem Alberts
Baltiņš. Pie viņa kā otrie skolotāji no 1919.–21. darbojas skolotāja Stūre, bet no 1921.
–22. g. Elza Krievs. 1922. g. skolēnu skaits pieaudzis uz 103. Pagasts tamdēļ pieņem
divus jaunus palīga spēkus: Jāni Grīnbergu un Eiženiju Zavražnovu. Bet turpmāk ar
katru gadu skolēnu skaits sāk samazināties un no 1925./26. māc. gada skolā darbojas
atkal tikai divi audzinātāji. Jānis Grīnbergs bij spiest meklēt citur vietu, bet arī Alberts
Baltiņš aiziet uz citu darba vietu, Pociema pamatskolu. 1925. g. rudenī par pārzini apstiprina Eiženiju Zavražnovu, bet par otro palīgu Mildu Pētersoni, kas nostrādā līdz 1927.
gadam. 1927. g. 29. septembrī par pārzini pieņem Aleksandru Bērziņu, kas darbojas līdz
1929. g; 1929./30. māc. gadā Bērziņš dabū slimības dēļ atvaļinājumu un viņa vietā skolu
valde atsūta vietas izpildītājus Pēteri Barbanu. 1930. g. ievēl jaunu skolotāju Jāni Bikši,
bet tas paliek tikai ½ gadu, līdz 31. decembrim. Viņu skolu valde pārceļ uz Dikļiem, bet
no turienes līdz māc. gada beigām atkomandē Miķeli Volkovu. 1931. g. par pārzini ievēl
Oskaru Goldi, kas strādā līdz 1935.g. 10. janvārim, kad pārceļas uz Rūjienas draudzes
skolu. Līdz māc. gada beigām pieņem skolotāju Elzu Paeglīti, apstiprinot par pārzini
atkal Eiženiju Zavražnovu. 1935/36. māc. g. sākoties par pārzini ievēl Kārli Zilpaušu,
bet tas paliek tikai vienu gadu. 1936. g. septembrī pagasta valde izvēl par skolotāju Agati
Garklāvi, bet tā kā viņa strādā tikai pirmo gadu, tad skolu valde par pārzini jau treškārt
apstiprina Eiženiju Zavražnovu–Ermansoni. Bērnu skaits pēdējos gados svārstās starp
38–50. 1936./37. g. to 43. Atstājot vietu Agatei Garklāvei, par skolotāju un arī par pārzini
pagasts ievēl 1937. g. rudenī Jelgavas skolotāju institūtu beigušo Artūru Kauguru.
1937. g. pie skolas nodibinās mazpulks, ko vada skolotāja Zavražnova–Ermansone.
Kad atklāta skolas bibliotēka, nav atzīmēts. Grāmatas skola iegādājusi pati par saviem
līdzekļiem. 1931. g. Kultūras fonds piešķir skolai bibliotēku. Valsts un Ministru Prezidenta Dr. K. Ulmaņa draudzīgais aicinājums atnesis klāt pāri par 200 grāmatām. Skolai
samērā maz mācības līdzekļu, viens no vērtīgākiem ir harmoniums.
Pie skolas pastāv internāts. Pārnakšņo tanī apmēram puse no skolnieku skaita, kā
zēni, tā meitenes. Kopēdināšana ievesta no 1926. g., pusdienas izmaksā apm. 12,5 sant.
Produktus saved bērni paši, bet trūcīgiem skolēniem pagasta valde dod pabalstu Ls 30
gadā.
1923. g. pagasta valde piepērk pie skolas zemes 1 ha vēl 1 ha klāt, tomēr tā visa nav
apstrādājama, jo zema un purvaina. Augļu dārza līdz šim skolai nav. Tagad to ierīkos, jo
tam nolūkam skolai no valsts izsniegti Ls 65.
Skola pasaules kara laikā nav cietusi, jo cīņas un kaujas skolas tuvumā nav notikušas,
bet gan attālāk Rūjienā, Idū, Mazsalacā.
Ap skolu pulcējas visa apkārtējā sabiedriskā dzīve. Skolā novietota arī Rauskas bibliotēkas b-bas grāmatu krātuve. No bij. skolniekiem, kas tālāk papildinājuši savu izglītību,
minami: Jēkabs Silarājs, tagad Rīgas kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks, Konstantins
Sapraša – veterinārārsts, Kārlis Zilpaušs – skolotājs, Kārlis Ādamsons – ārsts Rīgā u. c.
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Mazsalacas valsts ģimnāzija un valsts pamatskola

Arī šī abas apvienotās skolas ietilpst pagasta robežās. Mazsalacas ģimnāzija nodibināta
1918. g. vācu okupācijas laikā no Mazsalacas skolas biedrības. Sākumā tā atradās Mazsalacas pilsētā, Jūlija Ores namā, kuŗā priekš kaŗa darbojās Marijas Ores, tad Ādama
Rīsberga privātskola, bet vēlāk krievu valdības uzturēta pirmsākuma skola. 1932.
g. ģimnāzija pāriet no šīm īrētām telpām uz Izglītības ministrijai piederošo, no skolas b-bas pārņemto Mazsalacas muižas pili, kurai tā no Zemkopības ministrijas Zemes

Mazsalaca. Bijusī Marijas Ores privātā elementārskola. Nams celts 1880. g.
un 1890. g. atver privāto elementārskolu Mazsalacā. VNM, 29981.

Mazsalaca. Valsts ģimnāzija. 20. gs. 30.-tie gadi., Jāņa Āboltiņa uzņēmums.
VNM, 36365-51.
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Mazsalaca. Skolnieki pie Valsts ģimnāzijas militārās apmācības nodarbību
laikā. 20. gs. 30.-tie gadi..
ierīcības komitejas līdz ar centra zemi un parku bij piešķirta. Pils no Izglītības ministrijas top krāšņi izremontēta, izdodot pārbūvei 200 000. Tā kā skolas biedrībai nav pa
spēkam iestādi uzturēt, tad 1934. g. Izglītības ministrija pārņem ģimnāziju un ar to kopā
darbojošos pamatskolu savā uzturēšanā. Tā kā Mazsalacas pagasta Raganskolā ir tikai
pirmās pakāpes četras klases, tad šī un tāpat arī Rauskas 1. pakāpes pamatskolas rajona
5.un 6. klases kursa skolēni piedalīti valsts pamatskolai. Pagasts par tiem maksā skolas
naudu, par katru Ls 20. Kā pirmais ģimnāzijas direktors minams inženieris Viklands,
bet no 1919. g. līdz tagadnei to vada Arnolds Freimanis. Pamatskolas pārziņi bijuši no
1922.–1925. g. Kārlis Dreimanis, no 1925.–1934. g. Pēteris Sedlenieks. No abu skolu
pārveidošanas par valsts skolām, tās pārzin sākot ar 1934./35. mācību gadu ģimnāzijas
direktors. 1936./37. mācību gadā ģimnāzijā mācās 101 skolēns, pamatskolā 246.

Mazsalacas draudzes skola
Priekškara laikos pie Mazsalacas pagasta piederēja arī Mazsalacas draudzes skola. Tā
bij savā laikā plaši pazīstama. Viņa sākusi darboties 1826. g. un pārdzīvojusi arī savu
100 gadu jubileju 1926. g. Bet tās sākumi īstenībā vecāki. Droši vien viņa jau nodibināta
zviedru laikos, uz karaļa Kārļa XI 1694. g. izdotās pavēles pamata, ka katrā draudzē jābūt
skolai, kuŗai piešķirama ¼ arkla zemes. Mazsalacā, pēc senām ziņām šī zeme atradās
netālu no muižas, tur kur vēlāk izveidojās miestiņš un tagadējā Mazsalacas pilsēta. Vecu
ļaužu atmiņā vēl tagad pazīstams senais „Skolas kalniņš”. Drīz sekojošā Ziemeļu kara,
bada un mēra dēļ skola nav tapusi turēta, bet namu un zemi izmantoja baznīcas ķesteris
un priekšdziedātājs. Mācītājs Andrejs Reusners 1711. g. raksta: „Skolmeistars Fridrihs
Neumanis izpilda tikai ķestera amatu”.
1780. g. māc. Gustavs f. Bergmans atzīmē draudzes personālgrāmatā, ka skola
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pastāvot no 1756. g. un tanī par „skolmeistari” esot Mikēlis Janis Holms, tam palīdzot
viņa dēls Gotfrīds Vilhelms Holms, ap 1796. g. tas esot kurpnieka meisters. 1797. g. par
skolmeisteri bijis Jānis Dimze, pēc dzimuma prūsis. Pēc viņa tiek minēts Miķēlis Straubergs, bet tikai kā baznīcas priekšdziedātājs. 1804. g. tiek celts jauns skolas un ķestera
nams, bet ne vairs uz pirmatnējās skolas zemes, bet ap 2 ½ km attālāk uz Salacas kreisā
krasta, Jaunates „Vilkastes” māju zemē, ko apmaiņai bija ieguvis Mazsalacas muižas
īpašnieks. Par draudzes priekšdziedātāju un ķesteri tolaik bij kāds Hūns. 1822. g. 16.
janv. atver liels mājas mācības veicinātājs, mācītājs Frīdr. Ernsts Guleke (1814–1844),
savā namā „Latviešu skolu”, ko pats vada. Uz viņa ierosinājumu beidzot izlemj pirmais
skolas konvents atklāt rudenī 1826. g. kārtīgu skolu 12 bērniem, kas sūtāmi no katra
pagasta pa vienam, bet no Valtenbergu pag. trīs, ar noteikumu, ka jaunekļiem, kas skolā
mācījušies trīs gadus, jākalpo muižā par rakstvežiem, pārraugiem utml. Skolas vadīšanu
uzdod priekšdziedātājam Jānim Ķikuram, bet tā kā tas jau bij vecs, tad viņam par palīgu
pieliek viņa 18 gadus veco dēlu, kam svētdienās jāspēlē arī ērģeles, kādas baznīcai
iegādātas 1821. g. Vecais Ķikurs skaitās par skolas priekšnieku no 1826.–1843. g., kad
tas mirst 82 gadus vecs. Pēc viņa nāves draudzes skolotāja un ērģelnieka amatus izpilda
tā dēls Ernsts Ķikurs, no 1843.–1859. g. Nākošais skolas vadītājs un ērģelnieks Cimzes
skolotāju semināra audzēknis Pēteris Hincenbergs, no 1859.–1899. g. Viņa laikā skola
stipri uzplaukst. 1877. g. tiek celts jauns skolas nams no ķieģeļiem, 2 stāviem. No šī gada
sākot skolā strādā četri skolotāji, trīs vīrieši un viena sieviete. Skolēnu skaits pieaug līdz
100–102. Daudz bērni tiek vesti šurp arī no kaimiņu draudzēm, kā no Alojas, Matīšiem
u. c. Hincenbergam seko viņa znots Reinis Cukurs, arī Cimzes semināra audzēknis,
vispirms kā palīgs, no 1887.–1891. g. un no 1894.–1899., tad kā priekšnieks no 1899.
–1905. g. 22. decembrim. R. Cukura laikā strādā 5 skolotāji un skolēnu skaits sniedzas
līdz 150. Piedalīšanās dēļ 1905. g. nemieros R. Cukurs emigrē uz Šveici, bet 1920. g.
atgriezies atbrīvotā Latvijā, noorganizē un vada Valsts Jelgavas skolotāju semināru no
1920.–1923. kā direktors, bet skolotāju institūtu no 1923. – 1927. g. kā inspektors. No
1906.–1933. g. skolu vada, arī cimzietis, Kārlis Osis. Latvijas valdības laikā draudzes
skolas tips izbeidzas. Tās pārveido par II pakāpes pamatskolām ar 5. un 6. klases kursu.
Pagastus noapaļojot draudzes skolu pievieno Skaņkalnes pagastam, kas to ar 1932./33.
mācību gada beigām slēdz, piedalot abu klašu skolēnus 1933. g. rudenī Mazsalacas
pilsētas 6 kl. pamatskolai pie Mazsalacas ģimnazijas. Latvijas valdības laikā draudzes
skolai piederošā zeme top pārņemta valsts zemes fondā. To piešķir 4 jaunsaimniecībām,
bet draudzes īpašumā atstāj visas ēkas un 7 ha zemes draudzes ērģelnieka dzīvoklim un
algas daļai.
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IX
IEDZĪVOTĀJU NODARBOŠANĀS
Lauksaimniecība
Pagasta iedzīvotāju galvenā nodarbošanās un to galvenais ienākumu avots ir
zemkopība. Augsnes pamats pa lielākai daļai smilšains māls, bet arī plienis un dumbrājs.
Vecsaimnieki pēc sena paraduma tīrumus iedala sešos laukos: papuvē, rudzu un kviešu
laukā, vienā vai divos abuliņa laukos, kartupeļu un miežu, linu un auzu laukos. Sēj arī vēl
vasaras kviešus, zirņus un griķus.
Visas aramzemes kopplatība 4119,67 ha,
pļavu – 3830,98 ha,
ganību – 3674,38 ha,
mežu – 3180, 91 ha,
purvu – 3547,11 ha,
nederīgas zemes – 1736,20 ha.
Pavisam kopā 20089,25 ha.
Vietumis kultivē pļavas un ganības. Zemi apstrādā gan ar saimi, kalpiem, kalponēm,
pāriniekiem un īrniekiem, gan ar rentniekiem, gan retumis vēl arī ar graudniekiem.
Vietējo strādnieku trūkuma dēļ pēdējos gados top pieņemti darbā latgalieši un daudzi ārzemnieki, kā poļi, leiši un igauņi. Darba roku trūkums pamudina lauksaimniekus

Siena vešana Skubeņos. 20. gs. 20/30.-tie gadi.

55

Reinis Cukurs

Mazsalacas pagasta hronika

iegādāties pļaujmašīnas, labības kūlējus, kartupeļu lasītājus, sējmašīnas u. c.

Lopkopība
Sākot ar Mazsalacas piensaimnieku sabiedrības nodibināšanos 1910. g., un redzami
iegūstot no pārdotā piena labus ienākumus, stipri ir attīstījusies blakus zemkopībai arī
lopkopība. Audzina gan brūnos, gan brūnraibaos, gan melnraibos sugas lopus. Daudzi
saimnieki apvienojušies lopu pārraudzības b-bas. Pienu nodod gan galvenā uzņēmumā
Mazsalacas pilsētā, gan krejotavās attālākos pagasta apvidos, kā Mellāķīsī, Krastiņos,
Jaunsilzemniekos un Blankā. Lopkopību traucē labu pļavu trūkums, dažām mājām
tās streigabalos 10-15-20 km attālumā. Arī ganību maz. Labai ienākumu saimniecībai
dod cūkkopība. Valdība uzpērk cūkas eksportam gan priekš bekoniem, gan speķa. Sāk
ievērību piegriezt arī aitkopībai un putnkopībai.

Rūpniecība un tirdzniecība
Vietējā rūpniecība un tirdzniecība ir koncentrējusies galvenā kārtā Mazsalacas pilsētā.
Pagasta robežās atrodas:
1) Spirta dedzinātava Jaunpriedainē, 1,5 km no pagastnama, to ieguvis privātīpašumā
pirkšanas ceļā 1936. g. E. Svīķis un b-dri Dauguļu māju saimnieks Kārlis Veide,
2) Ūdens un motora dzirnavas Nuķos, ar vilnas kārstuvi un vērptuvi, 9 km no pagasta
nama, īpašnieks Alfr. Platacis,
3) Sīku preču tirgotava Blankās 6 km no pag. nama, īp. Zilpaušs Hermanis;
4) Jauktu preču tirgotava Vecdronās , 6 km no pag. nama, īp. Drēziņš Roberts;

Roberta Drēziņa jauktu preču tirgotava Vecdronās. 20. gs. 20./30.-tie gadi..
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5) Sīku preču tirgot. Nuķa krogā, 9 km no pag. nama, īp. Kundziņš Krišs;
6) Sīku preču tirgotava Mellāķīsī, 11 km no pag. nama, īp. Ādams Augusts;
7) Jauktu preču tirgotava Silabodē, 15 km no pag. nama, īp. Auniņi Jānis un Pēteris;
8) Sīku preču tirgotava Ceļkundziņos, 16 km no pag. nama, īp. Bērziņš Ed.;
9) Sīku preču tirgotava Jaunziediņos, 17 km no pag. nama, īp. Šoriņš Aleksējs;
10) K. Ķībera podniecība Lejaskundziņos;

Roberta Drēziņa jauktu preču tirgotava Vecdronās. Iekšskats.
20. gs. 20./30.-tie gadi..
11) Teņa Lūša podniecība Topsī;
12) K. Rundiķa ķieģeļnīca Vecrauskā;
13) Četras krejotavas: Blankās, Jaunsilzemniekā, Mellāķīsī, Krastiņos.
Bez tam iedzīvotājiem ienākumus dod ziemas darbi valsts mežos. Ar jaunā Rīgas–
Limbažu–Mazsalacas–Rūjienas dzelzceļa atklāšanu 1937. g. rudenī Mazsalacas un tās
apkārtnes rūpniekiem, tirgotājiem un lauksaimniekiem radušās lielas ērtības gan mantu pievešanā, gan ražojumu nosūtīšanā uz Rīgu un citur. Visā apgabalā manāma jauna
rosība un saimnieciskās dzīves uzplaukšana.
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X
RELIĢISKĀ UN SABIEDRISKĀ DZĪVE
Reliģiskā dzīve
Pagasta iedzīvotāju viss vairums pieder pie ev. luteriskās ticības, tikai dažas retas personas turas pie pareizticīgās draudzes, vai arī saaģitētas pie baptistiem vai adventistiem.
Pēc statistiskām ziņām no 1934. g. Mazsalacas ev. lut. draudzē iesvētīto un reģistrēto
draudzes locekļu skaits sasniedz 4002. Dzimušo un kristīto skaits tad pat 65 zēni un 63
meitenes, kopā 128. Iesvētīti 38 jaunekļi un 52 jaunavas, kopā 90. Laulāti 40 pāri, miruši
49 vīrieši, 58 sievietes, kopā 107. Tātad draudzes locekļu skaits šinī gadā pavairojies par
21. Uz vietējā mācītāja A. Skrodeļa ierosinājumu sākot ar 1921. g. ievesti svētvakara
dievkalpojumi kapsētā ar svecīšu dedzināšanu uz piederīgo kapiem (kā pirmie Latvijā);
1923. g. pie baznīcas iestādīta „Kritušo varoņu svētozolu birzs”; 1924. g. sākot ievesta
maija mēnesī „mātes dienas” svētīšana (arī kā pirmā Latvijā); 1927. g. uzcelts svētozolu
birzē kritušo varoņu piemineklis pēc arhitekta prof. P. Kundziņa meta. Sevišķi rosīga
darbība draudzē uzplaukst pēc 15. maija 1934. g. pavasarī pie baznīcas top iestādīta vēl
otra birzs, nosaukta „15. maija birzs”, sastāvoša no bērziņiem. No 1. okt. 1935. g.–1.
okt. 1936. g. mācītājs izsludina „baznīcas gadu”, izdarot šinī laikā visu draudzes māju
vizitāciju, pie tam arī vācot labprātīgus ziedojumus draudzes kapsētas izveidošanai
un baznīcas remontiem. No 2110 ziedotājiem ievāc 7 870 Ls. Rosīgi darbojas 1924. g.
nodibinātā draudzes „dāmu komiteja”. Pēdējā gadā biedreņu skaits 361. Dāmu komite-

Mazsalaca. Ev. lut. baznīca. 20. gs. 10.-tie gadi. VNM, 38028.
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ja ir sniegusi pabalstu vietējam Sarkanā Krusta veselības punktam, vairākus gadus pa
apm. Ls 600 gadā. Viņa pabalstījusi baznīcas jaunā torņa būvi ar Ls 4400 un segusi izdevumus kritušo varoņu piemineklim, Ls 2169,46. Tāpat dāmu komiteja devusi 1929. g.
līdzekļus kapa kalniņa un piemiņas akmeņa uzcelšanai bij. mācītājam E. Hasmanim,
no kura nāves pagājuši 10 gadi. Viņš nošauts Rīgā no lieliniekiem 1919. g. pavasarī,
apbedīts Meža kapos.

Sabiedrības un organizācijas
Pagasta robežās darbojas:
1. Valmieras apr. 8. pulka 10. rotas Mazsalacas pagasta aizsargu nodaļa, nodibināta
jau pašos pirmajos Latvijas tapšanas laikos 16. augustā 1919. g., tagadējais nodaļas
priekšnieks Jānis Daugulis Vecdauģēnos. 1926. g. noorganizējas Mazsalacas aizsardžu
pulciņš, priekšniece Ērmaņa kundze.
2. Mazsalacas un apkārtnes ugunsapdrošināšanas b-ba, dibināta 1892. g., 230 biedru, priekšnieks Aug. Apsīts Kaužēnos.
3. Mazsalacas lauksaimniecības b-ba, dibin. 1903. g. ar Latvijas valdības laikā
piešķirtu īpašumu „Lauksaimnieku jaunsaimniecība”, 1937. g. šī b-ba likvidējas, nododot visus savus aktīvus un pasīvus jaunai, pēc jauniem statūtiem atklātai „Mazsalacas
pagasta lauksaimniecības b-bai”, kas savu darbību uzsāk 1937. g. 31. oktobrī, tai 60 biedru, priekšnieks P. Sedlenieks.
4. Mazpulki pie Līča, Rauskas un Raganas pamatskolām.
5. Četras meliorācijas biedrības: Ungurleja, I Mazsalacas, Dadzis, Blancēniešu.
6. Bibliotēkas:

Mazsalaca. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības 30 gadu pastāvēšanas
jubilejas svinības. 1923. g. VNM, 29529.
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6.1. Mazsalacas pag. Mežgaliešu bibliotēkas b-bai 820 sējumu,
6.2. Mazsalacas pag. Rauskas bibl. b-bai 840 sējumu.

Sabiedriski darbinieki
Mazsalacas pagastā dzimuši vai arī še ilgāku laiku darbojušies sekoši ievērojamāki
sabiedriski darbinieki, rakstnieki, mākslinieki un zinātnieki:
1. Ādamsons Kārlis –Dr, dz. 19884. g. 16.2., ārsts, bij.Rīgas 1. pils. slimn. dir.
2. Alksnis Ādams – gleznotājs, dz. 1864. Alkšņos. † 1897.
3. Bārda Fricis – dzejnieks, viņa vecāki dzīvojuši Kravainī, kas tiem bij jāatstāj māju
pievienošanas labad muižai, dz. 1880. 25. 1. Pociema Rumbiņās, † 1919. g. 13. 3.
4. Bārda Antons – dzejnieks, dz. 1891. g. 13. 6., Pociemā, iepriekšējā brālis.
5. Butuls Ādams – Dr. Med., dz. 1860. g. 14. nov., ārsts, sabiedr. darbin., palīgs
bēgļiem, Latv. Universitātes organ. padomes loc.
6. Cukurs Reinis – paidagogs, koru vad., Jelgavas skolot. Institūta noorganizētājs
un 1. direktors, skolas grāmatu autors un vietējās vēstures sarakstītājs, dz. 1866. g. 4.
febr.
7. Daugulis Arvēds – pianists, L. konservatorijas prof., dz. 1879. g. 17. 3. Cesvaines
dr. skolā, vecāki mazsalacieši.
8. Daugulis-Daugelis Augusts – mūsu pirmais grafiķis – kokgriezējs, Pēterburgas
avīžu un Zobgala galvu zīmētājs, dz. 1830. g. 13. 1. Tētbatā, † 1899. g. 8. 11.
9. Daugulis Kaspars – dzejnieks, Pēterburgas avīžu līdzstrādnieks, dz. 1843. g.
Vecmauriņā, †1903.
10. Hincenbergs Pēters – ilggad. viet. draudzes skolot., kora vadonis, ieguva 1. L.
visp. dz. svētkos 1873. g. Rīgā I godalgu, dz. 1832. g. 15. (27.) febr. Sēļu Dabros, † 1904.
g. 21. 08.
11. Kaktiņš Jānis – dziesmu krājējs, kopā ar J. Caunīti izdevis 100 dziesmas un ziņģes,
darbojies līdzi J. Cimzes Dz. rotā, dz. 1827. g. Jaunkaktiņos, Kristapa K. Dēls, †1901.
Burtnieku dr. skolā.
12. Kaktiņš Kristaps – garīgu rakstu sacerētājs, nodibināja 1837. g. sātības b-bu, izlikts iz mājas pretošanās dēļ viet. baronam, dz. 1801. g. Jaunkaktiņos, † 1867?
13. Kaužēns Kārlis – franču val. virsskolotājs Rēvelē, ar plašu R-Eiropas izglītību,
valsts padomnieks (Štās rāts), dz. 1832. g. Vecjenkos, †1898.
14. Kirhenšteins Augusts – Dr. arg., prof. – daudzu zinātnisku rakstu sacerētājs par
lopu slimībām, veselības kopšanu, tuberkulozi, LU sērumu stac. vadītājs, dz. 1872. g. 18.
9. Rāmja krogū.
15. Kundziņš Pēters – gleznotājs un paidagogs, grāmatu illustrātors, skatuves
dekorātors, gleznojis arī Mazsalacas teātra priekškaru, dz. 1886. g. 18. 9. Mazsalacas
Saprašās.
16. Mednis Eduards – paidagogisku rakstu sacerētājs, kritiķis, 1923. – 24. tautsk.
inspekt., dz. 1863. g. 3. febr.
17. Melnalksnis Augusts – rakstnieks, grāmatu autors, sabiedr. darbinieks, radio
līdzstrādn., dz. 1876. g. 1. 5. Melnalkšņos.
18. Melnalksnis Krišs – paidagogs, Izgl. min. pamatskolu direktors, pamatskolu
noorganizētājs, dz. 1879. g. 6. 4. Melnalkšņos.
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19. Ore Ādams – ievērojams ērģeļu virtuozs, komponists, daudzu koncertu sarīkotājs,
dz. 1856. g. 1. 5. Orēs, † 1927. g. 9. 6.
20. Ore Tenis – iepriekšējā brālis, advokāts, tulkojis latv. valodā civiltiesu likumus,
dz. Orēs.
21. Ore Harijs – komponists un klavieru virtuozs, darbojies Ķīnā, vecāki
mazsalacieši.
22. Pēkšēns Konstantins, ievērojams arhitekts, sabiedr. darbinieks, dz. Nuķī, 1859.
g. 8. 3., † 1928. g. 26. 6.
23. Pēkšēns Marija – iepriekšējā brāļa meita, rakstniece, dz. Kalnmačos 1845. g. 10.
10., † 1903. g. 8. 12.
24. Skrodelis Alfrēds – daudzu garīgu rakstu sacerētājs, dr. mācītājs no 1921. g., dz.
1894. g. 22. 5. Valkas apr. Dūres pag. Ieviņos.
25. Skrodelis Liene (dz. Ādminis) – kand. agr., doc LU fermā Aucē, dz. Radziņ-Talcī.
26. Tentelis Augusts – Dr. prof., izcils vēsturnieks, no augusta mēn. 1935. g. izglītības
ministrs, vecāki mazsalacieši no Skubeņu-Tenteļu mājām, dz. 1876. g. 23. 11.
27. Zilpaušs Tenis – dzejnieks, ilgu laiku darbojies kā Mazsalacas pag. darbvedis,
jaunībā kā skolotājs Rauskas skolā, dz. Rauskās.
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XI
IEVĒROJAMAS VIETAS
Baznīca
Mazsalacas baznīca atrodas uz bij. Ibdenei piederošās zemes, kuŗas robežas sniedzās
līdz Aurupītei. Vai vispirmā baznīca, piegriežot vietējos iedzīvotājus kristīgai ticībai, bijusi tieši tagadējās baznīcas vietā, nav droši nosakāms. Ļaužu atmiņās tiek daudzināts
par „Baznīcas kalniņu” uzkalniņš Melpēteru māju robežās. Tomēr varēja arī būt, ka šinī
vietā atradusies tikai galvenās baznīcas blakus baznīca, kādas katoļu laikos cēla attālākās
vietās no mātes baznīcas. Vēl līdz 1890. gadam visumā pastāvoša mūŗa baznīca tagadējā
vietā ir celta laikā starp 1300.–1400. g. pēc Kr. Kā Rūjienas baznīcas filiāle, jo Mazsa-

Mazsalacas jaunā baznīca. VNM, 36299.

Mazsalacas vecā baznīca. VNM, 36574.

lacas apgabals līdz Salacas upei piederēja pie Rūjienas bruņinieku pils novadiem. Valsts
arhīvā, [lietā] nr. 402. teikts, ka „1685. g. ģenerāl komisija klausījās latviešu sprediķi un
draudzes katehēzi kristīgā mācībā, ka Baznīca atrodas uz Ibdenes grunts, no Rūjienas
noņemta.” Katoļu laikos baznīca saukta par Sv. Marijas baznīcu, kā tas arhīvos vairākās
vietās lasāms. Vidzemes arklu revīzijā nr. 6 no 1630. g. 4. sept. 57. l. p. minēts (tulkojumā
no vācu val. R. C.): „Vēl ir Mazsalacas baznīca, saukta Sv. Marijas baznīca (St. Marienkirch),
tai ir zeme, uz kuras 50 pūru (izsēj) un vēl 1 zemnieku zeme (ein Pauerland) 1/4 arkla. Vēl
ir 2 zemnieki baznīcai piederīgi, tagad ir viņa augstdzimtībai kancelerim pārraudzība par to
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un sprediķo turpat Cacharias Holdies mācītājs. Rūjienieši grib arī uz to tiesības uzturēt.” Par
Sv. Annas baznīcu tā pārdēvēta pārejot iedzīvotājiem luterticībā, dodot dievnamam, lai
ļaudis necienītu vēl turpmāk Sv. Mariju, jaunu Sv. Annas vārdu.
Valsts arhīvā (Vidzemes galma tiesa – 1678. g., akts 38., lp. 61.) lasām, ka Skulberģu
muižas piederības noskaidrošanā ķildā ar Mazsalacu, piesauktie liecinieki izteicas
(tulkojumā no vācu val. R. C.): „Falkenbergs dzīvojis savā Falkenbergas muižā un ka tas
poļu laikā savā muižā uzcēlis mazu koka baznīcu uz kalna, kur tagad rija stāvot, kuŗā viņš
savus dievkalpojumus arvien licis noturēt savam skolotājam (Schulmeister), jo bīskapi viņam
Mazsalacas baznīcā kā pie svešas relīģījas piederošam ieeju neatļāvuši, sevišķi ka šī baznīca kā
bīskapa baznīca tapusi turēta, tāpat ka arī savu vārdu „Mazsalacas pils baznīca (Salicburg’sche
Kirche) tā pārņēmusi no bīskapa robežās pie Salacas stāvošā vecā apcietinājuma (vaļņa,
pilskalna - Schanze)”. Tanī pat dokumentā teikt, ka Falkenbergs bijis vācu ticības, bīskaps
poļu ticības. Mazsalacas (luterticīgiem) neesot baznīcas, ļaudis ejot uz Salacu. Vecā koka
baznīca atradusies Salacas Rūjienas pusē, tās atliekas tuvu muižai redzamas. Salaca esot
robeža starp bīskapa un Falkenberga zemi. Uz jautājumu, kur apcietinājums atrodas,
liecinieki atbild – pretim Falkenberga muižai, Burtnieku pusē.
Zvērasta formula (attiecībā uz Skulberģu muižas piederību un augšā teikto):
„Ess Swere pie Dewe un Winge Swete Warde, ka ess wisse to kass Mann no tho KolbergeMoise Sinnam unde par ko man no Schass Tees Kunggems clus Woitzat tass Skiest un Scadereri, issatzit crib un to ne weenem par labe nedz otram par laune neds trautsibe nedsDehuum
neds Dawanna pets, ka ess neparais Swere unde To Taisnabe ne Sack tho Sodie man Dewes,
man Sewwe, mannas Beerns, Semmes, Tirums, Mans Loopes, unde wis kass man ir, Scheu
lautsie un tue Muschie”.
Liecinieku vārdi: Kuirban Henrich, Ruickel Baltzer, Meijren Willum, Spalwe Jahn
(„iztrūkstošs”).
Turpmākas ziņas par Mazsalacas baznīcu un draudzi atrodamas brošūrā: Mazsalacas
baznīca un draudze pēdējos 200 gados no 1680.–1885.

Jauniešu iesvētības Mazsalacas ev. lut. baznīcā. 20. gs. 20./30.-tie gadi.
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1890. g. noplēš vecās baznīcas 1785. g. piebūvi un tās vietā uzceļ staltu jaunu ķieģeļu
dievnamu, atstājot visveco 14. gs. celto daļu kā altāri.
1911. g. iesvētī baznīcas jaunās ērģeles, no Valkera firmas Virtenbergā.
Latvijas laikā 1927. g. pēc arhitekta prof. P. Kundziņa projekta uzcelts jauns baznīcas
tornis, kura augstums tagad sasniedz 60 m.
1936. g. nostiprināta baznīcas jumta konstrukcija, uzlikti otri griesti, iekārtota apkure, izkrāsotas grīdas, uzlikt no durvīm līdz altārim grīdsega, pie sienām novietotas
mākslinieku pagatavotas gleznas.
1937. g. pavasarī izdaiļota baznīcas priekša zāļu laukumiem, puķu dobēm un
apstādījumiem.

Kapsēta
Visā lielā Mazsalacas draudzē, kas sastāv no trim lieliem (Mazsalacas, Skaņkalnes un
Sēļu) un trīs daļu (Braslavas, Vecates, Idus) pagastiem, ir tikai viena kapsēta. Tā iekārtota
1773. g.uz ķeizarienes Katriņas II
pavēli, kad aizliedza līķus apglabāt
baznīcā vai baznīcas pagalmā. Šo
kapsētu, netālu no baznīcas (1/2
km) un mācītāja nama, uz Salacas labā krasta iesvētīja 7. jūlijā
1773. g. mācītājs Heinr. Adlfijs. Tā
palielināta 5 reizes:
1. reiz 1846. g. māc. Vilh. Girgensona laikā par 1080 kv. asīm,
2. reiz. 1857. g. māc. Ed. Kuglera
laikā par 1 desetiņu 656 kv. asīm,
3. reiz 1889. g. māc. Goth. Kuglera laikā ZA daļā,
4. reiz 1913. g. māc Fr. Grave
laikā ZR daļā līdz Aurupītes
tiltiņam uz pilsētu,
5. reiz 1935. g. rudenī un 1936.
g. pavasarī uz mācītāja Alfrēda
Skrodeļa ierosinājumu, ar dzīvu
piedalīšanos no draudzes puses, izveidots jauns kapu lauks uz Salacas
pusi no visvecās kapu daļas, četrās
terasēs pakāpeniski pazeminoties.
Tad pat šai skaistā kapsētas daļa
apžogota ar akmeņu sētu, apstādīta
kokiem, šķērsota platiem ceļiem,
terases savienotas ērtām, platām
Mazsalacas kapsētas aleja. M. Lustes
dzelzsbetona kāpnēm. Mazsauzņēmums. 20. gs. 20./30.-tie gadi.
lacas kapsēta top skaisti apkopta,
VNM, 37133.
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Mazsalaca. Igauņu brāļu kapi pie Salacas. Ap 1930. g.

Mazsalaca. Igauņu brāļu kapu skats pēc kritušo karavīru pārapbedīšanas.
Pārapbedīti 1936. g. 16. aug. VNM, inv. nr. 47064-2.
vasaru tā līdzinās skaistam puķu dārzam. Starp citiem šeit atdusas: Latvijas brīvības
cīņu varonis kapteinis Pauls Zolts, komponists Adams Ore, dzejnieks Kaspars Daugulis, ilggadīgais draudzes skolotājs un koŗa dziesmu veicinātājs Pēteris Hincenbergs
u. c. Jaunākā ZR kapsētas nodalījumā paceļas 1929. g. uzmestais uzkalniņš ar piemiņas
plāksni bij. draudzes mācītājam, pirmajam latviešu tautības draudzes ganam, Edgaram
Hasmanim (no 1915. – 1919.) Viņu nošāva lielinieki 1919. g. Rīgā, centrālcietumā. Viņš
apbedīts Meža kapos.
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Pēc baznīcas grāmatu ziņām laikā no 7. jūlija 1773. g. līdz 31. dec. 1929. g. Mazsalacas kapsētā apbedīti 33 034 mirušie, pieskaitot vēl pēdējo 8 gadu laikā mirušos, ap
1000, tad šajā plašajā 164 gadi vecajā kapu laukā guldīti 34 000 aizsaulē aizgājušo.
Blakus jaunai terasu kapsētai Salacas malā ierīkoti igauņu brāļu kapi. Šeit pārvietoti
divi igauņu kareivji, kas krita 1919. g. pavasarī cīņā pret lieliniekim un bij apbedīti netālu
no šī vietas, arī Salacas malā. Pārvietošanu un jaunā mākslīgā kapu kalniņa uzmešanu
un izdaiļošanu izdarīja 1936. g. pavasarī Mazsalacas novada aizsargi. Viņi apņēmušies
arī turpmāk šo kapu vietu uzkopt.

Kritušo varoņu svētozolu birzs un piemineklis

Mazsalaca. Piemineklis Brīvības karā kritušajiem. 1922. g. 21. augusts. VNM,
inv. nr. 30318.

1905. g. soda vietas
Tādas ir divas. Viena atrodas Mazsalacas pilsētas robežās, uz Aurupītes krasta, aptiekas dārza austrumu stūrī. Še 1905. g. 23. dec. no soda ekspedīcijas nošauti, pie kokiem piesieti divi Sēļu muižas revolucionāri, monenieki Zālītis un Liepa. Kokos iegriezti
krusti.
Otrā soda vieta uzejam grūtāk, tā atrodas uz Ķireles upes kreisā krasta, netālu no
Ķireles tilta, Rūnas māju robežās. Še nošauti 1906. g. janvāra sākumā divi Mazsalcas muižas ļaudis, Mencis un Pedere. Reizē ar tiem dvēseliski mocīts skolotājs Pauls
Nīmands no draudzes skolas, to nostādot blakus nošaujamiem. Arī še kokos, pie kuriem nāvei lemtie piesieti, iegriezti krusti. Citi 1905. g. nemiernieki nošauti, vajājot gan
muižā, gan pilsētas robežās. Kopā ar Rēvelē tiesātiem 42 Mazsalacas 1905. g. nemieru
kustības dalībniekiem, visu cietušo skaits sastāda 60 personas.
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Pagastā ievērojamas senvietas un senlaiku priekšmetu atradumi: Vēlā akmens laikmeta akmens cirvji atrasti: Pēkšēnos – 2, Salacā pie Vecalkšņiem – 2; 1928./29. g. vasarās,
Salacu padziļinot, Lejaskundziņos atrasts 16. gs. sidraba monētu depozīts ar 550, Nuķos
tā paša laika depozīts ar 500 monētām. Priekškristus dzelzs laikmeta akmens krāvumu
kapa vieta (Velna klēpis) Jaunkukurbaļļu tīrumā, Mazsalacas-Pērnavas lielceļmalā.
Priekš un pēc kara laikā akmeņi aizvesti jaunbūvju pamatiem uz Mazsalacas pilsētu un
citur. Par šo krāsmatu pazīstamas teikas sakarā ar Velnalu un velna tilta būvi pār Salacu.
Senu laiku kapenes Vecdauģēnu māju robežās Salacas labajā krastā, kur pētnieks Šrēderis
1894. g. uzracis piecus latviešu kapus no 16.–17. gs. Cilvēku skeleti un vecas naudas, kā
arī ledus laikmeta vai pat vecāki gliemeņu u. c. mazdzīvnieku pārakmeņojumi atrasti
Promultu kalnā. Tas uzņemts Pieminekļu valdes aizsardzībā. Tāpat cilvēku ģindeņi atrasti Šķutēs, Jaunjenkos un Orēs.
10 km no Mazsalacas, 1 km šaipus Mellāķīša atrodas ļaužu nostāstos pazīstami
„Krievu kapi” Ramatas upes labajā krastā. Kapiem pāri iet tuvu upei uz Igauniju un
Pērnavu vedošais lielceļš. Ramata uzplūdu laikā izskalo ceļa sānos cilvēku kaulus. Kapeņu
plašums norāda, ka še zviedru un krievu kara pulku cīņas prasījušas daudz upuru. Tāpat
par „Krievu kapiem” sauc vecas kapenes Nurmiku siliņā (8 km no Mazsalacas) šī paša
lielceļa malā, kā arī Sidrabkaļu māju daļā atrodošās (9 km), Idus purva tuvumā.

Dabas jaukumi
Mazsalaca ir bagātīgi apveltīta ar dabas jaukumiem. Skaistākās vietas atrodas ap Salacas upes krāšņajiem krastiem. Sevišķi skaista izveidojas Mazsalacas pilsēta ar jaunām

Salaca pie Mazsalacas. 20. gs. 20./30.-tie gadi. VNM, 37807
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celtnēm, plašiem dārziem un apstādījumiem, tā, ka tā jau izpelnījusies „dārzu pilsētas”
nosaukumu. Skaists ir stāvais dažādiem kokiem apaugušais krasts un celiņiem izkoptais Salacas krasts strp pilsētu un valsts ģimnaziju Klints pilī. Eju gar šo krastmali jau
sen gadiem sākts saukt par „Prātnieku” jeb „Filozofu” ceļu. Skaista un senu varenumu
paudoša ir arī nedaudz attālāk blakus ejošā 1 km gaŗā vecu dažādu lapu koku aleja.
Pretim ģimnāzijas staltam namam un plašam parkam paceļas Salacas pretējā krastā senais „Lībju pilskalns” ar savu „Upuralu” tā pakājē, bet lejpus sarkanā smilšakmeņa klintis, izrobotas krasta bezdelīgu alām, no kā tās mantojušas savu nosaukumu „Bezdelīgu
klintis”. Romantisks tālākais ceļš no Klintspils uz slavenajām dabas retumu vietām
„Velnalu” (3 km), „Velna kanceli” un „Skaņo kalnu” (4 km). Pirmās no šīm vietām
atrodas Mazsalacas pagasta daļā, bet pēdējā, Aizsalacā, Skaņkalnes robežās. „Skaņais
kalns” ir 35 m augsta stāva sarkanā smilšakmens pamatieža klints, kādas Salacas kras-

Skaņais kalns pie Mazsalacas. 20. gs. sākums. Kolorēta pastkarte. VNM, 40710
tos atskalotas vairākās vietās. „Skaņā kalna” klints siena ievērojama ar savu brīnišķo
atbalsi, kas dzirdama pastiprinātā veidā tās dziļumā. Laukumā šaipus klintij, Mazsalacas pagasta daļā, notiek katru vasaru vairāki plaši apmeklēti zaļumu svētki, no kuriem
visievērojamākie Jāņu dienā, kurp pēc senas parašas saplūst viesi no tāliem Latvijas apgabaliem, neizslēdzot metropoli Rīgu. Ceļā no pilsētas uz Klintspili ieteicams uzmeklēt
jauno dzelzceļa dzelzsbetona tiltu pār Salacu, kas 50 m garumā un 16 m augstumā, ar
uzkrītošu atbalsu skaitu otrās puses lokā, saucot no šīs puses upmalas loka. Apstādījumi
un mežs no Klintspils parka līdz Skaņam kalnam abpus Salacai ir Latvijas valsts īpašums
un atrodas Zemkopības ministrijas mežu departamenta pārziņā.
Jau pagājušos gados Mazsalacu vasarā apmeklēja diendienā gan atsevišķi tūristi gan
ekskursantu kopas. Ar jaunā dzelzceļa atklāšanu, kas lielā mērā atvieglo satiksmi, Mazsalaca ir ierindojusies Latvijas skaistāko vietu pirmajās rindās.
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XII
NOTIKUMI PAGASTA DZĪVĒ HRONOLOĢISKĀ KĀRTĪBĀ
Tikpat Mazsalacas pagasta arhīva, kā arī Mazsalacas draudzes baznīcas grāmatas ir
lielinieku laikā 1919. g. pavasarī saplēstas un iznīcinātas, tāpēc iz vietējām hronikām
par senāk pagājušiem laikiem nekādas ziņas vairs nav iespējams savākt. Ir uzglabājusies
daļa no draudzes hronikas sākot ar 1834. g. un dažas pagasta tiesas spriedumu grāmatas
no 1821. g. sākot. Sekojošās ziņas savāktas un sakārtotas no dažādiem arhīviem, kas
vēlāk minēti (sk. Hronikas avotu sarakstu).

1127. g.
V. Hupeļa ziņas par sāmsaliešu braucienu pa Salacu, Burtnieku ezeru un Rūju uz
Rūjienas senču pili, kur to izlaupa un ar bagātu laupījumu atgriežas atpakaļ.

1224. g.
Pēc Latviešu Indriķa hronikas (1180. – 1227.) Tālavas apgabals un Burtnieku ezera
R krasti, ietverot arī Mazsalacu līdz robežai ar Aloju, nāk vācu ordeņa varā. Mazsalaca
pakļauta Rūjienas novadam līdz Salacas l. Krastam, pretējais – Salacas kreisais krasts
piekrīt Burtnieku virskundzībai.

1300.–1400. g.
Celta Mazsalacas baznīca kā Rūjienas katoļu draudzes filiāle. Baznīcu nosauc Sv.
Marijas vārdā. Draudzei dod vārdu pēc senču pils Salacas kr. krastā, senču pilskalnā,
vācu valodā „Salisburg” = latv. valodā „Salacas pils”. Draudzei pārejot luterticībā, baznīcu
pārdēvē par Sv. Annas baznīcu.

1528. g.
No ordeņmestra Valtera f. Pletenberga tiek likti pamati Mazsalacas muižai un pagastam, dāvinot 7 mājas muižas apvidū bruņiniekam Vincencam F. Stēnam.

1547. g.
Mazsalaca top izlēņota Balceram Falkenbergam. No viņa muiža un pagasts manto
370 gadus ilgi lietoto latviešu nosaukumu „Valtenberga”.

1570. g.
Hercogs Magnus dāvina Ibdeni Heinriham f. Ungernam, no kura šis īpašums tiek
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saukts arī par „Ungurmuižu”.

1571. g.
Poļu karalis Sigismunds Augusts dāvina Francim Blankfeldam Cilingenas ciemu
pie jau no ordeņmestra Gotharda Kellera agrāk dāvātiem 4 ciemiem. Tas Blankfeldes
sākums.

1590. g.
Heinrihs Falkenbergs piepērk Skaņkalni (Skulberģus), ka arī Mukeciema (Jenkus
apvidu) un Starka ciemus (Lojas apv.)

1606. g.
Mazsalacas Sv. Annas baznīcai top dāvāta visvecākā piemiņa, sudraba apzeltīta oblātu
kārba.

1674. g.
Zemnieki dāvinājuši baznīcai zvanu.

1678. g.
Mazsalacu iegūst Gustafa Adolfa feldmaršals un Vidzemes ģenerālgubernators Kristers Horns.

1680. g.
Kristers Horns Mazsalacu paplašina, piepērkot Ibdeni un Blankfeldi.
Mācītājs Kronenbergs ietaisa pirmo un visvecāko draudzes baznīcas grāmatu.

1682. g.
Mazsalacu un Ibdeni pārņem Zviedrijas kronis (muižu redukcijā). Blankfelde netiek
atsavināta, tai no sākuma jau dzimtmuižas (alloveja) tiesības.

1691.–1696. g.
Mazsalacas baznīca pārbūvēta. Tad majors Šreitenfelds Ates muižā dāvinājis tai altāri
ar visiem piederumiem (domājams, arī veco altāra gleznu, kas tagad novietota altāra DR
sānos. Altāris un gleznas ietvars baroka stilā.)

1696.–1697. g.
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Bada gadi. Mācītājs Georga Francis raksta: „Daudz ļaužu, kas šogad miruši, ir laukā
pa kalniem un krūmiem aprakti, īpaši tie, kas nabagi un badā miruši”

1701. g.
Mācītājs Georga Francis ierīko pirmo draudzes locekļu personālgrāmatu pēc pagastiem, mājām un ģimenēm.

1710. g.
Krievu cars Pēteris Lielais iekaro Vidzemi. Ilgo karu dēļ izceļas mēris. Izmirst veselas
mājas. Bezgalīgas šķūtes un nodevas. Mērī nomirst arī mācītājs Francis.

1711. g.
Mācītājs Reusners min, ka bijis arī skolas nams, deviņas asis garš, piecas asis plats.
Skola netikusi turēta, bet tā sauktais skolmeisters, Frīdrihs Neumanis, tikai draudzes
ķestera amatu izpildījis. 1731. g. Ibdenes māju sarakstā minēta „Leite” (Leišu) māja,
¼ arkla, ar piezīmi – agrāk skolas zeme, tagad atkal muižai pievienota. (Leišu māja atradusies tagadējās Mazsalacas pilsētas daļā, kur senāk bija Jāņa Apsīša dārzniecība. Tur
tīruma uzkalniņu vēl ilgi saukuši par „Skolas kalniņu”).

1722. g.
Pēteris Lielais atdod muižas viņu bijušiem īpašniekiem. Mazsalacu līdz ar Balnkfeldi
atzīst par dzimtmuižām. Ibdenes publiskās mājas un Skaņkalne paliek kroņa īpašumā.
1701. g. 25 Ibdenes mājas skaitās pie Rūjienas Lielās muižas, bet 12. marta 1723. g.
sarakstos tās pievienotas atkal Ibdenei Mazsalacā.

1724. g.
Mazsalacu un Blankfeldi nopērk no Horna mantiniekiem Veinholds Georgs f.
Felkerzāms.

1741. g.
Kroņa Ibdenes Dauguļu mājas saimnieks Mārcis dāvina Mazsalacas baznīcai kroņa
lukturi, kas izmaksājis 30 dālderus. Šis lukturis vēl tagad pušķo baznīcas altāra daļu.

1773. g.
Uz ķeizarienes Katrīnas II pavēli top ierīkota draudzes pirmā kopīgā kapsēta, Salacas
senkrastā. To iesvēta svētdienā 7. jūlijā mācītājs Adolzijs. Līdz tam līķus raka baznīcā,
baznīcas pagalmā, bet arī uzkalnos, mežos un krūmos.
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1780. g.
Georgs f. Felkerzāms, Saksijas sūtnis, ceļ Mazsalacas jauno kungu māju – pili, tagadējo
valsts ģimnāzijas namu „Klintspili”.

1781. g.
Pēc mācītāja Gustava Bergmaņa atzīmēm baznīcas grāmatā draudzē vēl atradušās
vairākas upuru vietas zem svētiem kokiem. Vienu tādu svētu ozolu Pantenē viņš nocirtis pats, jo ļaudis baidījušies to aiztikt.
Līdz mūsu dienām uzglabājušās senas svētvietas ir vēl 1000 gadus vecais Tūteres
ozols, kā arī Ceipju māju ozols un vecs ozols Melnalkšņu mājas dārzā. Par svētu turēts
arī kāds kupls un resns bērzs Vilklaužņu mājas mežā.

1782. g.
Ibdene nodota f. Kampenhauzena kundzei lietošanā pa viņas dzīves laiku.

1783. g.
21. jūlijā
Plkst. 1 naktī Mazsalacas baznīcas tornī iespēris zibens. Sadeg kā lāpa tornis, jumts
un baznīcas koka daļas. Izkūst arī zvans.

1784. g.
Baznīca atjaunota un pagarināta pa 5 asīm. 1785. gadā to iesvētī.

1791. g.
26. decembrī
Ķeizariene Katrīna II dāvina Ibdeni grāfam Stakelbergam.

1793. g.
Ibdeni nopērk Georgs Felkerzāms. No šī gada sākot Mazsalaca, Balnkfelde un Ibdene
veido vienu kopīgu nešķiramu īpašumu.

1795. g.
Mācītāja Cimmermaņa laikā tiek celts vēl tagad pastāvošais mācītāja dzīvojamais
nams, kas izmaksājis 4600 dālderus.
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1804. g.
Ceļ mūra ķestera dzīvokli Jaun-Ates daļā, uz Vilkastes mājas zemes, kura jau senākā
laikā iemainīta pret veco skolas zemi, Leišu māju, piederošu Ibdenei. Toreizējo ķesteri
priekšdziedātāju sauca par Holmu. Skola vēl netiek turēta. Šo ēku paplašina 1850. g. ar
piebūvi. 1936. g. ziemā tā sabrūk un top noārdīta.

1808. g.
Draudzi piemeklē nikna kolēras sērga. Tanī gadā nomirst 856 draudzes locekļi.

1819. g.
26. martā
top pasludināta Vidzemes zemnieku atbrīvošana no dzimtbūšanas.

1821. g.
Baznīcā iesvēta jaunas ērģeles, kuras būvējis Kārlis Tāls Tērbatā, ar 12 reģistriem,
par 812 rubļiem sudr. un 719 rubļiem bankn. Šīs ērģeles aizpildīja savu vietu līdz 1911.
gadam.
19. janvārī
ierīkota Mazsalacas (Valtenbergu) pagasta pirmā tiesas protokolu grāmata.

1824. g.
Pagasta iedzīvotājus sāk atzīmēt ar uzvārdiem. Saimniekiem gandrīz viscauri piešķirti
viņu mājas vārdi, kā: Čukurs, Daugulis, Kaktiņš, Kundziņš, Niguls, Nurmiks, Ore, Peida,
Roska, Šķoba, Talcis, Tīliks u.c.

1826. g.
Ķeizara Aleksandra I piemiņai par 1819. g. Vidzemes zemniekiem dāvāto brīvību,
1804. g. celtā ķestera mājā dibina draudzes skolu. Par draudzes skolotāju ieceļ Jāni
Ķikuru, kas jau no 1809. g. izpilda ķestera – ērģelnieka vietu.

1837. g.
Veckaktiņu Jānis Kaktiņš un Jaunkaktiņu Kristaps Kaktiņš uzaicina ļaudis nedzert
brandvīnu u. c. stiprus dzērienus. Tiem rodas daudz piekritēju, to starpā arī vietējais
mācītājs Frīdrihs Ernsts Gūleke.
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1838. g.
Mācītājs Gūleke, Sēļu muižas īpašnieks landrāts barons Engelharts un 90 draudzes  
locekļu parakstās nelietot spirtu, brandvīnu, rumu, šeļķinus, liķierus utml., tā nodibinot šinī apgabalā „Sātības biedrību”. Šai biedrībai nikni pretojas apkārtējie muižnieki, jo
nezeļ vairs viņu „brendūži”, un valdība to drīz slēdz.

1841. g.
Vidzemē un Igaunijā izceļas nemieri neražas dēļ. Ļaudis dodas uz Rīgu, bada spiesti,
pie valdības pēc pabalsta. Tur noraidīti tie griežas pie pareizticīgo bīskapa, kas tiem apsola zemi Dienvidkrievijā, ja tie pāries pareizticībā. Sākas plaši nemieri visā Vidzemē.
Bebros un Veselauskā tiek izsaukti zaldāti, kur galvenos vainīgos dzen caur 1000–1500
vīru garu kareivju rindu, jeb „stroju”, kur katram kareivim bija nosodītais jāsit ar
spieķiem. Pārējos nemierniekus pēra ar 50–150 rīkstēm.
Mazsalacā vasara paiet mierīgi, bet rudenī sapulcējas ap 50 personu, kas grib arī
iet uz Rīgu un lūgt, lai tiem dod „siltā zemē” kroņa zemi par lētāku renti, lai tiktu še
vaļā no kungu lielām klaušām. Bet no Rīgas un arī jau ceļā policija tos sūta atpakaļ.
Idus muižas īpašnieks, Ritmeisters F. Numers kā apriņķa deputāts, un Pantenes muižas
īpašnieks F. Lēvis kā draudzes tiesnesis sāk izmeklēt zemnieku nemierus. Ierodas
zaldāti un kazaki un top visi, kas vien gājuši uz Rīgu, pat ja arī nebij līdz Rīgai tikuši, ar
50–150 rīkšu sitieniem pērti, pie kam viņu, viņu vecāku, brāļu, māsu, sievu un bērnu
vaimanas bijušas 2 verstis tālumā dzirdamas. Tādas vaimanas še līdz šim vēl nekad nav
bijušas piedzīvotas. Komisija, kas sodu lika izpildīt, bij sekojoša: Baznīcas priekšnieks
un apriņķa deputāts Gustavs f. Numers, bruģu tiesas adjunkts grāfs Kārlis f. Zīverss
un draudzes tiesas kungs f. Lovis. Vairāki simti cilvēku tapa sasaukti Mazsalacā, trīs
dienas tincināti un tad apcietināti. Sodu izpildīja 1842. g. 29. janvārī. Šī pati komisija
30. janvārī izmeklēja un līdzīgi nosodīja deviņas personas Idū. Daudzos radās vēlēšanās
Mazsalacu atstāt. Izceļotāji tapa visur ar prieku uzņemti, sevišķi no Matīšu un Alojas
draudžu muižniekiem, jo mazsalacieši bij pazīstami kā labi zemkopji un saimnieki (pēc
baznīcas hronikas).

1842. g.
9. maijā
Pantenes muižā nomirst draudzes ārsts draudzes ārsts Dr. Viherts. Par viņa pēcnācēju
ievēl Dr. Tondorfu ar dzīvesvietu Mazsalacas muižā.

1843. g.
Arī šinī gadā turpinājās daudzu vietējo iedzīvotāju, īpaši mazsalaciešu, sēliešu un
košķeliešu izceļošana gan uz apkārtējiem, gan tālākiem pagastiem, kā Endzeļu, Oleru,
Paipastes, Jurates, Puiķeles, Stakelberģu, Ungurpils, Rozēnu, Skultes, Straupes, Mālpils,
u. c., tā, ka gandrīz pa visu Vidzemi sastopami daudzi seni mazsalacieši.
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1846. g.
Mācītāja Girgensona laikā palielina kapsētu par 1080 kv. asīm.

1849. g.
Uzcelta konfirmandu (mācības) māja, mācītāja Kārļa Bēkmaņa laikā.

1852. g.
Top atvērta pirmā pamatskola Mazsalacas draudzei, kroņa pagastā, Skulberģos,
piedalot skolai 7 dālderi zemes. Par pirmo šīs skolas skolotāju ievēl Eduardu Rozenšteinu,
Cimzes semināra audzēkni.

1853. g.
Rūjienas Lielās muižas īpašnieks Gustavs f. Krudeners, Hamilkara f. Felkerzāma
ierosināts, pārdod 52 zemnieku mājas par dzimtu, par 80 līdz 125 rubļi sudrabā par
dālderi. Iesākas gruntniecības nodibināšanās.

1856. g.
Lemj dibināt visos draudzes pagastos pagastskolas.

1857. g.
Top izdarīta vēlreizēja kapsētas palielināšana par 1 desetiņu un 656 kv. asīm, mācītāja
Ed. Kruglera laikā.

1859. g.
17. jūlijā
nelaimīgā nāvē aiziet draudzes skolotājs un ērģelnieks Ernsts Ķikurs. Viņa vietā ievēl
bij. palīga skolotāju Pēteri Hincenbergu.

1860. g.
Draudzes tiesa pavēl pagastam celt mūra magaziņu. Šinī gadā starp Mazsalacas pagastiem kā pirmie iepērk mājas par dzimtu Kroņa Skulberģu (Skaņkalnes) saimnieki,
caurmērā 120 rubļu sudr. par dālderi, kas samērā visai lēti. Tad arī mazsalaciešos pamostas vēlēšanās iegūt mājas grunts īpašumā, jo muižu īpašnieki sāk arvien vairāk un
vairāk paaugstināt renti un izlikt iz mājām tos saimniekus, kas viņiem nepatīk.

1861. g.
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Mazsalacas pagasts liek pamatu savai pirmai pamatskolai, Raganskolai. Rudenī to
iesvēta. Tāpat arī Sēļos. Draudzes skolā tiek pieņemts trešais skolotājs. Visos priekšmetos
ieved vācu valodu par mācības valodu, lai jaunatni sagatavotu uz iestāšanos tāļākās
skolās, kurās tolaik valdošā valoda bij vācu. Muižnieki un vācu mācītāji pabalsta vācu
valodas mācīšanu ar nolūku, lai latviešus piegrieztu vācietībai, radot tā sauktos „kārklu
vāciešus”. Bet tautā iesākas pašapziņas un tautiskās atmodas laikmets.

1862. g.
Mazsalacas muižu un pagastu pārņem no saviem brāļiem un māsām savā īpašumā
barons Arnolds Fītinghofs.

1858.–1864. g.
Mazsalacas pagastu izmēro (Mērnieku laiki). Mērniecības darbus vada bruņniecības
mērnieks Švarcs. Izmērīšanas iemesls muižas īpašnieku, mirušā Kārļa Arnolda f.
Fītinghofa mantinieku nodoms noteikt muižas vērtību, kā arī lai sāktu pārdot vaku jeb
klaušu zemi, kā viena otra muiža to jau darīja. Māju izmērošana saceļ ļaudīs lielu uztraukumu. Daudzi bīstas, ka tos izliks iz tēvu un tēvu mājām, daudzi, ka atkal paaugstinās
renti. Saceļ nemieru arī tas, ka dažu māju robežas samazina vai izmaina, piedalot
atņemto zemi vai pļavas citai mājai.

1863. g.
Poļu dumpja dēļ tāpat kā citur, tā arī še izdara pastiprinātu rekrūšu ņemšanu, ik no
viena tūkstoša iedzīvotāju 10 vīru.

1864. g.
Ar likumu izbeidzas klaušu laiki, kas aizliedz turpmāk slēgt klaušu līgumus. Tomēr
galīgi tie izbeidzas tikai ar 1868. g. 23. aprīli.
Rudenī
iesvēta otru pagasta pamatskolu, Tīlika jeb Līču skolu. Arī Vecatē.
Augustā
muižas īpašnieks barons Arnolds Fītinghofs pārdod visu savu zemnieku vaku jeb
klaušu zemi, 135 ciematus, par grunts īpašumu. Mājas iepērk gandrīz visi to līdzšinējie
saimnieki, izņemot 14, kuriem uzteic kontraktus uz 1865. g. 23. aprīli, kad tiem mājas
jāatstāj. Izpirkšanas maksa 100–150 rubļ. sudr. par dālderi.
Par piemiņu šim svarīgajam atgadījumam jaunie gruntnieki uzdāvina līdzšinējam
grunts kungam viņa dzimšanas dienā 19. novembrī, nosūtot uz muižu sevišķu deputāciju,
divus Pēterpilī pasūtītus kausus (biķerus), kuros iegravēti vārdi: „No Mazsalacas pagasta
gruntniekiem par piemiņu 1864. gadam.” Barons ielūdz visus saimniekus un saimnieces
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pie sevis uz maltīti. Tās pašas dienas vakarā muižā notiek iluminācija un spēlē mūzika,
ko zemnieki no savas puses sarīkojuši.
Pēc gruntniecības ievešanas mazsalacieši redzami uzplaukst. Ceļ jaunus ērbēģus un
saimniecības ēkas, uzlabo laukus un pieliek lielas pūles savu bērnu tālakizglītošanā.
Daudzi jaunieši sāk apmeklēt lauksaimniecības un mērniecības skolas, skolotāju
seminārus, ģimnāzijas un universitāti. Izceļas turīgi tirgotāji, sevišķi ar liniem un
labību, kā Daugulī, Lojās, Kollū u. c. Slavens top tā laika Mazsalacas tirgus 15. (28.)
septembrī uz kuru sabrauc lieltirgotāji no Pērnavas, Valmieras, Rīgas, Valkas, Cēsīm
u. c. vietām. Drīz izceļas pirmie sākumi Mazsalacas miestam – pilsētiņai. Vispārīgi ļaudīs
rodas pašapziņa, pašcieņa, pacilāts gara stāvoklis, dzīves un darba prieks.

1865. g.
16. septembrī
muižā pie pagasta tiesas sapulcējušies 147 saimnieki nodibina Savstarpēju uguns
apdrošināšanas b-bu.

1866. g.
Sāk celt Rauskas pamatskolu, ko iesvēta nākamā 1867. gadā.

1867. g.
Uz 1866. g. likuma pamata top ievesta jauna, no muižas pilnīgi neatkarīga pagasta
pašvaldība, pagasts valde un pagasta tiesa.
Iegūstot no muižas vienu no jaunizmērotiem gabaliem nodomātam Mazsalacas
miestam, pagasta sabiedrība liek 1867. g. pavasarī pamatu savam jaunam pagastnamam,
koka celtnei. Līdzšinējā, no muižas atkarīgā pagasta tiesa, savas sēdes noturēja muižā,
kādā kunga ierādītā telpā, bet pagasta vecākie nebij nekas cits kā muižas stārasti.
Šī paša 1867. g. vasarā tiek celts jaunais aptiekas nams, pirmā mūra (ķieģeļu) celtne
jaunā pilsētiņā, no provizora Oskara Bēma.
1842. g. ievēlētais draudzes ārsts Dr. Tondorfs svin 25 gadu amata svētkus. To apsveic līdz ar draudzi arī pagasta pašvaldība.

1864.–1867. g.
Sākot ar 1864. g. pēc ar nodomu izņemta muižas zemes viena gabala izmērošanas
un sadalīšanas gruntsgabalos, top likts pamats un pirmsākums Mazsalacas miestam.
Muižas īpašnieks Arnolds Fītinghofs, vēlēdamies radīt biezi apdzīvotu centru pie savas
muižas, uz savas zemes izrauga priekš tam visizdevīgāko vietu, kur krustojas un saplūst
5 ceļi: Valmieras–Burtnieku–Matīšu, Braslavas–Urgas–Alojas–Staiceles, Košķeles–Sēļu,
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Pantenes–Rūjienas, Pērnavas un arī pašas muižas pa aleju. Šinī centrā jau atrodas no sen
laikiem Prāmja krogus pie pārceltuves pār Salacu un Baznīcas krogs ne tāļu no draudzes
dievnama, kā arī tuvumā draudzes lielā kapsēta. Pirmie miesta gruntsgabali, skaitā 42,
top iemēroti ap Prāmja krogu, Salacas labajā krasta zemajā sengultnē, kā arī augstajā
krasta daļā, trīsstūrī ap ceļiem no prāmja uz baznīcu, no prāmja uz aleju, no alejas uz
baznīcu. Gruntsgabalu lieluma dažāds, no 1-7 pūrvietām. To grunts noma nav dārga,
ap 5 rubļi sudraba pūrvietā par gadu. Tam par iemeslu iznomātāja vēlēšanās, lai visi
gruntsgabali taptu drīzumā izdoti, lai miests jo drīzi rastos, kā arī pa daļai tas, ka daudzi
gruntsgabali tiek nodoti un pat dāvināti ilggadīgiem un uzticamiem muižas kalpotājiem.
Pirmie nami tiek celti laikā no 1865.–1867. g. Kā pirmie to cēlāji minami:
Andreja Lēmanis (maiznieks),
Dauberts (tirgotājs), vēlākais īpašnieks tirgot. Jānis Hincenbergs
Siktārs un Turmanis (tirgotāji), vēlāk Kaupins,
Nurmiks (tirgotājs),
Sedlenieks (kuģu kapteinis),
Miķēlis Sīmansons (namdaris), vēlāk Mārcs Salmiņš,
Jānis Apsītis (dārznieks), vēlāk Vold. Veide (meh.),
Indriķis Lācis, vēlāk Treimanis (kurpnieks),
Ilze Mežs,
Lielbārži (tirgotāji),
Toms Paeglis (miesnieks),
Tenis Ore (tirgotājs), vēlāk Arnolds Ore,
Oskars Brēms (provizors), vēlāk Nikolajs Daugulis,
Mazsalacas pagasta valde,
Vilhelms Ramans (muižkungs) cēlis:
torņa namu, vēlāk pasts,
Saviesīgā biedrība, izrīkojumu namu, vēlāk Puriņš,
Priedītis,
Šternmanis;
Vilnas un linu pārstrādāšanas fabriku, vēlāk Bušs,
Uzņēmēju sabiedrība, tag. P. Raiskas mantinieki; u. c.
Jauno miestu tā iedzīvotāji, kā arī apkārtnes ļaudis sauc par „pilsētiņu”. Miesta
gruntsgabalu skaits tiek pavairots 1900. g. no 42–56, bet 1903. g. no 57–82, starp
Rūjienas un Pērnavas ielām. Kamēr tā sauktais „vecais barons” Arnolds Fītinghofs pirmos gruntsgabalus izdeva uz samērā ļoti pieņemamiem noteikumiem, viņa pēcnācējs
Oskars Fītihghofs no tiem jau centās iegūt labu peļņu, ņemot 20 un vairāk rubļu sudraba
par pūrvietu grunts nomas gadā. Galvenais miesta, tad pilsētas robežu paplašinājums
līdz 300 gruntsgabaliem notiek Latvijas valdības laikā.

1868. g.
Šis gads visā Latvijā stāv ļaužu atmiņā kā „sausais gads”. Vispārīga neraža, biežas meza
degšanas, gaiss no dienas karsts un dūmakains, izceļas ļauna lopu liesas sērga. Bads arī
Igaunijā un Somijā. Mazsalacas īpašnieks liek pār Salacu celt pirmo tiltu koka virsdaļu uz
akmens stabiem, liek arī norakt līdzenāku Sniedzēnu kalna ceļu. Pārbraukšanai pār tiltu
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tiek ņemta no zirdziniekiem un vezumniekiem tilta nauda, līdzīgi kā tas bij pārceļoties
ar prāmi. Tilta naudas iekasētājam „zastavniekam” uzceļ tilta galā mājiņu.
5. decembrī
Tiek iesvētīts iepriekšējā gadā celtais pagasta nams. Iesvētīšanu izdara Mazsalacas
mācītājs Ed. Kuglers un Rūjienas mācītājs, piedaloties lielam skaitam pagasta locekļu un
vairākiem vietējiem muižniekiem.

1869. g.
Izgājušā „sausā gada”neauglības dēļ arī šis gads zemniekiem smags. Magaziņas
iztukšotas, rudzi un milti jāved no Rīgas par nesamērīgi dārgu cenu. Daudzi paliek
parādā vajadzīgas nomaksas.
26. martā
svin 50 gadu atceres svētkus Vidzemes zemnieku atbrīvošanai no dzimtbūšanas.

1870. g.
Šis ir ļoti auglīgs gads. Sevišķi labi padevušies lini, kam augsta cena, tā kā iespējams
dzēst parādus muižai un magaziņai. Tiek celti daudz jauni ērbēģi.
Valdībai top iesniegts lūgums ar daudz parakstiem, lai arī zemnieku priekštāvjiem
dotu tiesību piedalīties muižnieku landtāgos, kas izpriež zemes vajadzības, līdzīgi kā
zemstēs Krievijā. Plaisa starp zemniekiem no vienas un muižniekiem no otras puses top
arvien lielāka. Latviešos mostas pašapziņa, ko pabalsta atmodas laika darbinieki, tautiskie laikraksti, jaundibinātās biedrības, skolotāji un jaunā apzinīgā tautas inteliģence.

1871. g.
Baznīcas konvents tiek pārorganizēts. Vācu mācītāju un muižniekiem padevīgo
baznīcas „pērminderu” vietā tiek iecelti katrā pagastā pret muižās balsi neatkarīgi pagasta izvēlēti konventa delegāti.
Tiek celta un atklāta pareizticīgā draudzes skola, kuru apmeklē arī daži latviešu
draudzes bērni, lai iemācītos krievu valodu, kas nepieciešama kara dienestā.

1872. g.
Arī draudzes skolā ieved kā obligātu priekšmetu krievu valodu.
Nodibinās draudzes skolotāja P. Hincenberga vadībā „Mazsalacas dziedāšanas
biedrība”, lai piekoptu kora dziedāšanu un veicinātu tautā garīgu kultūru.

1873. g.
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Mazsalacas dziedāšanas biedrības vīru koris iegūst pirmos Latviešu vispārīgos dziesmu svētkos no 26.–29. jūnijam Rīgā I godalgu, lielu sudraba karoga kāta līru. Vēlākais līras
īpašnieks, bij. draudzes skolotājs un valsts Jelgavas skolotāju institūta noorganizētājs
un direktors, Reinis Cukurs, to nodod 1926. g. Latvijas valsts muzejam Rīgā.

1874. g.
Tiek ievesta „vispārīga kara klausība” ar 6–4 gadus ilgu dienesta laiku, senās „rekrūšu
došanas” vietā, ko izdarīja muižas valdība pēc sava ieskata un varas.
Rudenī
iesvēta jauncelto stalto divstāvu draudzes skolas namu. Celtnes celšanas ierosinātājs
draudzes skolu vecākais konventa delegāts Jānis Rulle, Sēļu (Košķeles) pag. Ruļļu māju
īpašnieks, kā arī skolu izplatīšanās pabalstītājs mācītājs Ed. Kuglers. Draudzes skolā sāk
darboties 3 skolotāji un 1 skolotāja.
1877. gadā sākas krievu–turku karš Balkānu pussalā. Top iesaukti daudzi rezervisti.

1883. g.
Izdots likums ievest valsts iestādēs vācu valodas vietā krievu valodu. Iesākas senatora Manaseina revīzija.

1885. g.
Novembra mēnesī top svētīti baznīcas atjaunošanas 100 gadu piemiņas svētki.

1887. g.
Ar 26. janv. likumu top izdota pavēle ievest draudzes un pagasta skolās par mācības
valodu krievu valodu, līdzšinējās vācu un latviešu valodas vietā. Skolu uzraudzību nodod mācītāja un muižnieka vietā no valdības ieceltiem skolu inspektoriem, krieviem
no Iekškrievijas, kas neprot iedzīvotāju valodas. Iesākas latviešu tautas pārkrievošanas
laiki.

1888. g.
Top nodibināt Mazsalaca Labdarības biedrība, kas attīsta visai rosīgu darbību, sarīkojot teātra izrādes, koncertus, priekšlasījumus un atverot plašu bibliotēku. Biedrība
darbojas līdz 1899. g., kad tās vietā nodibinās Saviesīgā biedrība.

1889. g.
Ieved krievu tiesu iekārtu: miertiesas, apgabaltiesas u. c. atceļot līdz šim vācu
muižnieku vadītās draudžu, apriņķu, zemes, galma... tiesas. Pagastu darbības uzraudzību
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nodod zemnieku lietu komisāriem.

1890. g.
18. aprīlī
tiek likts pamats jaunai baznīcai. 1785. gada piebūvi (5 asis) un torni noplēš, atstāj
tikai veco daļu no 14. gadu simteņa. Tai senāk bijušas gleznām izkrāsotas sienas, bet
vēlāk pārkrāsotas dzeltenas, tad baltas. Jauno baznīcu ceļ būvju uzņēmējs Jānis Brauns,
gotiskā stilā, 60 m augstu torni. Celtne izmaksā 22600 rubļu sudr. To iesvēta tā paša
gada 7. oktobrī ģenerālsuperintendents Fr. Holmanis ar vietējā un daudzu citu mācītāju
piedalīšanos.

1892. g.
Nodibinās pagasta savstarpēja uguns apdrošināšanas biedrība.

1893. g.
Noorganizējas Mazsalacas krāj-aizdevu sabiedrība.
Top noorganizēta Mazsalacas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība.

1894. g.
Baznīcai top iegādāta jauna altāra glezna, ko gleznojusi Matildas Port j-kdze (Koknesē).
Glezna ir R. Rihtera gleznas „Kristus un Pēteris uz Genecaretes ezera” kopija.

1895. g.
Vāja raža. Daudzas strādnieku ģimenes, sevišķi pusgraudnieki, pārdod savu iedzīvi
un izceļo uz Ufu, kur uz labiem noteikumiem no valdības piedāvāta zeme.

1896. g.
6. maijā
cara Nikolaja II kronēšanai par piemiņu pagasta nama priekšā iestāda divus ozoliņus.
Vienu pagasta vecākais Pēteris Apsītis (Kaužēnā), otru pagasta tiesas priekšsēdis Indriķis
Lūss (Dožēnā).

1897. g.
Pareizticīgo arhibīskaps iesvētī pamatus Skulberģu (Skaņkalnes) pareizticīgo jaunai
baznīcai, ko ceļ skaistā stilā, ārpusē ar kaltiem akmeņiem. Celtne izmaksā 12 350 rbļ.
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sudr., kurus piešķir cars Nikolajs II. To iesvēta 1898. gadā.

1898. g.
12. aprīlī
nomirst Malupē, Alūksnes draudzē, triekas ķerts, vietējais mācītājs Gotholds
Kuglers.
Jūnijā
apvidu piemeklē krusa, kas nokapā rudzus.
27. septembrī
ieved baznīcas patrona barona Arnolda Fītinghofa ieceltu mācītāju, vācu tautības,
Frici Grave, pret latviešu konventa delegātu un draudzes gribu. Tomēr nemieri nenotiek, kā citur, piem., Opekalnā, Gulbenē, Lubānā u. c. vietās.

1899. g.
Pēc 40 gadu ilgas kalpošanas Mazsalacas draudzei no amata atstājas draudzes
skolotājs un ērģelnieks Pēteris Hincenbergs.

Mazsalaca. Skats uz Salacas tiltu un miestu.
19. gs. beigas. VNM, inv. nr. 36114.
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22. augustā
par draudzes skolotāju un ērģelnieku baznīcā tiek ievests Reinis Cukurs, Cimzes
skolotāju semināra audzēknis, kas draudzes skolā jau darbojas no 1887.–1891. g.
nepārtraukti kā palīgskolotājs.
Nodibinās Mazsalacas Saviesīgā biedrība, kurai plašākas tiesības, nekā līdzšinējai
Labdarības biedrībai.

1900. g.
1. jūlijā
tiek ievests valsts spirta monopols. Mazsalacas draudzē slēdz 11 vietējo muižnieku
krogus.
Rīgā un citās pilsētās slepeni nodibinājusies sociāldemokrātu strādnieku partija sāk
arī uz laukiem izplatīt marksisma idejas, kurām pieķērušies daudzi studenti, ģimnāzisti,
valdības skolotāju semināra audzēkņi un arī jau daži lauku iedzīvotāji, strādnieki un pat
inteliģenti. Mazsalacā žandarmi savaņģo skolotājus Mārtiņu Briedi un Viktoru Kaminski, pirmo valsts pamatskolā, miestiņā, otro draudzes skolā.

1901. g.
Valdības ieceltie zemnieku lietu komisāri pievieno mazākos pagastus pie lielākiem,
lielākās vienībās: Mazsalacas un Mazsalacas mācītāja pagastu par Mazsalacas pagastu, Sēļu–Pantenes–Košķeles – par Sēļu pagastu, Skulberģu–Jaunates par Skulberģu
(Skaņkalnes) utml.
Vasarā
draudzes skolotājs R. Cukurs uzceļ pār Salacu pie draudzes skolas vecā, jau vairākus
gadus iepriekš tam sabrukušā kājnieku tilta vietā jaunu tiltu, uz stipriem ar cementu
mūrētiem stabiem, 1000 rubļu. sudr. izmaksā. No šīs summas R. Cukurs savāc 800
rubļu ar koncertiem un skolas bazāru, 200 rbļ. sudr. ziedo pats. Kad šis tilts kara gados
sabrūk, tā vietā Latvijas valdība 1922. g. uzceļ tāda pat veida tiltu uz 1901. g. liktiem
pamata stabiem.
16. septembrī
baznīcā iesvēta jauno altāri. Tā plānu zīmējis pēc Rīgas Doma baznīcas altāra parauga, gotu stilā, Dr. V. Noimanis. Darbus veicis vietējais galdnieks Šneiders, no ozola
materiāla, par 775 rubļ. sudr. Veco, baroka stila altāri novieto altāra telpas DR sānos.

1903. g.
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Sāk darboties jaunatklātā Mazsalacas lauksaimniecības biedrība.

1904. g.
21. augustā
aiziet mūžībā sirmais draudzes skolotājs Pēteris Hincenbergs.
Izceļas Krievijai nelaimīgais Japānas karš. Top iesaukti rezervisti. Lasa naudu un vāc
dāvanas karā ievainotiem.
Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Vidzemē un Kurzemē notiek pie baznīcām un baznīcās pretvalstiskas demonstrācijas, pret valdību, ienīstiem vācu muižniekiem un vācu tautības
mācītājiem. Nemieru cēlonis Latvijā: zemes īpašumu nodokļu netaisnais sadalījums,
muižnieku varmācīgās feodālās privilēģijas, krievu valdības patvarības un ierēdņu korupcijas, tautas pārkrievošana.

1905. g.
Šis ir lielu nemieru gads. Pastiprinātā veidā notiek revolucionāru uzbrukumi muižām,
muižniekiem, vācu mācītājiem. Gan Vidzemē, gan Kurzemē top vairākas muižas
nodedzinātas, kā arī daži muižnieki un mācītāji nošauti.
15. jūnijā
notiek jauna rezervistu mobilizācija vēl nepabeigtam Japānas karam. Nemiernieki
izdauza šajā vienā pilsētiņā valdības spirta monopola logus.
26. septembrī
ap vakaru no Matīšiem ierodas divi pajūgi, priekš viena četri, priekš otra trīs zirgi, no kuriem izkāpj astoņi vīri. Šie paši no Valmieras puses piebraucot, jau Matīšos
izdemolējuši valdības monopola veikalu un ar revolvera šāvieniem smagi ievainojuši
tirgotāju P. Klīgeru, kā arī sabojājuši telefona vadus un aparātus zirgu pasta stacijā Dronā.
Par notikušo uzzinājis, Bauņu muižas īpašnieks, dod steidzīgu ziņu uz Mazsalacu. Še
Salacas tilta galā ierodas jaunais barons ar diviem viesiem un dažiem muiža ļaudīm.
Bet pēdējie, būdami bez ieročiem, uzdzirduši šāvienus, aizbēg. Arī baroni atstāj tiltu un
dodas uz augšu, uz monopola tirgotavu, kur jau piebraukuši svešinieki. Notiek abpusēja
apšaudīšanās, pie kam Bauņu muižas kalējs top nāvīgi ievainots. Tā kā no šāvieniem
iebaidītie zirgi sāk trakot, tad svešinieki salec vāģos un aizdrāžas prom. Viņiem pakaļ
vairs nedzenas. Tikai viens no tiem, kas nepaspēj ielēkt vāģos un naktī pamaldās, top
pie Vecates prāmja no pakaļdzinējiem un no Rūjienas atsauktiem kazākiem savaņģots.
Tomēr tam izdodas izbēgt no Valmieras cietuma un nozust.
Seviški plaši nemieri un vispārīga sacelšanās sākas ar kara zaudējumu pret Japānu,
kad liekas, ka valdības vara būtu sabrukusi. Lai apmierinātu ļaužu prātus, kas prasa
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pēc reformām, top izdots 17. oktobra (pēc vecā stila) manifests. Tiek atļauts noturēt
sapulces, brīvi runāt, brīvi rakstīt presei, iesniegt valdībai petīcijas. Ļaudīs rodas
cerības, ka nāks jauns laiks, kas atbrīvos tautu no muižniecības netaisnībām un krievu
valdības patvarībām, no tautas pārkrievošanas, krievu ierēdņiem un piekukuļojamiem
tiesnešiem. Valdībai uz visaugstākā vārda iesniedz lūgumus vietējais baznīcas konvents, prasot ticības brīvību, skolotāji, lai skolās mācības valoda būtu latviska, pagasta sabiedrība, lai tiesu un valsts iestādēs taptu iecelti tikai tādi darbinieki, kas pazīst
vietējos apstākļus un prot iedzīvotāju valodu.
Sākumā sacelšanās un sajūsma ir vispārīga, kā visas tautas kustība, un sasauktos
mītiņos piedalās bez izšķirības i saimnieki, i tirgotāji, i amatnieki, i strādnieki, visi
kā vienas sajūsmas kopa, bet kad vēlāk noskaidrojas, ka ļaužu slāpes pēc brīvības un
uztrauktos prātus savā labā grib izmantot no pilsētām izsūtītie sociāldemokrātu un
sociālrevolucionāru aģenti, tad daudzi no kustības atkrīt un nostājas pret to naidīgi.
Mazsalacā kā tāds aģents ierodas maza auguma, bet ļoti enerģisks rīkotājs
Krišjānis Bočs. Vispirms tas savu soc. dēm. nokrāsu slēpj un uzdodas tikai par sapulču
organizētāju un to lēmumu izpildītāju. Top noorganizēta vietējā „Rīcības komiteja” ar
sēdekli pilsētiņā, pagasta namā. Tās priekšnieks Bočs, bet locekļi – Raganskolas skolotāji
J. Apsītis un Students, pagasta rakstvedis K. Vēbers, lauksaimnieks Jānis Muižnieks u.
c. Šī komiteja vada mītiņus un sapulces, izdod dažādus rīkojumus, vāc naudu ieročiem
un noorganizē vietējo „miliciju”, izsludina visas valsts iestādes par atceltām un atbruņo
vietējo kārtībnieku, „uradņiku” namatēvu, pārņemot kārtības uzturēšanu savā ziņā. Lai
ļaudis apbruņotos un tiem būtu ieroči bruņotas sacelšanās gadījumā, Rīgas galvenie
vadoņi izlaiž baumas par „melno sotņu”, kas izsūtīta no muižniekiem un valdības un
pastrādā šausmīgus briesmu darbus.
Mītiņu lēmumi
No mītiņu un tautas sapulču lēmumiem atzīmējami: Patronāta tiesību atņemšana
no Mazsalacas barona Fītinghofa un to nodošana draudzei, tilta pārbrauktuves maksas
atcelšana, muižām piederošo mežu atdošana pagastiem, medību tiesību, krogu, tirgu
utml. tiesību turēšanu atņemšanu no muižniekiem, valstij un muižniekiem maksājamo
nodokļu atcelšana u.c. Varas darbi Mazsalacā nenotiek un arī nenotiktu, ja tādus neizsauktu vēlākā soda ekspedīcija.
Lai seko īss cits aiz cita sekojošu notikumu atstāstījums:
30. oktobris.
Pirmais mītiņš Saviesīgās biedrības telpās. To vada Kārlis Bērziņš. Atskan saucieni:
“Nost ar caru! Nost ar muižniekiem un vācu mācītājiem!” Nodzied revolucionāru dziesmu:
Mostaities jūs darba ļaudis!
Mītiņā atceļ no amata mācītāju Fr. Gravi. Tas pieprasa visas draudzes nobalsošanu,
kas notiek 28. novembrī.
Skolotāju kongress Rīgā. Nolemj neatzīt krievu tautskolu inspektorus, pasniegt visus
priekšmetus latviešu valodā, reliģijas stundu vietā ieviest tikumības jeb morāles mācību.
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Krišjānis Bočs sapulcējušos revolucionāru priekšā (uz zirga).
Attēla fragments. VNM fondi.
19. – 20. novembrī
Pagasta vecāko un pagasta tiesnešu kongress Rīgā.
23. novembrī
Izplatās uztraucošas ziņas par „melnās sotņas” tuvošanos. Top pārrauti telefonu vadi
un sabojāti vai noņemti to aparāti. Pirmajā Adventes svētdienā Bočs, skolotājs Students
un citi pieprasa baznīcā jau sākušos dievkalpojumu slēgt. To tomēr notur līdz galam.
28. novembrī
Liela visas draudzes sapulce. Nolemj atlaist mācītāju Gravi un tam paziņot, ka tam 14
dienu laikā jāatstāj draudze. Baznīcas priekšnieks G. f. Numerss slēdz baznīcu un paņem
sev līdz tās atslēgas. Noslēdz arī arhīvu.
29. novembrī
Notiek plašs mītiņš, uz kuru ierodas arī „tautas milicija”, vairāk simtu vīru un ap 30–
40 jātnieku, apbruņojušies dažnedažādām šautenēm un zobeniem. Sapulci un miličus
nofotografē, bet priekš soda ekspedīcijas ierašanās plati iznīcina.
30. novembrī
Top nosūtīti daži jātnieki uz Idus muižu pie G. f. Numersa, lai atprasītu tam baznīcas
atslēgas, jo jāapzvana daži mirušie. Atslēgas nodod šķesterim–zvaniķim Reinam
Vītiņam.
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1. decembrī
Mācītājs Grave ar ģimeni atstāj Mazsalacu, aizbraucot uz Rīgu.
5. decembrī
Tautas sapulces izvēlēta delegācija ar Boču kā vadoni ierodas Mazsalacas muižā
kontrolēt, vai tur nav apslēpti kazāki un ieroči. Kazākus neatrod, no ieročiem 7 flintes,
vairākus revolverus un pie jaunā barona divus svešus kungus. Vecajam baronam garantē
neaizskaramību.
16. decembrī
Miliči atved G. f. Numersu no Idus uz pagastnamu un mācītāja muižu, lai izmaksātu
darbiniekiem algas un atslēgtu baznīcas grāmatu skapi, jo dažiem draudzes locekļiem
vajadzīgas viņu vecuma zīmes, kā arī ierakstāmi mirušie un dzimušie, ko var izdarīt
draudzes skolotājs.
18. decembrī
Rīcības komiteja uzdod draudzes skolotājam R. Cukuram noturēt šinī svētdienā,
ceturtajā adventē, kā arī nākošās, baznīcā dievkalpojumus, bet ar noteikumu, ka
sprediķis jālasa ne no vaķa (pultes), bet no kanceles. Ja šo pavēli neizpildīs, kā noteikts,
tad baznīcā taps noturēti mītiņi. Lai baznīcu no tam aizsargātu, R. Cukurs rīkojumam
paklausa. Dievkalpojums norit vislabākā kārtībā, bez vismazākiem traucējumiem. Bet
vēlāk, kad ienākusi soda ekspedīcija, vācu laikrakstā „Rigasche Rundschau” parādās ļauns,
safantazēts, melu pilns ziņojums.
21. decembrī
Pienāk ziņas, ka nākot no Valkas, Rūjienā jau ieradusies valdības sūtīta „soda
ekspedīcija” ģenerāļa Orlova vadībā. Draudzes skolotājs un vairāki citi, kas mītiņos
runājuši pret muižniekiem vai valdību, glābjas aizbraucot uz Rīgu un pēc tam uz ārzemēm,
Šveici, Franciju, Angliju, Z. Ameriku, kur paliek līdz Latvijas brīvvalsts nodibināšanai.
Citi slēpjas mežos, šķūņos un citur.
23. decembrī
Soda ekspedīcijas ierašanās
Rītā, pa Rūjienas ceļu, auļo šurpu 60 kazāki ar diviem lielgabaliem. To vadoņu
starpā arī daži vietējie muižnieki, kā ceļa rādītāji. Lielgabalus novieto otrpus Salacas,
uz Sniedzēnu kalna, lai pretošanās gadījumā šautu uz pūli un pilsētu. Soda ekspedīcijas
vadoņiem rokā nošaujamo un savaņģojamo saraksts, izgatavots no muižniekiem un
slepeniem nodevējiem. Soda ekspedīcija pastrādā sekošus varas darbus:
1. Nošauj divus moneniekus, kas sagūstīti un atvesti šurp no Sēļu muižas, Zālīti un
Liepu. Nošaušana notiek uz Aurupītes krasta, aptiekas dārza stūrī, ļaudīm uz pavēli no
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ielas skatoties.
2. Pilsētiņā uz ielas sadedzina no veikala iznestas mantas tirgotājam Jēkabam
Lielbārdim.
3. Nodedzina Jaun-Muižnieku saimnieka Jāņa Muižnieka ērbēģi ar visu inventāru.
4. Sadedzina pie draudzes skolas uz laukuma skolas priekšā draudzes skolotāja R.
Cukura inventāru (mēbeles, drēbes) un plašu vērtīgu bibliotēku ar daudzām retām,
vecām, vērtīgām latviešu sen grāmatām.
5. Savaņģo ap 20 kustības dalībnieku.
Soda ekspedīcija, pārnakšņojusi Mazsalacas muižā, aiziet uz Valmieru, Aloju
Limbažiem.
Uz dažu draudzes pērminderu uzaicinājumu baznīcā notur dievkalpojumu Rūjienas
draudzes mācītājs Bērs. Bet ļaudis, iznākuši no baznīcas, atrod izkaisītas proklamācijas
ar uzaicinājumu sapulcēties trešos svētkos, 27. decembrī, uz mītiņu Sniedzēnu kalnā.
Uzsaukumus izplata no paslēptuves atgriezies Bočs un citi.
27. decembrī
Mazsalacas muižas nodedzināšana
Sasaukto mītiņu Sniedzēnu kalnā vada Bočs un students Kļaviņš. Galvenie apvainojumi vēršas pret muižniekiem, kā arī tiem, kas priecājušies par soda ekspedīcijas ierašanos.
Aizrāda, ka Mazsalacas muižas īpašnieks pa visu kustības laiku ir likts mierā un pat
apsargāts, bet ka nu muižnieki paši ierādījuši ceļu, kā jārīkojas. Zobu pret zobu. Kā tu
man, tā es tev. Vienbalsīgs lēmums, ka Mazsalacas muiža pelnījusi, ka to nodedzina.
Ļaužu bars dodas turp gan gar Salacmalu, gan pa 1 km garo aleju. Baronam Arnoldam
Fītinghofam un piederīgiem atļauj atstāt muižu, bet mantas nav brīv glābt. Apakšstāvā

Mazsalaca. Valtenbergu muiža pēc nodedzināšanas.
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sanes salmus un aplej ar petroleju, tāpat izlaista petroleju pa visiem trim stāviem, izdauza logus un vienlaikus aizdedzina visu namu. Nedaudz stundās pils iekšpuse top par
pelnu kaudzi, paliek stāvot apdegušie mūri ar baigiem logu tukšumiem.
Barons novietojas brūvera namā, pēc tam pilsētiņā Dr. Rozīša dzīvoklī, un drīz
pārvietojas uz Rīgu. Tanī pat vakarā Bočs ar Kļaviņu aizbrauc uz Valmieras pusi ar muižas
zirgiem, kas nakti atgriežas vieni paši.
28. decembrī
Muižā salasās no jauna pūlis ļaužu, tie grib nodedzināt iesalnīcu. Brūveris Oskars
Ore to nepieļauj. Pa to starpu pilsētiņa par jaunu iesaukti kazāki, kas tūliņ ierodas arī
muižā. Pūlis bēg, kazāki uz to šauj. Lodes ķerts krīt monenieka dēls Pirtnieks. Viens
no bēdzējiem, Ķimbēns, pārpeld Salacu un izglābjas otrā krastā. Divi bēdzēji tiek sadurti: moneniekam Kažokam izdur durkli caur visu ķermeni, bet otram Reinfeldam,
pārcērt ar zobenu ģīmi un ievaino vairākās vietās ķermeni. Divus, Baumani un Krievu,
nošauj pilsētiņā, Aurupītes krastā. Atkal daudzus savaņģo un nosūta cietumā uz Valmieru, Cēsīm, Rēveli u. c. pilsētām. Daudzi top sisti un pērti, to starpā arī viens baznīcas
pērminderis.

1906. g.
Janvāra sākumā savaņģo skolotāju Nīmandu. To ved kopā ar diviem citiem sagūstītiem
no muižas uz pilsētiņu nošaušanai. Bet daži tās iedzīvotāji, to starpa ārsts Dr. E. Rozītis,
protestē pret to, jo tiek satraukti cilvēku prāti. Tad gūstekņus aizved pāri Salacai līdz
Ķireles upes tiltam, ved gar krastu līdz Rūnas māju tīrumam, pretim toreizējai nespējnieku
patversmei. Desmit kareivjus paņem līdz, bet citus atstāj uz lielceļa. Menci un Pederi
piesien pie kokiem un tiem aizsien acis, bet Nīmandu nostāda blakus, neaizsietām acīm.
Tad atskan komanda un visi desmit kazāki šauj uz vienu, tad atkal visi desmit uz otru
nāvei lemto. Nīmandu atstāj dzīvu, bet tam šīs šausmas jāpārdzīvo par sodu, jo kādā
mītiņā runājis par ticības mācības atvietošanu ar ētiku.
Nemiernieku slepena gūstīšana un pārvietošana turpinās vēl visu pavasari un vasaru.
No Rūjienas bieži ierodas kazāku patruļas, grupās pa trīsdesmit vīru.
22. februārī
Atgriežas no Rīgas mācītājs Grave.
23. martā.
Uz Šveici emigrējušā draudzes skolas skolotāja R. Cukura vietā ievēl Kārli Osi no
Stienes Intes mājām par draudzes skolotāju un ērģelnieku . Viņu amatā ieved 30. aprīlī.
Osis beidzis 1886. g. Cimzes semināru.
Raganskola
Šīs skolas visi trīs skolotāji: Apsītis, Students un Šķoba aizbēguši. Raganskolā par
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skolotāju ievēl skolotāju Jēkabu Bērziņu no Lielsalacas. Tas darbu sāk 23. februāri, bet
vasarā, jūlija mēnesī, tam nakti uzbrūk vairāki vīri un ievaino kaklā revolvera šāvieniem.
Kā viens no uzbrucējiem top turēts Eduards Miltiņš no Dadzozoliņiem. 22. jūlijā, kad to
grib savaņģot, tas bēg, pie kam to nošauj (uradņiks).
Bočs.
Decembrī to sagūsta Rīgā. Vasaru tas līdz ar citiem bēgļiem pavadījis Dundagas lielajos mežos.

1908. g.
1905. gada nemieru dalībnieku tiesāšana Rēvelē
18.–24. oktobrī
Rēvelē iztiesā Mazsalacas 1905. g. revolucionārās kustības apsūdzību. Apvainotas 42
personas, neieskaitot aizbēgušos. Kā liecinieki izsaukti vairāk kā 100 cilvēku. Uz visu
tiesību zaudēšanu un nāvi ar pakāršanu notiesāti astoņi:
Krišjānis Bočs (28 g. v.),
Adams Nolbergs (33 g. v.),
Gothards Kangars (26 g. v.),
Jānis Puriņš (23 g. v.),
Tenis Ozols (26 g. v.),
Jānis Gūtmanis (23 g. v.),
Eduards Grāpis (24 g. v.),
Adams Kiršboms (22 g. v.).
Šo spriedumu apstiprinot, ģenerālgubernators septiņiem notiesātajiem nāves sodus
pārvērš mūža spaidu darbos, izņemot Boču, pie kura spriedumu izpilda.
Spaidu darbos ar visu tiesību zaudēšanu notiesā arī astoņus:
uz 6 gadiem:
Pēteri Pētersonu (25 g. v.),
Jāni Grīnvaldu (33 g. v.),
Nikolaju Franci (37 g. v.);
Uz 5 gadiem 4 mēnešiem:
Kārli Bērziņu (22 g. v.),
Uz 5 gadiem – Jēkabu Bērziņu (38 g. v.),
Jāni Martinsonu (22 g. v.),
Gustafu Nīdermani (30 g. v.),
Uz 3 gadiem un 4 mēnešiem:
Jēkabu Osi (22 g.)
Pārmācības manā notiesā septiņus revolucionārus:
Uz 2 gadi – Gustavu Saulu;
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Uz 1 gadu – Jāni Gūtmani, Adamu Bunžu, Kārli Pūlu, Eduardu Grenci, Jāni Čoku,
Pēteri Rozenštrauhu.
Jāni Šķobu – korekcijas namā.
Pavisam notiesāti 24, attaisnoti 18, to skaitā K. Vēbers.
Koppārskats par 1905./06. g. Mazsalacas brīvības kustībā cietušiem:
Nošauti – 7, sadurti – 2, mocīts – 1 (kopā – 10), daudzi apcietināti, cietumos.
Pakārts – 1, spaidu darbos – 15, pārmācības namā – 7, viens korekcijas namā (kopā
24).
Viskopus: 34 personas.

1909. g.
16. novembrī
Nodeg Raganskola. Daudz bērniem sadeg visas drēbes. Uguns izcēlusies no bojātas
krāsns zēnu guļamistabā. Dažas ģimenes aizceļo uz Omsku un Toboļsku, kur kronis izdod zemi uz atvieglotiem noteikumiem, seši gadi bez rentes un brīvu ceļu turp.

1910. g.
10. janvārī
Nodeg jumts pagasta lielajai nespējnieku patversmei, pie kam sadeg iemītniece Kača
Pētersone, kas uzgājusi bēniņos mantas glābt, kur dabū liesmās galu. 30 nespējniekus
novieto mācības mājā, citus muižas kalpu mājās. Vasarā patversmi izlabo.
15. janvārī
Izceļas uguns pagasta namā, kur pagaidām novietota Raganskola. Uguni drīz
nodzēš.
Šinī gadā nodibinās Mazsalacas piensaimnieku biedrība.

1911. g.
31. jūlijā
Top iesvētītas baznīcā jaunās ērģeles. Tās būvējis E. F. Valkers Ludvigsburgā,
Virtenbergā par 4365 rbļ. sudr. Ar atvešanu un uzstādīšanu tās maksā 4870 rubļ. sudr.
Ērģelēm divi manuāli ar 21 skanošu reģistri un 15 mehānismiem. Tanī pat dienā garīgā
koncertā spēlē ērģeļu mākslinieks Adams Ore, dzied Elsbete Fromhold-Treu un vietējais
jaukts koris.
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Lazarete Mazsalacas Saviesīgās biedrības telpās. Ap 1915. g.
15. decembrī
Iesvēta jauno Raganskolas ēku, 2 stāvu koka celtni.

1914. g.
Jūlija mēneša beigās izceļas 6 gadus ilgais pasaules karš. 28. jūlijā Austroungārija
pieteic karu Serbijai. 29. jūlijā Krievija izsludina daļu mobilizāciju, bet 30. jūlijā vispārēju
mobilizāciju. 1. augustā Vācija pieteic Krievijai karu. Krievu valdība izsludina valstī kara
stāvokli.
Mazsalacas saviesīgā biedrībā top no vietējās sabiedrības noorganizēta un atvērta lazarete 10 ievainotiem kareivjiem. Kā pirmie 10 ievainotie top atvesti no Varšavas krievi,
poļi un viens žīds.
Tautā stipra pārliecība, ka muižnieki un vācu mācītāji slepeni stāv Vācijas pusē.

1915. g.
30. aprīlī
Atstāj draudzi Fr. Grave, aiziedams uz Rīgu par vācu diakoniska nama pārzini un
mācītāju. Viņa vietā konvents ievēl Edgaru Hasmani, kas 1913./14. g. še nokalpoja savu
kandidāta gadu.
  
Jūlijā un augustā vācu karaspēks ieņem gandrīz visu Kurzemi un Zemgali līdz pat Daugavai un tuvu Rīgai. Visiem vīriešiem no 18–45 gadiem jāatstāj Kurzeme, jānoposta lauki, ar visu dzīvo un nedzīvo inventāru jāizvācas uz Krievijas iekšieni un Sibīriju. Iesākas
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nelaimīgie, ilgie bēgļu laiki. Daudzi kurzemnieki apmetas uz dzīvi arī Mazsalacā.
1. augustā
nodibinās „Latviešu Strēlnieku bataljoni”,
Pēterpilī noorganizējas „Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālkomiteja”.

1916. g.
Martā
Latviešu strēlnieku cīņas pie Ķekavas pārrauj vācu fronti.
Vasarā, sevišķi 17. un 18. jūlijā asiņainas mūsu strēlnieku varonīgās cīņas „Nāves
salā” (Daugavas kr. krastā, pretim Ikšķilei).
19. decembrī (pēc vecā stila)
iesākas 25 dienas ilgstošās strēlnieku grūtās un uzvaras pilnās „Ziemas svētku kaujas” Tīreļpurvā un pie Ložmetēju kalna. Ziemas svētku naktī pārrauj vācu fronti, ieņemot
to pozīcijas.

1917. g.
2. martā (15. pēc jaunā stila )
cars Nikolajs II atteicas no Krievijas troņa. Krievijā sākas juku laiki.
2. jūlijs–7. novembris
Kerenska valdības laiks. To gāž Ļeņins. Ar to iesākas lielinieku–komūnistu varas
valdība Krievijā.
2. septembrī
Vācieši ieņem Rīgu.
Augustā–novembrī
Trīs mēnešus ilgi, kā visā Vidzemē, tā arī Mazsalacā, i pilsētā, i lauku mājās tiek novietoti Turkestanas bataljona virsnieki un kareivji, atpūtai un vēlākai izmantošanai. Tie
laupa, varmācīgi izrok sakņu dārzus un kartupeļu laukus, pieprasa uzturas līdzekļus, bet
nemaksā, paņem mantas ar varu, pretošanās gadījumā draudot ar nošaušanu. Lieliniekiem ienākot, tie steidzīgi aizbēg.
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1917. g. decembris–1918. g. februāris.
I LIELINIEKU LAIKS MAZSALACĀ
Latvijā varu sagrābj savās rokās „Iskolats” (Ispoļņiķeļņij komiķet v Latviji), jeb
„Apvienotā Latvijas strādnieku, kareivju un bezzemnieku izpildu komiteja”. Top
izsludināta proleteriāta diktatūra, muižu konfiskācija, Latvijas pievienošanās Krievijai,
pagasta pašvaldību pārņemšana, mežu nacionalizēšana, sarkanās gvardes dibināšana,
skolu pārņemšana utml.
Sāk vajāt turīgākos saimniekus un inteliģenci, baltos jeb buržujus.
Lielinieku savanģoto sūtīšana uz Valku
Mazsalacā savaņģo mācītāju Edv. Hasmani, lielajā lūdzamā dienā, kapsētā, līķi apbedot; Dr. Rozīti, Hugo Vendtu, otrā dienā tā sievu, muižas važoni Runci, mūrnieku Adamu Lūkinu, drēbnieku Volfu, Rūnas māju saimnieku Āboltiņu, zastavnieku Ruici, Kārli
Jurku Daugulī, kārtībniekus Maču un Asperu u. c. Tos iesloga pa nakti pagastnamā
cietumā un otrā dienā ar šķūtniekiem, miliču apsardzībā nosūta uz Rūjienu. Notur
Rūjienā pa nakti cietumā un nākamā dienā ar vilcienu, arestantu vagonā sūta uz Valku
nošaušanai. Vagonā bez mazsalaciešiem arī rūjienieši, ap 40 cilvēku. Bet vācu okupācijai
no Rīgas arvien tālāk virzoties uz ziemeļiem, komunisti steidz bēgt uz Krievijas pusi.
Valkā Iskolats patlaban jau aizbēdzis. Miliči apjūk, nezin ko darīt. To izmanto vaņģinieki,
samet naudu un atpērkas. Miliči liek visiem no vagona bēgt uz visām pusēm. Bet lai
sevi attaisnotu, ka nav nošāvuši, šauj gaisā, pāri bēgļu galvām. Tomēr atbrīvojušies
apcietinātie netiek tūliņ atpakaļ, jo visas lokomotīves un vagoni aizbraukti no bēgošiem
lieliniekiem. Top izlabota veca mašīna un vecā lopu vāģī visi izglābušies laimīgi atbrauc
mājā. Valkā pašā dzīvojošie lielinieki vēl varu tur savās rokās, līdz tur ienāk vācu kara
pulks, ap 20. februāri. Tur izbeidz darboties arī Iskolats un tā vadoņi pārbēg uz Krieviju.
No iepriekš arestētiem no citiem pagastiem ir Valkā no Iskolata daudzi tapuši uz nāvi
notiesāti un nošauti.

1918. g.
22. februāris – decembris

VĀCU OKUPĀCIJAS VARA MAZSALACĀ
Vācu kareivji ienāk Mazsalacā 22. febr. 1918. g. Tie ieved stingru kārtību un drošību.
Mazsalacas muižā, pilsētiņā, Saviesīgā biedrība un privātnamos apmetas vācu virsnieki
un kareivji, ap 100 cilvēku. Tie Bavārijas rezervisti, vairākums inteliģenti. Par iecirkņa
priekšnieku (Amtsvorsteher) ieceļ muižas rentnieku Stollu, vācu tautības, kāda vācu
mācītāja dēlu. Biezi apdzīvotai vietai jeb pilsētiņai, kas līdz šim bij pagasta sastāvdaļa,
okupācijas vara piešķir miesta tiesības (Flecken), kā patstāvīgai pašvaldības vienībai.
Par pirmo miesta vecāko (Fleckenaltester) ieceļ tirgotāju Kārli Zariņu. Kā otrs svarīgs
okupācijas lēmums ir Mazsalacas ģimnāzijas apstiprināšana vietējai skolas biedrībai, pat
ar latviešu valodu kā mācības valodu. Ģimnazijas programmu sastāda mācītājs Ludvigs
Adamovičs, kas še pie vietējā mācītāja Hasmaņa pavada savu kandidāta gadu. Ludvigs
Adamovičs vēlāk mūsu augstskolas profesors un Izglītības ministrs.
94

Reinis Cukurs

Mazsalacas pagasta hronika

Iedzīvotājiem tomēr arī vācu okupācijas laiks smagi sajūtams. Nevien tāpēc, ka viņi
rekvizē sviestu, olas, cūkgaļu, īpaši tie kāri uz speķi, bet jo vairāk tāpēc, ka viņi izrāda
nolūku būt turpmāk par Latvijas virskungiem. Tie visi nikni pret 1905. gada kustības
dalībniekiem un vajā un nošauj tos līdzīgi kā komunistus. Nošauj skolotāju J. Šķobu,
privāt proģimnāzijas priekšnieci Elfr. Balodi, Annu Elku, Runci u. c.
Tomēr norisinoties pasaules likteņiem Eiropas rietumos, Vācijai tur zaudējot karu
pret Franciju, Angliju, Z. Ameriku u. c. sabiedrotajiem, kas notiek š. g. novembrī, tās
līdzšinējā vara sabrūk. Vācu armija, kas atrodas Latvijā, saņem pavēli steidzīgi atstāt šo
zemi. Ap Ziemas svētkiem tie aizvācas no mūsu apgabala.
18. novembris
Krievijas un Vācijas sabrukums rada izdevīgus apstākļus tam notikumam, par kuru
latvju tauta ilgi, senāk un tagad sapņojusi, cīnījusies un varonīgi asinis lējusi, t.i., Latvijas
valsts nodibināšanai, ko proklamē Rīgā, Nacionālā teatrī, daudzu sapulcējušos klātbūtnē,
jaunsastāvējusies Tautas Padome pasludina Latvijas patstāvību un neatkarību. Tā ieceļ
arī par pirmo ministru prezidentu Kārli Ulmani.
Bet jaunai valdībai smagi uzdevumi un grūtas cīņas vēl priekšā:
1) par jaunu ar lieliniekiem,
2) ar vietējo landesvēru valsts vācu dzelzs divīziju,
3) ar Bermonta krievu-vācu bandu.

1919. g.
II LIELINIEKU LAIKS MAZSALACĀ
janvāris–maijs
Vāciem strauji aizejot, jaunā Latvijas valsts vēl nepaspēj tik ātri noorganizēt un
sastādīt jaunu, latviešu pašu kara spēku. Visā zemē virsroku ņem daļa Krievijas lielinieku,
apvienojoties ar vietējiem lieliniekiem.
Otrreizēja lielinieku ierašanās Mazsalacā
Mazsalacā tie ienāk 7. janvārī. Pieci mēneši ilgi, līdz maija mēneša beigām, mūsu
zemē no visa ilgā kara laika šis ir tas visbriesmīgākais un visšausmīgākais. Lielinieku
lozungs ir: nošaut un aplaupīt tos, kam kaut kas pieder. No Mazsalacas turīgākiem un
inteliģentākiem cilvēkiem līdz ar viņu ģimenēm daudzi aizbēg uz Igauniju, kur lielinieki
vēl nebij paspējuši uzkundzēties, gan uz Rīgu, gan citiem drošākiem apvidiem. Daži
slēpjas arī mežos. Aizbēg īpaši tie, kas jau lielinieku laikā bij arestēti un vesti uz Valku.
Mazsalacu atstāj: mācītājs Edv. Hasmanis – uz Rīgu, bet to uz ielas pazīst kāds mazsalacietis un nodod, viņu iesloga un nošauj; uz Igauniju dodas dr. Rozīts, pagasta darbvedis
Augusts Krastiņš, izglābjot svarīgākos pagasta dokumentus, A. Tobīss Jaun Klinģerī. K.
Daugulis Lojā, J. Ore Veckaktiņā, J. Kampus Melpēterī, A. Apsītis Kaužēnā, K, Jurka
Daugulī, Smits Ķeizarī, A. Riekstiņš Tīlikā, Zade Nuķī, Bērziņš Stūrī, H. Vendts Raganā.
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O. Kažoks Lejas Jānītmačā, Lejas Purlauris, Ceipis, Ķāvis, Trauliņš Kabī u. c.
Igauņi pirmo reizi Mazsalacā
Lielinieku briesmas draud arī Igaunijai. 1. februārī igauņu un somu pulki lieliniekiem atņem Rūjienu. Igauņiem izdodas tos padzīt arī no Mazsalacas pagasta un pilsētas.
Sargādami aizmuguri, igauņi saspridzina un nodedzina pilsētiņā tiltu pār Salacu. Daudzi
pretlielinieciski noskaņoti vietējie iedzīvotāji, sevišķi jaunieši, pievienojas igauņiem un
piedāvā tiem savus pakalpojumus. Igauņi no tiem noorganizē vietējos kārtības sargus,
(ko lielinieki sauc par „balto gvardi” jeb „baltgvardistiem”). Igauņi nikni vajā vietējos
komunistus, kuri paši saucas un kurus vispār dēvē par „sarkaniem”. Igauņi vairākus no
tiem nošauj, divus pilsētiņā uz ielas, citus muižā pie pagrabiem, kur tos aprok kartupeļu
bedrēs, apklājot skujām. Starp nošautiem: Rūķis, Melngalvis, Putniņš, Kaužēns ar dēlu,
Sīpols, Balodis (prof. K. Baloža tēvs) u. c. Dažus no tiem lielinieki vēlāk savāc un aprok
kopīgi ar citiem uzbrukumos kritušiem Hincenbega kundzes tīrumā, pilsētiņā.
Igauņu atkāpšanās
Bet drīz igauņiem jāatkāpjas atpakaļ uz Rūjienu, jo lieliniekiem pienākuši palīgspēki.
Mazsalaca nāk atkal zem lielinieku varas un viņu terora.
Lielinieku briesmu darbi
No galveniem to varoņiem sastādījies „revolucionārais tribunāls” sāk parakstīt un
izpildīt savus nāves spriedumus. 13. marta sēdē (sk. Biļetens Nr. 12 no Izpildu komitejas, Valmieras strādnieku padomes drukātava, martā, 1919.) notiesā uz nāvi, sodu tūliņ
izpildot, 16 personas, bet ievieto „koncentrācijas lēģerī” Valmierā uz nenoteiktu laiku
10 personas. Uz nāvi notiesātie:
Paulīne Ozola, 28 g. v.,
Zelma Ozola, 22 g. v., par Annas Elks nodošanu,
namsaimnieks Pēteris Bāliņš, 44 g. v., par padomju darbinieku uzrādīšanu un
piedalīšanos baltgvardistu izdarītās kratīšanās,
Valija Grīnberga, 27 g. v.,
Elvīra Kiršs, 21 g. v. par Elks un Runča nodošanu,
Paulis Kiršs 58 g. v.,
Sofija Kiršs 51 g. v., par strādnieku nodošanu baltajiem,
Rudolfs Pans 25 g. v.,
Arturs Pans 23 g. v.,
Ernests Pans 31g. v., par šaušanu uz sarkaniem, padomju kara spēkam atkāpjoties,
Aleksandrs Sakevics 22 g. v. par strādnieku nodošanu baltgvardiem,
Arnolds Sīmanis 27 g. v.,
Jānis Sīmanis 32 g. v. par baltgvardu organizēšanu,
Ernests Āboliņš 45 g. v. par līdziešanu baltgvardiem un strādnieku uzrādīšanu,
Jānis Zaķis 44 g. v., par skolotājas E. Balodes nodošanu okupācijas varai,
Mārtiņš Stirna 50 g. v., par šaušanu uz sarkanarmiešiem tiem atkāpjoties.
Koncentrācijas lēģerī, cietumā Valmierā, novietotie:
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Marija Zariņa,
Marija Buša,
Oskars Pēkšēns,
Eba Černova-Šķoba,
Jānis Tīliks,
Kārlis Rikmans,
Albertīne Sīmane,
Emīlija Sedlenieka,
Juris Ottisons,
Indriķis Sakevics.
Igauņiem strauji uzbrūkot Valmierai, maija mēneša beigās, lieliniekiem steigā
aizbēgot, gūstekņiem laimējas palikt dzīviem un pēc mocībām un briesmām atgriezties
mājās. Tomēr ne visiem vaņģiniekiem tāda laime.
Iepriekš tam krīt daudzi nāvei par upuri. Valmieras cietumā nošauj tirgotāja Lēmaņa
kundzi ar meitu un dēlu, tirgotāju Gustavu Lielbārdi, Skaņkalnes Vecvīkšēnu saimnieks, rakstnieks K. Kalniņš mirst cietumā ar tīfu, ceļā uz Valmieru aiz Matīšiem nošauj
gūstekņus sēliešus:
skolotāju K. Eizenberbu,
pagasta vecāko Brošu,
Tūteru mājas saimnieku Tūteri,
Herbertu Lapsinu no Ķirpēna,
Nošauj brāļus Vītiņus Zasā, Pēteri Raisku – Rūjienā, Pētersonu Vec Jurkā, Jāni
Blankveinu Jēnī, Purmalu Skaņkalnes Purmalī, nomoca Siparā Tīlikus – tēvu, dēlu un 2
meitas, u. c.
Mazsalacas draudzē lielinieku briesmu laikā zaudē dzīvību vairāk nekā 60 personu.
Lielinieku postīšanas
Pagasta namā lielinieki atlauž visus arhīva skapjus un iznīcina saplēšot visas pagasta
grāmatas, sarakstus un dokumentus. Tāpat tiek atlauzti baznīcas arhīvi un iznīcinātas
draudzes personālgrāmatas, draudzes hronika u. c. saraksti. Vietējā krāj-aizdevu kasē tie
piesavinās visu naudu un vērtspapīrus un saplēš grāmatas un dokumentus. Saimnieku
mājas, sevišķi tās, kuru īpašnieku aizbēguši, top izlaupītas tur ielikti jauni rentnieki vai
graudnieki. Tāpat visas citas saimniecības top atņemtas to īpašniekiem un nodotas apsaimniekot rentniekiem, graudniekiem vai strādniekiem vai nostādītas zem pārrauga.
Saimnieki, kam inventārs un kustoņi, piespiesti dot pieprasītās nodevas, tiem jāizpilda
uzdoti darbi un braukšanas. Rekvizē zirgus, pajūgus, dažādus uztura līdzekļus. Pār Salacu steidzīgi atjauno tiltu.
Ziemeļlatvijas atbrīvotāju noorganizēšanās
Tā kā Latvijas pagaidu valdība, kas atrodas Liepājā, vēl nepaspēj noorganizēt vietēju
kara pulku, daudzi mazsalacieši dodas slepeni gan kājām, gan jāšus un braukšus pa mežu
ceļiem uz Rūjienu, lai iestātos igauņu armijā un sāktu atbrīvošanas cīņas no jauna. Bet
tanī pat laikā, februāra sākumā, Rūjienā ierodas mūsu valdības pilnvarotie, Valmieras
apriņķa priekšnieka vietas izpildītājs Svīķis un apriņķa komandanta v. i. K. Sprincis.
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Tie stājas sakaros ar igauņu pulkvedi Tallo un izdabū atļauju dibināt īpašu latviešu kara
spēka vienību. Šai vienībā, sauktā Valmieras „apriņķa komandantūras rota” tad arī
pulcējas visi atbēgušie mazsalacieši un sastāda šis rotas galveno daļu, no 30 cilvēkiem
20. Šīs rotas pirmo dalībnieku vārdi:
Trīs brāļi Muižnieki no Lejas Ķūrēniem,
Trīs brāļi Ķūrēni no Celmiņiem,
Divi brāļi Čukuri,
Divi brāļi Pētersoni,
Tenis Daugulis no KalnPurlauriem,
Jānis Līsmanis no KalnPurlauriem,
Alfrēds Ķūrēns no Jaun Ķūrēniem,
Ernsts Melķīsis no Mazsalacas,
Reinholds Kažoks no Lejas Janītmačiem,
Jānis Mežs,
Jurka no Čukuriem,
Jānis Ozols,
Škoba no Blāķiem un
Visjaunākais no tiem – Oskars Pēkšēns, 13 g. 10 mēn. vecs.
Uzvaras cīņas ar lieliniekiem
Tā mazsalacieši bij pirmās latviešu vienības Rūjienā galvenā sastāvdaļa. Vienība bij
padota igauņu 3. divīzijas rīcībā. Kopā ar igauņiem viņa piedalās Rūjienas aizstāvēšanas
cīņās pie Sedvaku mājām, kur ievaino pirmo mazsalacieti Ozolu.
Šis pirmais latviešu kodols bij vienīgais spēks, kam pateicoties bij iespējams 1919.g.
27. un 28. februārī izvest Ķirbēnos mobilizāciju. Še ierodas lielā skaitā mobilizējamie un
brīvprātīgie gan no Rūjienas atbrīvotiem pagastiem, gan arī pārbēdzēji no Mazsalacas
apkārtnes. Šos nosūta uz Tērbatu, kur jau valdības aizkomandētais kapteinis Jorģis
Zemitāns bij nodibinājis no Igaunijā atrodošamies latviešiem 1. Valmieras pulku.
Mičmanis Gelbe
Februāra beigās Rūjienā ierodas ilgi gaidītais no valdības šurp atsūtītais apriņķa komandants mičmanis Gelbe. Ar savu laipnību, brašumu un patriotismu tas tūliņ iegūst
savas komandas uzticību. Aprīļa beigās lielinieki sāk uzbrukt Rūjienai. Daļa igauņu
garnizona uzsāk brāļošanos ar sarkaniem un neiet līdz cīņā. Rūjienā ienāk lielinieki.
Gelbes komanda, kā arī igauņi atkāpjas pa Ķoņu–Plāteru ceļu. Aiz Ķoņu kapsētas ieņem
pozīcijas. Igauņu komandieris sajauc latviešus un igauņus, jo neuzticas savām rotām.
Un tiešām, kaujai sākoties, daļa igauņu atdalās un atstāj cīņas lauku. Gelbe ar saviem
latviešiem un daļu uzticamo igauņu redz, ka ar šādu nodevību cīņa būs zaudēta. Lai
atturēt bēgļus, uz tiem raida vairākus šāvienus. Tomēr tas nelīdz, jo pēdējie raida pretī
ložu krusu. Neraugoties uz visu to, latvieši un igauņi vairākās sadursmēs atsit ienaidnieku un sāk atspiest to atpakaļ, atbrīvojot atkal Rūjienu.
Cīņa pie Virķēniem
Pie Virķēnu muižas notiek lielinieku uzbrukums no Mazsalacas puses. Igauņiem
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piesteidzas palīgi no Rūjienas un sarkanie cīņu zaudē. Cīņā krīt ap 10 lielinieku. Bēgošie
viņus paņem līdz un novieto Mazsalacas baznīcā, kamēr tiem uzmeklētu noderīgu vietu
apbedīšanai. Par tādu izvēl Mazsalacas pilsētā Hincenberga kundzei piederošo tīrumu
uz Salacas augstā krasta, netālu no Mazsalacas pagasta rajona ārsta nama, ar nodomu, še
saviem kritušiem celt pieminekli. Še reizā aprok arī tos, ko igauņi pirmā laikā pilsētiņā,
muiža un citur bij nošāvuši.
Uzvara pie Idus Kociņiem
Otrreiz no Mazsalacas lielinieki uzbrūk sabiedrotiem ejot pāri Idus purvam Idus pamatskolas virzienā. Arī še viņi tiek atsisti. Sarkanie zaudē 6 kritušos. Tie aprakti turpat
Idus Kociņu mājas tīruma uzkalniņā.
Viens kritušais lielinieks aprakts pie Ķūžu mājām, rijas tuvumā.
Igauņi otro reizi Mazsalacā
Pēc šīm sadursmēm igauņi novietojas Mazsalacā pa otru reizi, pilsētiņā un lauku mājās
gar Salacas labo krastu, bet lielinieki ieņem pozīcijas Salacas kreisā krasta apgabalā.
Iesākas ap astoņu nedēļu ilgs abu fronšu pozīciju karš. Apšaudoties top pilsētā no lodēm
cauršauti visu māju jumti, kā arī caururbti logi un sienas. Pilnīgi sagrauts no granātas
top Mārtiņa Salmiņa (agrāk Simansona) nams. Pagastnamam sašauj jumtu un sabojā
augšējo nama daļu. Tāpat cieš Salacas krastu mājas Promultos šrapnelis izrauj dziļu robu
klēts sienā, bet otrs ratnīcas Mūsa stūri, aiz kura aizslēpušos pret lodēm guļ mājas ļaudis,
Rute un Anna Cukurs, kalpone Liene Buliņa un strādnieks Siliņš. Brīnišķīgā kārtā viss
izrautais ēkas stūris ar lielu spēku tiek pārsviests pāri visiem pie zemes gulošiem, ietinot tos putekļu mākonī un nenodarot nekādu kaiti, izņemot nelielas brūces no šrapneļa
šķembām.
Lielinieku aizdzīšana
Lielinieki gaida palīgus no Krievijas, sevišķi turp aizgājušos komunistiskos latvju
strēlniekus, bet tie aizņemti Sibirijā pret Kolčaku un Dienvidkrievijā pret Deņikinu
un Vrangeli. Bet gūstot latvju jaunradītam karaspēkam uzvaras Kurzemē, R, D un Z
Vidzemē, maija mēneša beigās lielinieki steidzīgi laižas bēgt uz austrumiem, uz Latgali un Krieviju. 29. maijā no Rūjienas iziet 2. Cēsu kājnieku pulks un 30. maijā ienāk
Valmierā, to atsvabinot. Bet mūsu partizāņu nodaļa, iedama igauņu 3. divīzijas labā
spārnā, 31. maijā ieņem Cēsis un padzen no turienes sarkanarmiešus ar visām viņu
komitejām. 1. jūnijā tur ienāk arī 2. Cēsu pulks.
Cīņās pret lieliniekiem krīt 1919. 18. maijā pie Kaugurciema, netāļu no Slokas, varoņa
nāvē, durkļu uzbrukumā, Mazsalacas draudzes dēls no Sēļu Vecstārastiem, atsevišķā
studentu bataljona 3. rotas komandieris L. K. O. Kavalieris, kapteinis Paulis Zolts. Mazsalacas kapsētā, uz viņa kapa Sēļu pagasts uzlicis granīta piemiņas plāksni.
Igauņi, lai gan sniedza mums palīdzību, aizejot atstāj pie mums no sevis ļaunu
slavu. Atstādami Mazsalacu tie laupa un posta līdzīgi lieliniekiem. Mājās, kur viņi bij
apmetušies, tie izlauž durvis, salauž skapjus un kumodes, sadauza mēbeles, paņem
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sudrablietas, traukus, mēbeles, veļu un visu, kas vien cik necik derīgs, sev līdz uz Igauniju.
Igauņu kritušie
Mazsalacā igauņiem krīt četri kareivji. Viens no tiem top aizvests uz dzimteni,
viens aprakts Mazsalacas kapsētā, bet divi apbedīti atsevišķi, kapsētas tuvumā, Salacas
krastmalā. Šiem pēdējiem 1935. g. rudenī vietējiem aizsargi ierīko atsevišķu skaistu
kapsētiņu, ar mākslīgu uzkalniņu un apstādījumiem. Abus līķus pārvieto še, no vietējā
mācītāja svinīgi iesvētītā zemē.
Mičmaņa Gelbes varoņnāve
Pēc atbrīvošanās no lieliniekiem Valmieras apriņķī, mičmaņa Gelbes uzticamie kareivji tiek sadalīti pa apriņķa centriem, tā sauktās rajona komandantūrās. Gelbi ar
nedaudz veciem kareivjiem un dažiem desmitiem jaunmobilizēto nosūta jūnija pirmajās
dienās uz Limbažiem, pret jaunu ienaidnieku, vāciem, kas pēc lielinieku aizdzīšanas grib
virskundzību pār Latviju sagrābt savās rokās. Jūnija sākumā iesākas, no Ieriķiem nākot,
landvēristu uzbrukums Cēsīm un Valmierai, bet no Inčukalna sākas dzelzs divīzijas
nodaļas uzbrukums uz Limbažiem. Pirmais tiem pretim stājas Gelbe pie Bīriņiem, tad
pie Vidrižiem. Bet še karstam cīnītājam bij jāatdod dzīvība par Latviju. Kāds aculiecinieks stāsta par Gelbes varoņa nāvi sekoši: „19./20. jūnija nakts. Esam kaujas gatavībā
ieņēmuši Vidrižu ceļu. Gelbe aicina dažus kareivjus sekot viņam ienaidnieka izlūkošanā.
Tuvojoties kādam uzkalniņam, priekšā dzirdam aizdomīgu troksni. Brīdinām viņu par
varbūtējo ienaidnieku. Gelbe, pavēlējis mums nogaidīt, dodas viens pats turp. Pēc dažiem
acumirkļiem dzirdam troksni un nakts krēslā ieraugām cilvēku mudžekli. Tur Gelbe
viens pret daudziem jau kritis no vācu durkļiem”. Gelbe apbedīts Limbažu kapsētā. Tur
tam uzcelts piemineklis ar uzrakstu:
„Ceļiniek, kas garām man eji, iededzies tēvzemes mīlā,
Par tēvzemi mīļo, es dzīvību atstāju ķīlā.”
Mazsalacā izbeidzas kara briesmas
Pēc lielinieku izdzīšanas Mazsalacas apgabals turpmāk no kara briesmām tieši vairs
necieš, izņemot tā dēlus, kas patriotiskā sajūsmā iet un krīt visās turpmākās kaujās līdz
galīgai visu ienaidnieku uzvarai.

TURPMĀKĀS NOTIKUMU GAITAS ATBRĪVOTAJĀ LATVIJĀ UN VIETĒJĀ
PAGASTA DZĪVĒ.
1919. g.
19. jūlijā
Tiek noturēta Valtenbergu pagasta vispārīga sapulce. Protokols Nr. 1. Pagasta padomes vēlēšana, revīzijas komisijas vēlēšana, tiesnešu vēlēšana. Par pagasta vecāko ievēl
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Robertu Gaili, par tiesas priekšsēdētāju Antonu Tobīsu.
Pagasta budžets 1919.g., ieņēmumos 12 325 markas. Tas aprēķināts no:
1569 liellopiem 5 markas,
525 telēm 2,5 markas,
521 zirga 5 markas,
225 kumeļiem 2,5 markas.
12. augustā
Uzņemti zaudējumi, kurus nodarījis igauņu karaspēks:
Par izņemtām auzām 237 pūri vērtībā 4740 markas,
miežiem 60 pūri vērtībā 1500 markas,
rudziem 36 pūri vērtībā 1080 markas,
un inventāra bojājumiem 9070 markas.
Kopā: 16 390 markas.
No lieliniekiem izdarīti zaudējumi:
Decembrī 1918. g. atņemta pagasta kase 4000 markas,
Vērtspapīros 9032,67 markas,
Rakstāmmašīna un spiedogi 1000 markas,
Pagasta nama bojājumi no granātām 4480 markas.
Kopā: 18512,67 markas.
(1 bij. cara rublis = 1 ostrublis = 2 vācu markas).
16. augustā
Nodibināta pagasta aizsargu nodaļa, kurā pieteikušies 177 dalībnieki un ievēlēti
16 iecirkņu pārziņi. Par aizsargu nodaļas priekšnieku ievēlēts Ceipju mājas saimnieks
Kārlis Kundziņš.
26. augustā
Darbība pāriet uz pagasta izpildu komiteju, kurā kā priekšnieku ievēl Robertu Gaili.
2. septembrī
Ievēl par policijas kārtībnieku Viļumu Boli.
14. septembrī
Pieņemti par skolotājiem:
Raganskolā – Arnolds Laurs, Jēkabs Straubergs, Hermēne Dreimanis.
Rauskas skolā – Roberts Gailis, Marija Ozols.
Līča skolā – Ina Jurka.
Izvēlēts par skolotāju ieceltā Roberta Gaiļa vietā kā izpildkomitejas priekšsēdētājs
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Adams Plume, Valtenberģu muižas daļu rentnieks.
28. septembrī
Notiek Mazsalacas miesta iedzīvotāju sapulce. Nolemj nodibināt Mazsalacas miestu
un ievēlēt miesta padomi no 10 personām.
30. septembrī
Izvēl par miesta pagaidu valdes priekšnieku Adamu Lūkinu, un viņa vietnieku Jāzepu
Boli. Uzstāda budžetu 6500 marku apmērā.
27. oktobrī.
No Rauskas skolas skolotāja vietas atteicas Roberts Gailis. Viņa vietā ievēl Albertu
Baltiņu. Raganskolā ievēl Mildu Dallīti un Kārli Silpaušu, Līču skolā – Mildu Kuplis.

1920. g.
Janvārī
Latvijas brīvības cīnītāji uzvar lielinieku armiju Latgalē. Valstī iestājas miera laiki.
1. februārī
Tiek noslēgts pamiers ar Krievijas Sociālistisko padomju republiku savienību
(SPRS).
8. aprīlī
Mazsalacā tautas sapulcē runā Valsts un Ministru prezidents Dr. Kārlis Ulmanis,
toreiz ministru prezidents.
17. un 18. aprīlī
Notiek visā valstī Satversmes sapulces delegātu vēlēšanas.
29. maijā
Latvijā top atcelta muižnieku kārta, līdz ar visām viņas privilēģijām.
16. septembrī
Satversmes sapulce izdod svarīgo Agrāro likumu, radot valsts zemes fondu no
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muižnieku un mācītāju muižu zemēm, jaunsaimniecību ierīkošanai, labierīcībām utml.

1921. g.

Mazsalaca. Skats uz Raiskas vilnas un linu fabriku plūdu laikā. Ap 1920. g.
M. Lustes uzņēmums. VNM, inv. nr. 29712.

26. janvārī
Mazsalacas biezi apdzīvotā vieta top no valdības atzīta par miestu, ar pašvaldības
tiesībām.
14. aprīlī
Izvēlēta pagasta samierināšanas kamera, no trim locekļiem un diviem kandidātiem,
kas notur sēdes domstarpību izšķiršanai starp saimniekiem un rentniekiem.
12. septembrī
No Igaunijas karaspēka sabojātais pagasta dzelzs naudas skapis izlabots par 600
rubļiem (Ls 120).
22. septembrī
Latvija uzņemta „Tautu savienībā”.
30. septembrī
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Par Rauskas skolas otro skolotāju pieņemta Elza Krievs.
Pagasta padome nolemj piešķirt Mazsalacas muižas centra daļu bij. īpašniekam Oskaram Fītinghofam pēc vecākā mērnieka Dreimaņa projekta, 70 pūrvietu, starp muižu
un miestu, līdz ar dažām ēkām.
16. decembrī
Pieņemts kā sanitārārsts Dr. Pēters Ozoliņš.

1922. g.
15. martā
Pagastā atklāta dzimtsarakstu nodaļa.
25. aprīlī
Budžets sabalansēts uz rbļ. 956857,41 kap. (Ls 19137)
18. maijā
Ievēlēts par pagasta valdes priekšsēdētāju Jānis Hincenbergs, Tīrumnieku mājas
īpašnieks.
28. jūlijā
Par Līča skolas pārzini ievēl Pēteri Neivaldu.
13. augustā
Nolemts, ka pagasta zemes ierīcības komiteja likvidējama.
3. oktobrī
Par Rauskas skolas trešo skolotāju ievēlēta Gerda Melders. Viņu neapstiprina, bet tās
vietā piekomandē Eiženiju Zavražnovu.
7. novembrī
Sanāk 1. Saeima. Par pirmo valsts prezidentu ievēl Jāni Čaksti.

1923. g.
28. maijā
Par pagastatiesas priekšsēdētāju ievēl Antonu Tobīsu.
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Raganskolu apšuj dēļiem.
Maija mēnesī pie baznīcas iestāda karā kritušiem draudzes locekļiem par piemiņu
„Varoņu svētozolu birzi”, katra ģimene savam piederīgam vienu ozoliņu.
30. jūlijā
Pieņemts jauns sanitārārsts Dr. Ed. Heinrihsons.  
Pagasta budžets sastāda Ls 24 820.
7. decembrī
ievēl pagasta nekustamā īpašuma nodokļu komisiju, kuras locekļi: Pēteris Auniņš,
Kārlis Veide, Krišs Ādminis, Eduards Tīliks, Rolands Rulle.

1924. g.
9. aprīlī
Pieņem budžetu 1924./25. g. par Ls 26 283, 29.
13. maijā
Valmieras apriņķa valde liek priekšā pārvēlēt „Valtenbergu” pagastu par „Ibdenes”
pagastu. Pagasta padome to noraida.
19. augustā
Nāk ierosinājums pagastu pārdēvēt par „Mazsalacas” pagastu, ko padome arī noraida.
Nodibina vietējo 6. Vanagu novadu.
3. decembrī
Ievēl jaunu pagasta padomi un valdi. Padomē: kā priekšsēdētāju Kārli Veidi, tā biedri
– Kārli Kundziņu.
Pag. valdē: par priekšsēdētāju Arnoldu Riekstiņu, kā locekļus: Arnoldu Zasu, Jāni
Kažoku, Pēteri Jakobsonu, Kārli Kruju.

1925. g.
30. janvārī
Izlemj pārdēvēt līdzšinējo, pēc senā muižas īpašnieka Falkenberga pieņemto nosaukumu „Valtenbergu” pagastu par „Mazsalacas” pagastu.
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30. septembrī
par Rauskas pamatskolas pārzini ievēl Mildu Pētersoni. Raganskolā par trešo skolotāju
pieņem Mildu Lauri (Dallīti).

1926. g.
29. janvārī
Par tiesas priekšsēdētāju ievēl Antonu Tobīsu, par tiesnešiem: Jāni Hincenbergu,
Gustavu Krumholcu, Kārli Ābelīti, Pauli Brambātu.
15. jūnijā
Par pagasta sanitārārstu pieņem Dr. Verneri Kīgleri.

1927. g.
6. jūnijā
Rīgā mirst mazsalacietis, Ērģeļu mākslinieks un komponists Adams Ore. Apbedīts
Mazsalacas kapos.
21. augustā
Top iesvētīts „Svētozolu birzē” pie baznīcas kritušiem varoņiem par godu, pēc arhitekta prof. P. Kundziņa meta celtais betona „Varoņu piemineklis”.

Mazsalaca. Ēka Dzirnavu ielā nr. 1. 1927. g. VNM, inv. nr. 36475.
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30. augustā
Par Līča skolas pārzini padome ievēl Gustavu Dreimani. Rauskas skolā kā pārzini
pieņem Pēteri Irbi. Tā kā tas atteicas, tad 29. sept. viņa vietā izvēl Aleksandru Bērziņu.
29. decembrī
Tiek atzīmēta pagasta nama pastāvēšanas 60 gadu piemiņa.

1928. g.
11. februārī
Mazsalacas miestam piešķirtas pilsētas tiesības.
9. martā
Jaunā pag. padomē ievēl par priekšsēdētāju arī turpmāk Kārli Veidi, par viņa biedri
Pēteri Puķīti. Par pagasta valdes priekšsēdētāju izvēl Antonu Tobīsu, par tās locekļiem:
Arnoldu Zasu, Pēteri Jakobsonu, Kārli Kruju un Jēkabu Zilpaušu.
22. maijā
Pārvēl pagasta valdi uz apriņķa valdes priekšrakstu, kur ievēl atkal visus līdzšinējos
ar priekšsēdētāju Antonu Tobīsu.
14. jūnijā
Saeima izdod likumu par Rīgas–Limbažu–Mazsalacas–Rūjienas dzelzceļa būvi, ar ceļa
platumu 750 mm, t. i. kā šaursliežu ceļam.
Lietus, plūdu un neražas gads. 1928. gada vasarā nemitīgs lietus applūdina visus
sējumus. Pilnīga neraža visā valstī. Valdība pieliek lielas pūles lopbarības pabalstam, kā
arī nākamā gada sēklas apgādei. Iesākas saimnieciska krīze lauksaimniecības produktu
cenās un strādnieku algās.

1929. g.
29. janvārī
Vēlē pagasta tiesu. Priekšsēdis Gustavs Krumholcs, tiesneši: Jānis Hincenbergs,
Kārlis Putniņš, Pēters Puķīts, Jānis Kūla.
1928./29. gada ziema ļoti auksta, izsalst augļu koki: ābeles, plūme, ķirši; zemās vietās
vītoli, šķetras u. c. koki.  
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1930. g.
30. janvārī
Saeima izdod jaunu likumu par Rīgas–Mazsalacas–Rūjienas dzelzceļa būvi. Tas
būvējams 1524 mm platumā, kā platsliežu dzelzceļš. Izbūvi sāk no Rīgas ar tiltu pār
Mīlgrāvi un tālāk pa posmiem.
Pagasta valde nopērk ārsta dzīvoklim mirušā ilggadīgā privātārsta Dr. Ernesta Rozīša
namu Mazsalacas pilsētā, Rīgas ielā 8, blakus pagastnamam, par Ls 12 000. Šis gruntsgabals agrāk bij daļa no pagasta gruntsgabala, ko ap 1895. g. pagasts pārdeva Dr. E.
Rozītim.
Nodibinās Mazsalacas un apkārtnes veselības aizsardzības savienība, kurā ietilpst
Mazsalacas pilsēta un Mazsalacas, Skaņkalnes, Sēļu, Vecates un Braslavas pagasti.
Slimnīca atrodas no med. feldšera Zoltnera īrētā namā, Pērnavas ielā.
Vasarā Latvijas valdība ceļ pār Salacu jaunu tiltu, bijušā pagaidu tilta vietā, kas celts
1919. g.
20. septembrī
Par Rauskas skolas pārzini ievēl Artūru Bergmani, bet skolu valde viņa vietā komandē
Jāni Bikšu.
30. decembrī
Par Rauskas skolas pārzini ievēl Mikēli Volksonu.

1931. g.
14. martā
Ievēl pagasta padomi un valdi. Padomes sastāvs:
1. Antons Tobīss,
2. Fricis Tīliks,
3. Kārlis Kruja,
4. Alfrēds Meļķis,
5. Pēteris Puķīts,
6. Augusts Vīķis,
7. Jēkabs Zilpaušs,
8. Teodors Zvejnieks,
9. Kārlis Meļķis,
10. Artūrs Jurka,
11. Jēkabs Kaimiņš,
12. Tenis Šomass,
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Mazsalacieši pie Saviesīgās biedrības.
20. gs. 20./30-tie gadi. VNM, inv. nr. 40960-2.jpg.
13. Ansis Kažoks,
14. Arnolds Zasa,
15. Pēteris Jakobsons,
16. Tenis Daugulis,
17. Tenis Vīķis,
18. Jānis Beņķis.
Padomē kā priekšsēdētāju ievēl Frici Tīliku.
Par valdes priekšsēdi izvēl Antonu Tobīsu, par valdes locekļiem: Arnoldu Zasu, Kārli
Kruju, AugustuVīķi, Pēteri Jākobsonu.
28. jūlijā
Par Rauskas skolas pārzini ievēl Robertu Plūmi.
Vasarā uzceļ jaunu skolas namu Līča skolai. To iesvēta 1. novembrī vietējais draudzes mācītājs Alfr. Skrodelis. Tad pat piemin arī šī skolas 75 gadu pastāvēšanu. Svētkus
atzīmē ar bazāru, koncertu un saviesīgu vakaru.
19. oktobrī
Notiek tiesas darbinieku vēlēšanas. Par priekšsēdētāju ievēl Jēkabu Zilpaušu, par
tiesnešiem: Jēkabu Kaimiņu, Pēteri Puķīti, Alfrēdu Meļķi.
1931./32. g. budžets līdzsvarots uz Ls 37 900.
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Rudenī inženiera A. Razuma būvfirma Mazsalacā atver kantori R.–L.–M.–R. dzelzceļa
līnijas un mazāko tiltu izbūvei.
1931. g. iestājās vispasaules saimnieciskā krīze. Lauku ražojumi maksā maz, bet fabriku un tirgotavās pārdodamo mantu cena ļoti augsta. Pārāk liels nesamērs. Smazinās
algas. Valdība ieved krīzes nodokli uz valsts darbinieku algām. Eiropas valstis ieved tā
saukto kontingentu sistēmu, kas noteic, ka viena valsts var ievests otrā tikai tik daudz
preču, cik pati nopērk pretim. Latvijā ieceļ valūtas komisiju, kas atļauj pirkt ārzemes
preces tikai tad, ja attiecīga valsts pērk arī Latvijas ražojumus līdzīgā vērtībā. Iesākas
laikmets, kad katra valsts cenšas iztikt pati tikai ar saviem ražojumiem un produktiem.

1932. g.
Daudz laukstrādnieku pāriet uz pilsētām, sevišķi Rīgu, kur rodas liels bezdarbnieku
skaits, kuru uzturs un pabalsts prasa no valsts lielas summas, bet lauksaimnieki spiesti
ievest strādniekus no Latgales un pat ārzemēm, no Polijas, Lietuvas un Igaunijas.
1932./33. g. budžets Ls 39 200.
No Latgales un Lietuvas pagasta saimnieki ieved 26 strādniekus.

1933. g.
1933./34. g. budžets Ls 26 200.
Sveši strādnieki pagastā ievesti 28, no tiem: 26 poļi, 1 igaunis, 1 lietuvietis.

1934. g.
15. maijs
15. maija vakarā pulksten 23.00 notiek valsts apvērsums. Ministru prezidents K.
Ulmanis un ģenerālis J. Balodis izsludina kara stāvokli, atlaiž un slēdz Saeimu, slēdz
visas politiskās partijas. Visu varu valstī pārņem ministru prezidents un viņa iecelts
ministru kabinets. Top ievesta autoritāra valsts pārvaldes kārtība. Apvērsums rada visā
tautā sajūsmu, jo apnikušas partiju ķildas un „andeles” Saeimā un novērstas briesmas,
kas draudēja no valsts grāvējiem, komunistiem un kreisiem sociāldemokrātiem. Ar 15.
maiju 1934. g. iesākas valsts dzīvē jauns posms, miers, kārtība, vienība, darba rosība,
dzīves uzplaukums.
Pēc 1934. g. 15. maija ar iekšlietu ministra rezolūciju top iecelti:
1) Padomē no bijušiem:
1. Antons Tobīss (arī valdē),
2. Fricis Tīliks,
3. Augusts Vīķis (arī valdē),
4. Jēkabs Zilpaušs,
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5. Teodors Zvejnieks,
6. Arturs Jurka,
7. Tenis Šomass,
8. Arnolds Zasa (arī valdē),
9. Pēteris Jakobsons (arī valdē),
10. Tenis Daugulis,
11. Tenis Vīķis,
12. Jānis Beņķis.
No jauna:
13. Jānis Daugulis (arī valdē),
14. Eduards Bērziņš,
15. Arnolds Bundža,
16. Jēkabs Putniņš,
17. Kārlis Šomass,
18. Harijs Jakobsons.
2) Valdē:
1. Antons Tobīss (priekšsēdis),
2. Arnolds Zasa,
3. Jānis Daugulis,
4. Pēteris Jakobsons,
5. Augusts Vīķis,
3) Ar Iekšlietu ministru rezolūciju atcelti:
No padomes un valdes – Kārlis Kruja;
No padomes: Alfrēds Meļķis, Pēteris Puķīts, Kārlis Meļķis, Jēkabs Kaimiņš, Ansis
Kažoks.
1934./35.g. budžets Ls 25 400.
12. septembrī
Top noslēgts līgums Latvijas–Igaunijas–Lietuvas kopdarbībai ārējā politikā.
21. decembrī
Top nodibināta Latvijas Tirdziniecības un Rūpniecības Kamera.
31. decembrī
Ievēl pagasta tiesu, sekošā sastāvā: tiesas priekšsēdis Kārlis Šomass, tiesneši: Arnolds Bundža, Harijs Jākobsons, Jēkabs Putniņš. Kandidātos: Tenis Daugulis, Teodors
Zvejnieks, Jānis Beņķis.
No ārzemēm ievesto laukstrādnieku skaits: 58 poļi, 12 igauņi, kopā 70.

1935. g.

111

Reinis Cukurs

Mazsalacas pagasta hronika

1935./36. g. budžets līdzsvarots uz Ls 29 300.   
1935. g. beigās notiek vispārīga ļaužu skaitīšana, pēc tās pagastā 2530 iedzīvotāju.
23. jūnijā
Par Rauskas skolas pārzini ievēlēts Kārlis Zilpaušs.
Mazsalacā sāk noturēt miertiesas sēdes pagasta namā, ierodoties miertiesnesim no
Rūjienas, pēc vajadzības reizi mēnesī vai biežāk.
Darba sezonai ieved svešus strādniekus skaitā 170, no tiem 140 no Polijas, 10 no
Igaunijas, 209 no Lietuvas.

1936. g.
9. martā
Uzsāk dzelzs betona tilta būvi par Salacu uzņēmēja inž. L. Neiburga firma. Tilta
un dzelzceļa līnijas būves dēļ, kur nodarbināti daudzi vietējie strādnieki ar augstām

Dzelzceļa tilta būve pār Salacu. 1937. g. VNM, inv. nr. 29904.jpg.
izpeļņām, vietējo laukstrādnieku paliek maz un tie ļoti dārgi.
No ārzemēm ievesto vasaras strādnieku skaits pagastā šinī gadā 142, no tiem 86
poļi, 3 igauņi, 53 lietuvieši. Lai gan ārzemju strādnieki lētāki par vietējiem, tomēr viņu
darba ražība daudz mazāka. Tie neprot vietējos darba paņēmienus, grūtumu rada arī
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saprašanās valodas ziņā. Valstij tie neizdevīgi valūtas aizvešanas dēļ pāri robežai.
1936./37. g. budžeta summa Ls 33 500.
Vasarā starp 5. maiju un 25. augustu top nokrāsots pagasta nams.
13. septembrī
Notur vienotos Pļaujas svētkus, apvienotus ar Latgales izstādi, Rēzeknē, kurus
apmeklē, līdzīgi kā iepriekšējos Koknesē, vairāki pagasta priekšstāvji.
8. novembrī
Rauskas skolā par pārzini ievēl līdzšinējo skolotāju Eiženiju Ekermani (Zavražnovu),
bet par skolotāju Agāti Garklāvi.
15. novembrī
Atklāj dzelzceļsatiksmi starp Rīgu un Aloju. Uz turpmākās līnijas līdz Mazsalacai
rosīgi turpina izbūves darbus.
rudenī
Mazsalacā atklāj lopkautuvi tam nolūkam celtā ēkā Salacas kreisajā krastā. Celtnes
izmaksa Ls 20 000. Vietējos veikalos atļauj pārdot tikai apzīmogotu gaļu.

1937. g.
1937./38. g. budžets sabalansēts uz Ls 41 200.
Ls 2 500 nolemti speciāla kapitāla uzkrāšanai. No pēdējā paredzēts rasts līdzekļus
Rauskas skolas pārbūvei.
Šī gada darba sezonai no ārzemēm ievesti 164 laukstrādnieki, to starpā 151 polis, 3
igauņi, 10 lietuvieši.
Laukstrādnieku jautājuma kārtošanai šī gada janvārī Latvijas Lauksaimniecības
Kamera atver pie Mazsalacas piensaimnieku biedrības Darba biroju. Par biroja pārzini
iecelts Jānis Daugulis, Vec-Dauģēnu saimnieks.
maijā
Mazsalacas pilsētā atklāj jaunu kapsētu pilsētas iedzīvotāju vajadzībai valsts mežā
pie Jaunsilmaču mājām. Kapsētu iesvēta vietējais draudzes mācītājs A. Skrodelis. Tanī
var apbedīt mirušos bez konfesiju izšķirības.

Dzelzceļa līnijas atklāšana līdz Mazsalacai
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9. oktobrī
Top svinīgi atklāta jaunā dzelzceļa satiksme starp Rīgu–Aloju–Mazsalacu. Pilsētas
nami karogiem greznoti. Uz staciju dodas automobiļi, pajūgi, simtiem kājnieku. Mazā
pagaidstacija zaļumu vītnēm un karogiem pušķota. Staltiem goda vārtiem priekšpusē
uzraksts: „Sveicam Mazsalacā”, bet otrā pusē:
„Tālu tālu es redzēju
Spīdam gaišu uguntiņu,

Dzelzceļa līnijas atklāšanas svētki Mazsalacas stacijā. 1937. g. 9. oktobris.
VNM, inv. nr. 29646-2.jpg.
Nu redzēju aiz vārtiem
Stāvam melnu kumeliņu”.
Pirmā dzelzceļa vilciena pienākšana
Pirmā vilciena pienākšanu sagaida vairāk par 2 tūkstošiem ļaužu, aizsargi, Mazsalacas
un apkārtnes pagastu pašvaldību priekšstāvji, vietējās organizācijas un skolas. Pulksten 12 pienāk karodziņiem un puķu vītnēm greznota lokomotīve un vairāki vagoni ar
Rīgas viesiem no dzelzceļa virsvaldes un citiem resoriem, kā arī daudzi pirmie pasažieri.
Piebraucējus saņem orķestris ar svētku maršu. Uz atklāšanu ieradušies: dzelzceļu
galvenā direktora vietas izpildītājs inž. E. Dravnieks, dzelzceļu policijas priekšnieks J.
Ozoliņš, dzelzceļu policijas Rīgas iecirkņa priekšnieks K. Ceriņš, tiltu nodaļas vadītājs
inž. Štāls, Latvijas universitātes rektors prof. Dr. M. Prīmanis, Rīgas pils. Būvvaldes
priekšnieks P. Dreimanis, pašvaldību departamenta vicedirektors G. Caucis, Valmieras
apriņķa priekšnieks A. Prauliņš, Val mieras apriņķa lauku pašvaldības vecākais V. Vinters, Valmieras pilsētas galva J. Ruģēns, Rūjienas pilsētas galvas vietnieks K. Meijers,
Valmieras apriņķa 4. iecirkņa miertiesnesis H. Janieks, 3. policijas iecirkņa priekšnieks
R. Konrāds, Liepājas apriņķa lauku pašvaldības vecākais E. Līcis u. c. Mazsalacas pilsētas,
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Mazsalacas un apkārtnes pašvaldību un sabiedrības vārdā viesus apsveic Mazsalacas
pils.galva N. Daugulis, atzīmējot, ka ar šo dienu piepildījies mazsalaciešu un apkārtnes
iedzīvotāju sengaidītais sapnis, ērtāka un ātrāka satiksme ar mūsu galvaspilsētu Rīgu,
un ka tagad mūsu Z. Latvijas skaistais apvidus iegūs jaunu ierosmi un iespēju pacelt
augstāk savu materiālo un garīgo kultūru. Ja nebūtu nācis 1934. g. 15. maijs, mums vēl
ilgi uz šo vilcienu būtu jāgaida. Apsveikumam atbild Satiksmes ministrijas priekšstāvis

Dzelzceļa līnijas atklāšanas svētki Mazsalacas stacijā. 1937. g. 9. oktobris.
VNM, inv. nr. 29534-1.jpg.
inž. E. Dravnieks, nododot sveicienus no satiksmes ministra B. Einberga un dzelzceļa
virsvaldes, kā arī sniedzot pārskatu par līnijas izbūvi. Runu noslēdz ar valsts himnu.
Garīgo aktu notur mācītājs A. Skrodelis, nobeidzot ar vārdiem: „Cik stipras būs saites,
kas mūs vieno ar Tautas Vadoni, tik stipra būs mūsu valsts un tauta”. Vīcedirektors E.
Dravnieks pārgriež priekš goda vārtiem aizstiepto lentu un lēnā gaitā izbrauc pirmais
vilciens tiem cauri. Sapulcējušies lielā sajūsmā noklausās telegrammu, ko nolasa pilsētas
galva un kas tiek nosūtīta Valsts un Ministru Prezidentam Dr. K. Ulmanim, kara ministrim ģenerālim J. Balodim, iekšlietu ministrim V. Gulbim un satiksmes ministrim B.
Einbergam.
Tad kopīgā gājienā sapulcējušies dodas uz jauno tiltu, kur tā būves pārskatu dod inž.
Štāls un būvdarbu izvedējs inž. L. Neiburgs. Tilts celts no dzelzs betona, tas 50 m garš
un paceļas 16 m virs Salacas, tā būvē izlietotas 2200 mucas cementa, 1100 kubikmetru
oļu un daudz citu materiālu. Tilta kopizmaksas Ls 150000. Vicedirektors E. Dravnieks
pasludina arī tiltu par atklātu. Aktu nobeidz ar dziesmu „Lai līgo lepna dziesma, Tev,
brīvā Latvija”.
Pēc tam svētki turpinās Saviesīgā biedrībā, kur klāti galdi 400 personām, ar daudz
runām un kopīgām dziesmām. Svētku noskaņu paceļ vairākas vīru kora dziesmas
skolotāja E. Muižnieka vadībā.
Tanī pat dienā Alojas–Mazsalacas posmā šurp ceļā vēl atklāti pieturas punkti Ūpšās
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un Īģē.
Izdalot Mazsalacas–Alojas posma izbūvas kopizdevumus zemes darbos, tiltos,
balastēšanā, gulšņos, pagaidu stacijās, kopā Ls 663300 ar km skaitu 15,8, iznāk 1 km
caurmēra izmaksa, neieskaitot sliežu vērtību, Ls 42000.
4. decembrī
Galīga Rīgas–Limbažu–Mazsalacas–Rūjienas līnijas nodošana vispārīgai lietošanai.
31. oktobrī
Nodibinās jauna Mazsalacas pagasta lauksaimniecības biedrība. Tanī iestājušies jau
ap 60 biedru. Par biedrības priekšnieku ievēl skolotāju P. Sedlenieku, valdē Antonu
Tobīsu – Jaunkliņģeros, Jāni Dauguli – Vecdauģēnos, Arnoldu Lauri – Raganskolā,
Aleksandru Liepiņu, koppienotavā. Valdes kandidāti: K. Šmits, H. Jakobsons. Revīzijas
komisijas locekļi: A. Nusbaums, P. Lūsis, J. Hincenbergs. Nolemj nākamā gada sākumā
sarīkot bazāru un biedrības atklāšanas svinības un rūpēties par dārzkopības sekcijas un
lopkopības pārraudzības b–bas nodibināšanu.
28. novembrī
Agrā rītā, plkst. 0.30 nodeg pagasta sabiedrībai piederošās ēkas, kūts, klēts, pirts
augšdaļa līdz ar tur atrodošos lopbarību. Uguns cēlonis no kāda klaidoņa, piedzēruša
vai ļaundara rokas.
Rudenī
Par Rauskas skolas pārzini ievēl Jelgavas skolotāju institūta audzēkni Artūru Kaugaru.
4. decembrī
Ievēl atkal uz nākamiem 3 gadiem pagasta tiesu, līdzšinējā sastāvā. Par priekšsēdi
Kārli Šomasu, par tiesnešiem: Arnoldu Bundžu, Hariju Jakobsonu, Jēkabu Putniņu.

1938. g.
Strādnieku algas
Pagājušos gados jūtami cēlušās strādnieku algas visā valstī. Salīdzinot ar iepriekšējiem
gadiem gada un vasaras strādnieku algas, redzam, ka tās pieaugušas puišiem un meitām
par 20–25 %, bet ganiem par 5–10 %. Kamēr gada puiša alga 1933./34. g. bij caurmērā
Ls 336 (Ls 28 mēnesī), tā sasniedz 1938./39. saimniecības gadā Ls 400–420 (33–35 Ls
mēn.) Gada meitas alga 1933./34. g. sastādīja Ls 240 (Ls 20 mēn.), bet 1938./39. g. jau
Ls 300 (Ls 25 mēn.). Vasaras puiša alga no 6. maija līdz 6. novembrim bij 1933./34. g. Ls
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210 (Ls 35 mēn.), 1938./39.g. Ls 300 (Ls 50 menesī). Vasaras meitai maksāja 1933./34.
g. Ls 150 (Ls 25 mēn.), bet 1938./39. g. (Ls 35 mēn.). Gana alga, ieskaitot produktus un
drēbes 1933./34. g. sasniedz Ls 120 (Ls 20 mēn.), bet 1938./39.g. Ls 150 (Ls 25 mēn.).
Dienas strādnieku algas 1938./39. g. svārstījās pēc gada laika: sienā laikā vīrieša alga pie
brīva uztura bij Ls 4–5 dienā, sievietēm Ls 3–4; labības kulšanas dienās vīriešiem 50–70
sant. no stundas.
Laukstrādnieku stāvokļa uzlabošana
Uz valsts un ministru prezidenta Dr. K. Ulmaņa aicinājumu darba devēji pievērš lielu
vērību strādnieku dzīves apstākļu uzlabošanai, remontējot un paplašinot viņu dzīvokļus,
vai pat ceļot jaunas mājas, domātas sevišķi strādniekiem–deputātniekiem. Lai pabalstītu
precētos laukstrādniekus, valdība sāk izsniegt priekš viņu bērniem vecumā līdz 10 gadiem ģimenes piemaksas, katram pa 4 Ls mēnesī.
1938. g. vasarai ārzemju laukstrādnieki pagastā ievesti sekošā skaitā:
poļi: 176, t. sk. 82 vīrieši, 94 sievietes,
lietavieši: 7, t. sk. 6 vīrieši, 1 sieviete,
igauņi: 1 – gans, zēns.
Kopā: 184 ārzemnieki.
Darba mehanizācija
Ņemot vērā dārgo un grūti iegūstamo darbaspēku, lauksaimnieki sāk iegādāties arvien vairāk un vairāk lauksaimniecības mašīnas: zāles un labības pļāvējus, kartupeļu
racējus, motorus un pat kūlīšu sējējus. Motorus iegādājuši: Dauguļu saimnieks Kārlis
Veide, Loju saimnieks Kārlis Daugulis, kā arī Mazsalacas piensaimnieku sabiedrība.

Dreimaņa kuļmašīna Mazsalacā. 20. gs. 30-tie gadi.
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Kūlīšu sējējus – tie paši augšminētie Kārlis Veide un Kārlis Daugulis.
Tālumnieki
Mazsalacas piensaimnieku biedrība kā tālumiekus pagastā atzīmējusi 4
saimniecības:
1. Alfrēda Meļķa – Lāniņos,
2. Jāņa Lakstīgas – Jaunrozās,
3. Augusta Ķūrēna – Celmiņos,
4. Ādama Zilpauša – Krogzemjos.
Paraugsaimniecības
Turpretim kā paraugsaimniecības atzītas 5:
1. Aleksandra Jurkas, Priedājos, ar izcilus dārzkopību,
2. Kārļa Veidas, Dauguļos, ar lopkopību, graudkopību, mašīnām jaunceltni
strādniekiem,
3. Jāņa Šķobas, Klanblāķos, ar lopkopību un mehanisku ūdens piegādi,
4. Teņa Dauguļa, Kalnpurlauros, ar dārzkopību un ūdens piegādi,
5. Kārļa Dauguļa, Lojās, ar lopkopību, graudkopību, mašīnām.
Bērnu aizgādības komiteja
Nodibinās Mazsalacas pagasta Bērnu aizsardzības komiteja. Priekšsēdētājs pagasta
vecākais A.Tobīss, sekretārs A. Laurs, kasieris Dr. V. Kīglers, locekļi: mācītājs A. Skrodelis, skolotājs G. Dreimanis, A. Kaugars, aizsardžu priekšniece Fr. Ērmane, vecmāte A.
Lāce.
Pagasta tiesas
Pagasta padome ievēl par pagasta tiesas priekšsēdētāju K. Šomasu, bet par pagasta
tiesas locekļiem – A. Bundžu, H. Jakobsonu un J. Putniņu. Kā kandidātus pagasta tiesas
locekļu amatam izvēl T. Dauguli, T. Zvejnieku un J. Beņķi.
Lauksaimniecības biedrību atklāšana
27. februārī
atklāj jaunās Mazsalacas un Skaņkalnes pagastu lauksaimniecības biedrības. Kopējās
svinības ievada mācītājs ar garīgu aktu Saviesīgās biedrības namā. Svētku atklāšanas
runā Mazsalacas biedrības priekšnieks P. Sedlenieks aizrāda, ka jau priekš 35 gadiem, t.
i., 1903. g. šeit jau nodibinājusies zemkopības biedrība, kas līdz pasaules karam rosīgi
darbojusies. Tadagējā biedrība ietilpst LLK un darbosies pēc viņas aizrādījumiem. Tad
sveicienus no Lauksaimniecības kameras nes tās biedrību nodaļas vadītājs agronoms Bušs
un nodod sekmju vēlējumus no kameras priekšsēdētāja R. Dzērves. Abas jaunatklātās
biedrības nosūta sveicienus un uzticības apliecinājumus Latvijas zemes saimniekam
– Prezidentam Dr. K. Ulmanim. Biedrības apsveic vairāki pašvaldību un organizāciju
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priekšstāvji. Aktam seko kopmielasts un Zemnieku dramas teātra viesizrāde.
LLK locekļu kandidātu izvēle
13. martā
Mazsalacas rajonā ietilpstošo Mazsalacas, Skaņkalnes, Idus un Vecates pag.
lausaimniecības biedrību delegāti izvēl kandidātus LLK locekļu amatam. Sanāksmi
atklāj un vada Mazsalacas pagasta lauksaimniecības biedrības vecākais P. Sedlenieks.
Kandidātos ievēl no Mazsalacas P. Sedlenieku, no Skaņkalnes P. Jēgeru, no Idus J.
Meistaru. Zemkopības ministrs J. Birznieks no viņiem ieceļ no 1. maija uz 1 gadu LLK
P. Sedlenieku, labības birojā J. Meistaru, bekona eksportā P. Jēgeru.
Ražas pacelšanas apspriede
24. martā
pagasta namā notiek plaša apspriede, kā pacelt šī un turpmāko gadu lauku ražu,
sekojot Valsts Prezidenta Dr. K. Ulmaņa ierosinājumam. Apspriedi, kurā ieradušies
rajona pagasta vecākie ar sekretāriem, lauksaimniecības biedrību priekšnieki un
lopkopības pārraudzības biedrību priekšnieki un pārraugi, kopā ap 50 personu, atklāj
Valmieras apriņķa lauku pašvaldību vecākais V. Vinters, aicinot visus sapulcējušos zemkopjus piegriezt vislielāko vērību zemes uzbabošnsi un ražu pacelšanai. Valmieras novada vecākais agronoms V. Mednis runā par pagasta inteliģences līdzdarbību šī mērķa
veicināšanā, LLK lopkopības inspektors agronoms K. Tols uzaicina veicināt lopkopību,
Rūjienas rajona veterinārārsts J. Žīgurs aizrād rūpēties par mājlopu veselību, Mazsalacas rajona agronoms A. Kalniņš ieteic gādāt par labu lopbarību, bet rajona lopkopības
inspektors agronoms J. Censonis dod norādījumus pārraugiem.
Lauksaimniecības grāmatvedības kursi
27. martā
pagasta namā tiek noturēti lauksaimnieku grāmatvedības kursi. Tos vada LLK vadītājs
agronoms V. Čaka. Piedalās 10 kursanti.
15. maija svinības
Vadoņa dienā, 15. maijā, Mazsalaca tērpusies svētku rotā. Pie pilsētas un lauku
mājām plīvo valsts karogi. Daudz namu dekorēti zaļumiem un Vadoņa un valsts vīru
ģīmetnēm. Plkst. 10. Mazsalacas pagasta un pilsētas valdes, piedaloties lielam skaitam iestāžu un organizāciju pārstāvju, notur pilsētas valdes telpās svinīgu sēdi. Aktu
atklāj pilsētas galva N. Daugulis, norādot uz atjaunotās valsts 4 gadu svētīgiem darba
panākumiem. No pagasta puses runā pašvaldības pārstāvis J. Daugulis. Svinīgā gājienā
uz baznīcu un kritušo varoņu pieminekli piedalās aizsargi, aizsardzes, skolu jaunatne,
mazpulki, vanagi, vanadzes un ugunsdzēsēji. Pēc dievkalpojuma notiek plaša sanāksme
pils. sporta laukumā, kur notiek aizsargu, skolnieku un organizāciju parāde. Pēc valsts
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himnas sapulcējušies jūsmīgi sumina Valsts Prezidentu Dr. K. Ulmani, kara ministru
ģen. J. Balodi, valdību un armiju.
Mazpulku nometne
22.–25. jūlijs
sapulcējas nometnē, Mazsalacas ģimnāzijas parkā, Valmieras un Valkas novadu mazpulki. Programmā ietilpst šaušanas, ēdienu pagatavošanas, govju slaukšanas un sporta
sacensības.
Pagasta vecākā vietnieks
Valmieras apriņķa lauku pašvaldību vecākais ieceļ par pagasta vecākā vietnieku valdes locekli Jāni Dauguli, lauksaimnieku Vecdauģēnos.
Ražas apskate
Piecas Mazsalacas rajona lauksaimniecības biedrības, kā Mazsalacas, Skaņkalnes,
Sēļu, Idus un Vecates, piedaloties šo pašu pagastu mazpulkiem, kā arī Mazsalacas un
Skaņkalnes aizsardzēm, sarīko Mazsalacas Saviesīgās biedrības zālē plašu ražas apskati ar lauksaimniecības, dārzkopības, biškopības, mājturības un kūdras izmantošanas
nozarēm. Izstādi apmeklē LLK vicepriekšsēdētājs K. Kaktiņš, kas nes sveicienus no LLK
priekšsēdētāja R. Dzērves.
Jauns krejotavas nams Silzemniekos
12. novembrī
Silzemniekos iesvēta Mežgala jauno krejotavas ēku. Tā celta no laukakmeņiem
un ķieģeļiem, segta ar šīfera jumtu, izmaksā Ls 13 000. Mazsalacas piensaimnieku
sabiedrība krejotavu apgādājusi ar modernu ierīci, vērtībā Ls 7000.
18. novembris, valsts 20 gadu pastāvēšanas atcere
Valsts 20 gadu pastāvēšanas jubilejas svinības ievada jau 17. novembra vakarā vanagu
un skolu jaunatnes lāpu gājiens no ģimnāzijas uz kritušo varoņu pieminekli svētozolu
birzē.
18. novembra rītu iezvana baznīcas zvani. Plkst. 10 sapulcējas aizsargu namā pagasta
un pilsētas pašvaldību un sabiedrisku organizāciju pārstāvju saime. Svinīgo sēdi atklāj
pilsētas galva N. Daugulis un sniedz pārskatu par aizgājušo 20 gadu sasniegumiem
brīvajā Latvijā gan lauksaimniecības, gan izglītības un veselības kopšanas, gan trūcīgo
iedzīvotāju apgādes, gan satiksmes ceļu izbūves, gan rūpniecības un tirdzniecības laukos. Valsts dzīvē radīta vienprātība un sekmīga sadarbība ar valsts atjaunošanu, ko
ievedis ar 15. maiju 1934. g. Prezidents – Vadonis Dr. K. Ulmanis. Pēc svinīgās sēdes
sapulcējušies dodas svētku gājienā uz baznīcu un kritušo varoņu pieminekli. Pēc tam
aizsargu namā Rīgas lektors Spodris notur priekšlasījumu par dienas nozīmi, bet plkst.
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17 visa Mazsalaca noklausās Prezidenta radiorunā. Svētkus noslēdz teātra izrāde
A. Grīna „Tēvu zeme”.
Tilts pār Ramatu
Šoseju un zemes ceļu departaments nobeidzis jaunā 20 metrus garo tilta būvi pār
Ramatas upi. Satiksmes lietošanai tiltu nodod novembra mēneša pēdējās dienās.
P. Sedlenieka 40 gadu darbības atcere
10. decembrī
nosvin šinī rudenī pensijā aizgājušā Mazsalacas skolu un sabiedriskā darbinieka
Pētera Sedlenieka 40 gadu darba atceres svētkus ģimanzijas pamatskolas internāta
telpās. Sapulcējušies ap 100 viesu, to starpā preses un biedrību departamenta direktors
M. Jansons. Garīgo aktu notur mācīt. A. Skrodelis, tad seko daudzi apsveikumi. Rakstiskus sveicienus sūtījuši LLK priekšsēdētājs R. Dzērve, Valmieras apriņķa priekšnieks
J. Verpelis, Valmieras apriņķa lauku pašvaldības vecākais Vinters u .c. P. Sedlenieks sācis

Lauku ainava pie
Mazsalacas. 1935. g.
VNM, inv. nr. 42970.
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skolotāja darbu 1898. g. Rūjienas Pendigas skolā, pēc gada pārgājis uz Viļķēnu pamatskolu, no 1901.–1907. g. strādā Mazsalacas Līča skolā, no 1907.–1921. g. Alojas pagasta
Stakenbergu skolā, bet pēdējo laiku no 1921.–1938. g. Mazsalacas ģimnāzijai pievienotā
pilsētas, tad valsts pamatskolā.
1938. g. ražas bagāts
Pagājušais 1938. g. visā visumā ražas bagāts. Rudzu un kviešu birums labs, tāpat labi
auguši vasarāji, īpaši auzas. Atzīmējams, ka mieži pēdējos gados vairs tā nepadodas kā
agrāk. Arī linu sējumi vairs nedod to ražu, kā senāk. Lai linkopību paceltu, vasarā tapa
izvesta linu lauku apskate ar labāko linkopju godalgošanu. Ņemot vērā, ka šepat tuvumā
atrodas spirta dedzinātava, zemkopji lielu vērību piegriež kartupeļu audzēšanai. Sāk
audzēt arī īpašu eksporta kartupeļu šķirni.
1938. g. laika apstākļi
1938. g. vasara pieskaitāma auglīgā, laiks silts, mainās lietus ar saules dienām, tāpat
rudens labvēlīgs lauku ražas novākšanai un zemes aparšanai. Bet ziema savdabīga. Tās
sākums, tāpat arī tās turpinājums 1939. gadā pilnīgi bez sniega, ar stipru aukstumu
un kailsalu. Daudz lauksaimniekiem nebij iespējams pievest mājās no attāliem mežiem
malku un būvmateriālus. 1939. gada pavasarī izrādījās, ka izsalis tikpat pirmgada, kā
otrgada abuliņš. Bet rudzi un ziemas kvieši pārcietuši atkušņus un kailsalu labi, seviški
tanīs saimniecības, kur rudenī sēkla bij kodināta.
1938. g. budžets
1938. g. budžets līdzsvarots uz Ls 40800, bet klaušu budžets ar 1200 zirdzinieku
un 200 kājnieku dienām novērtēts par 7800 Ls. Budžets izpildījies ar atlikumu Ls
4672,09.
Līgums ar Vāciju
30. oktobrī
Latvijas valdība paraksta līgumu ar vācu valdību par vācu tautības iedzīvotāju
pārvietošanu uz Vāciju. Vācu iedzīvotājiem 6 nedēļu laikā jāatstāj Latvija. Pēc 750
gadu ilgas virskundzības no mūsu zemes šķiras bijušie muižnieki, aristokrāti un daudzi
pilsoņi, skitā ap 50000–60000. To starpā ap 6000 lauksaimnieku no vairāk kā 1700
lauksaimniecībām ar 55000 ha zemes platības.
Uz Vāciju aizbraucēji
Mazsalacu atstāj četras vācu ģimenes, vietējais rajona un slimnīcas ārsts Dr. Verners
Kūglers ar sievu un 2 dēliem, dzirnavnieks Bernhards Vets ar sievu un 5 bērniem, bij.
Vecates muižas īpašnieks Georgs Huhne–Hoiningens ar sievu un bērniem un Kārlis f.
Mensenkampfs ar sievu, bij. Košķeles muižas īpašnieks.
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Lopkopības pārraudzība
2. novembrī
Mazsalacas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība savā biedru sapulcē ievēl
jaunā valdē: par priekšnieku O. Pēkšēnu, par valdes locekli N. Teteri, Aug. Vilni un H.
Jēkabsonu. Revīzijas komisijā: K. Dauguli, J. Ozolu un J. Bērziņu.
12. novembrī
Iesvēta aizsargu izremontēto namu. Plašo darbu uzsāk jau pavasarī, uzpošot gan tā
ārieni, gan iekštelpas. Griestus, sienas un skatuvi izkrāso pēc mākslinieka Treilona meta.
Remontu izdevumu summa sasniedz Ls 10 000. Šo kapitālu, atskaitot Valsts Prezidenta
ziedotos 1000 Ls, iekrājusi pati Mazsalacas aizsargu nodaļa. Iesvētīšanu izdara vietējās
10. rotas mācītājs A. Skrodelis. Pēc iesvētīšanas svinībām aizsargu dramatiskā kopa uzved J. Sārta 4 cēlienu komēdiju „Malu mednieki”.
Pagasta nama remonti
10. novembrī
Pagasta valde izdod pagasta nama remonta darbus. Tie galvenā kārtā skar nama otro
stāvu, kur pārbūvēs, ērtāk un praktiskāk iekārtos pagasta valdes kancelejas, sapulču un
arhīva telpas. Atjaunos grīdas, griestu un sienas. Remonta darbus uzņēmies izvest par
Ls 1185, – būvju uzņēmējs mazsalacietis Persis.
18. novembris.

Rīgas iela Mazsalacā. 20. gs. 30-tie gadi. VNM, inv. nr. 29320.
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18. novembrī Latvijas valsts 21 gadu pastāvēšanas svētki. Tos atzīmē savās svinīgās
kopsēdēs pagasta un pilsētas pašvaldību amats personas līdz ar aizsargu un organizāciju
valžu priekšstāvjiem. Pēc tam svētku gājiens uz dievnamu un Varoņu pieminekli.
Pēcpusdienā, plkst. 18, gan pagasta, gan Aizsargu namā sapulcējušies pa radio noklausās
Valsts Prezidenta vēstījumu tautai.
Aizsardzības fonds
Valsts drošībai un aizsardzībai Mazsalacas pagastā savākti ziedojumi Ls 710,20.
Bez tam aizsardzības fondam par labu atsevišķi vēl ziedojuši: Raganas skola 23,40 Ls,
Rauskas skola 35,19 Ls, Mazsalacas valsts ģimnāzija 154,86 Ls, Ramatu māju rajona 6
saimniecības par jaunizbūvēto satiksmes ceļu uz ārpasauli (Šis ceļš izbūvēts uz Valsts
Prezidenta ierosinājumu) kā pateicību Ls 50, kā arī citi.
Jauns tilts
Šoseju un zemes ceļu departaments nobeidz jauna tilta būvdarbus Mazsalacas–Sāra
ceļā pie Eglīšu mājām. Jaunuzceltais koka tilts uz akmeņkrautiem balstiem 8 m garš
un izmaksā 1000 Ls. Šo summu sedz Mazsalacas pagasta valde un vietējā meliorācijas
sabiedrība.
Jauns rajona ārsts
Uz Vāciju repatriācijā aizbraukušā ārsta Dr. V. Kuglera vietā Mazsalacā par rajona
ārstu ievēl Dr. Kārli Lejiņu.
1939. gads atnes līdz ar pasaules lieliem notikumiem arī mūsu valsts dzīvē lielu satraukumu. Pēc Polijas katastrofas izceļas jauns karš starp Somiju un Padomiju (30. nov.).
Latvijā iespiežas boļševiku vara, paņemot sev kā bāzes Kurzemes jūrmalas ostas un
zemes gabalus. Mūsu zemi atstāj liela iedzīvotāju daļa, vācu tautības piederīgie, aizvedot sev līdz lielas materiālas un kulturālas vērtības. Ar lielām bažām jāraugās nākamajā
1940. gadā.

1940. g.
1940. gads iesākas ar lielu un ilgstošu, pat ārkārtīgu aukstumu: 4. I -25 C, 7. I -30
C, 8. un 9. I -38 C, 11.-13. I -30 C, 14.–15. I -38 C, 16. I -42 C, 17. I -42,2 C, 18.–20. I
-30 C. Janvāra beigās aukstums mazinās ar ilgu, lielu vējputeni. No simtiem gadu ilgi
nepiedzīvota sala aiziet bojā dārzos visi augļu koki un ogu krūmi, laukos un mežos daudz
lapu un pat skuju koku. Latvijas dārzi stāvēs ilgi bez āboliem, bumbieriem, plūmēm,
ķiršiem un ogām, līdz ieaugs jaunstādītie kociņi.
Patērētāju biedrības veikals
11. janvārī

124

Reinis Cukurs

Mazsalacas pagasta hronika

Mazsalacas patērētāju biedrība notur Mazsalacas Aizsargu namā biedru pilnu sapulci,
kurā izlemj atvērt veikalu š. g. 1. februārī līdzšinējās G. Ores veikala telpās.
Mazsalacas darba apvienība
12. janvārī
Nodibinās Rūjienas–Mazsalcas pašvaldību Sadarbības apvienība. Tās mērķis veselības
aizsardzība un medicīniskas palīdzības sniegšana. Apvienības budžets 1940. gadam Ls
122382.
Valsts Prezidenta draudzīgā aicinājuma 5. gadi
28. janvārī paiet 5 gadi no Valsts un Ministru Prezidenta Dr. K. Ulmaņa draudzīgā
aicinājuma ziedot skolu bibliotēkām grāmatas. Sabiedrība šo dienu atzīmē ar plašu koncertu, ko sarīko Aizsargu namā. Kā izpildītāji piedalās vijoļu brīvmākslinieki J. Kalējs,
klavieru māksliniece Felicita Maizīte un mākslinieks dziedonis Elmārs Majors.
525. mazpulka 5 gadi
18. februārī savus 5 gadu pastāvēšanas svētkus nosvin Mazsalacas valsts pamatskolas un ģimnāzijas 525. mazpulks, sapulcējoties ģimnāzijas telpās, sarīkojot svinīgu aktu
un priekšnesumus
Mazsalacas Krājaizdevu sabiedrība

Skats uz Mazsalacu no augstāka punkta.
20. gs. 30-tie gadi. VNM, inv. nr. 40961.
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15. martā
Mazsalacas Krājaizdevu sabiedrība pilnā biedru sapulcē ievēl par padomes
priekšsēdētāju P. Tiltu, par valdes priekšsēdētāju A. Lauru. Revīzijas komisijā: P. Zoltu,
A. Krastiņu, R. Cukuru. Sapulce ziedo Mazsalcas aizsargiem Ls 100, Mazsalacas mazpulkiem Ls 100, Mazsalacas brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem Ls 100.
Antona Tobīsa apbedīšana
21. martā
Apbedī Mazsalacas kapsētā 14. martā mirušo ilggadīgo Mazsalcas pagasta vecāko
Antonu Tobīsu, piedaloties lielam pavadītāju skaitam, Valmieras apriņķa vecākam V.
Vinteram, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju priekšstāvjiem un daudziem citiem ar
daudz vainagiem un ziediem.
Mazsalacas pilsētas paplašināšana
5. aprīlī
Uz Mazsalacas pilsētas valdes ierosinājumu paplašināt pilsētas administratīvās
robežas, top noturēta Mazsalacas pilsētas un Mazsalacas pagasta pašvaldību kopsapulce,
kuru vada Valmieras vecākais V. Vinters. Sēdē piedalās Mazsalacas pilsētas vecākais N.
Daugulis, pilsētas padomnieks J. Garklāvs, Mazsalacas pagasta vecākais J. Daugulis un
pagasta valdes loceklis P. Jēkabsons. Pēc iepazīšanās ar robežām dabā un attiecīgiem
dokumentiem, komitejā vienojās paplašināt pilsētas administratīvās robežas sekojošā
kārtā: pilsētas robežu, kur tā ziemeļos šķērso Rīgas-Rūjienas dzelzceļu, virzienā (..) virzīt
pa dzelzceļu dienvidu virzienā līdz punktam, kur pilsētas robeža atkal šķērso dzelzceļu.
Tādā kārtā Mazsalacas pilsētas robežās tiek piedalīti 18 jauni apbūves gabali no Mazsalacas pagasta Aizupes saimniecības. Turklāt Mazsalacas pilsētas pašvaldības pārstāvji
izteic vēlēšanos, lai Vispārīgā lauksaimniecības banka pilsētai pārdotu arī to daļu no
Aizupes saimniecības, kas atrodas starp dzelzceļu un zemes ceļu, vedošu no ģimnāzijas
uz Pērnavas ceļu. Šis gabals gan piederētu Mazsalacas pilsētai, bet atrastos Mazsalacas
pagasta robežās.
15. maija svinības
15. maiju svinīgā kārtā arī šinī gadā atzīmē visas pašvaldības, aizsargi, organizācijas
un skolas.
Boļševiku iebrukums Latvijā
Likteņizšķirīga nozīme Latvijas brīvvalsts nākotnē 1940. gada 17. jūnijam. Šinī dienā
ienāk Rīgā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (PSRS) karaspēks ar tankiem un
lielgabaliem un pakļauj savai varai Latviju.
Notikumi seko straujā gaitā viens otram. Pēc Maskavas dota priekšraksta Valsts
Prezidents Dr. K. Ulmanis 20. jūnijā sastāda jaunu, no komunistiem sastāvošu Latvijas
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valdību, ar prof. Dr. Augustu Kirhenšteinu priekšgalā.
Pilsoņu tautas sapulce
24. jūnijā
Līgo svētku dienā, lai nomierinātu satraukto iedzīvotāju prātus un viņus orientētu par
notikušo, sasauc Mazsalacas pilsētas galva līdz ar P. Raiskas mantinieku linu un vilnas
apstrādāšanas fabrikas administrāciju Mazsalacas pilsētas sporta laukumā plašu tautas
sapulci. To atklāj pilsētas galva N. Daugulis. Plašāku uzrunu tur sabiedriska darbinieks
un paidagogs Reinis Cukurs, aizrādot uz līdzšinējiem Latvijas lieliem sasniegumiem un
tās ziedošo stāvokli, kā arī pārskatot līdzšinējās valdības lielos pozitīvos panākumus
Latvijas labā, minot tomēr arī dažas negatīvās puses. Sapulci slēdz ar tautas himnu:
„Dievs, svētī Latviju!”. Uz sapulces pieprasījumu, tā kā jaunais valdības galva ir Mazsalacā
dzimis un tam še ģimenes īpašums, viņam top nosūtīta apsveikuma telegramma ar
lūgumu darboties Latvijas labā.
Komūnistu tautas sapulce
30. jūnijā
Turpat, pilsētas sporta laukumā, notiek jauna, pavisam citāda gara vadīta „tautas
sapulce”. Še jau saradies pūlis līdz šim slepeno, tagad droši atklāto pagrīdnieku un to
jauno piekritēju no Mazsalacas pilsētas un apkārtējiem Mazsalacas, Skaņkalnes, Sēļu
un Idus pagastiem. Aģitācijas runu tur Latvijas komunistu Centrālās partijas speciāli
šurp atsūtīts propogandists biedris Mūkins. Nedz gājienā, nedz laukumā neviena Latvijas, bet gan jau daudzums sarkano karogu, pat ar dažādiem komunistiskiem lozungiem.
Liekas, tie no Rīgas atvesti. Runās tiek Latvija nolamāta, bet Padomju Krievija bezgala
slavināta. Sapulci slēdz bez Latvijas himnas, vienīgi ar „Internacionāli”, ko daži barveži
jau paspējuši ielauzīt.
Strādnieku arodbiedrības dibināšana
Pēc tautas sapulces notiek jaunā strādnieku mītnē, Lejaspilsētā, Sedlenieka namā,
senējā Labdarības biedrības zālē, Mazsalacas un apkārtnes visp. strādnieku arodbiedrības
dibināšana. Tās valdē ievēl: kā priekšsēdētāju Frīdrihu Priedi, priekšsēdētāja vietnieku
Robertu Rusmani, kasieri – Alfrēdu Zvejnieku, sekretāru Jūliju Avotu (Veidi), par valdes
locekli – Jēkabu Majoru. Jau pieteikušies 122 biedri.
Sāk notikt sapulces uz sapulcēm, bez skaita, kurās spriež, kā visātrāk sagrābt varu
savās rokās, jo no augšas nāk rīkojumi, kas atceļ un noārda visu pastāvošo.
7. jūlijā
Tiek izziņota vispārēja sapulce Nuķa dzirnavu šķūnī. Sapulcējušies ievēl pirmos 18
policijas palīgdienesta locekļus. Tie uzstājas ar sarkanu lentu ap roku, uz kuras balti
burti P. D. Mazsalacas pilsētai izraudzītie: Frīdrihs Priede, Roberts Rusmanis, Pēteris
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Muižnieks, Mazsalacas pagastam: Jānis Auniņš, Ed. Nekunde, Osk. Mednis, Art. Mencis, Jēkabs Nekunde, Jānis Mednis, Kārlis Šics, Pēteris Jēgers, Aug. Roska, Kārlis Ozols,
Jākabs Bērziņš, Jānis Jēgers, Bernh. Nolle, Emīls Sniegs un Ernests Strazdiņš.
12. jūlijā
Mazsalacas Aizsargu namā jauna vispārīga sapulce. Izvēlama jauna pilētas un jauna
pagasta valde. Balsot atļauts katram sapulces dalībniekam, vienalga, vai tas vietējs, vai
citpagasta, vecs vai jauns, vīrietis vai sieviete. Balso atklāti par strādnieku adodbiedrības
valdes priekšā nolasītiem kandidātiem. Pilsētas valdē ievēl: Alfr. Zvejnieku, Robertu
Rusmani, Frīdrihu Priedi. Pagasta valdē – Kārli Meļķi, Jāni Ostsonu, Arnoldu Lūsi, Jāni
Jēgeri, Valliju Lāci.
Ievēlēto apstiprināšana
Augusta mēneša sākumā Iekšlietu ministrs Vili Lācis apstiprina ievēlētos amatā,
pagastā kā vecāko – Kārli Meļķi, bet pilsētā – Robertu Rusmani. Oktobra mēnesī šo
sastāvu nedaudz maina. Pagastā K. Meļķa vietā stājas Jānis Ostsons, atstājot pārējos
tos pašus, bet pilsētā – R. Rusmaņa vietā nāk Alfrēds Zvejnieks un kā locekļi Jākabs
Prauliņš un Augusts Traubergs.
Jaunās Saeimas vēlēšanas
14. un 15. jūlijā notiek jaunās Saeimas vēlēšanas. Atļauta tikai 1 liste, par kuru visiem
obligātoriski jābalso. Par priekšā liktiem „Darba tautas bloka” kandidātiem Mazsalacā
nodod balsis 1717 balsis, no kurām 38 nederīgas. Kā šejienes apgabala deputāti tiek
ievēlēti – no cietuma atbrīvota fabrikas strādniece Marija Rezgale un prof. Dr. Augusts
Kirhenšteins.
Nacionalizācijas
21. jūlijā
Savā pirmā sēdē Saeima starp citiem lēmumiem nacionalizē bankas un lielos
uzņēmumus, starp tiem Mazsalacā „k/s P. Raiskas mantinieki” linu un vilnas vērpšanas
un aušanas fabrika un „Mazsalacas piensaimnieku sabiedrības” koppienotavu līdz ar
visām tās 9 krejotavām. Šo iestāžu pārņemšanu komunistu īpašumā izdara augusta
mēneša sākumā īpaša komisija, kuru sastāvā ieiet: fabrikā – strādnieks valsts komisārs
Mārtiņš Ķieģelis, arodbiedrības priekšstāvis Alf. Zvejnieks, fabrikas komitejas pārstāvis
Jānis Bērziņš, bij.pilnvarotais direktors – rīkotājs inž. Jānis Raiska un kā rakstveži K.
Šķiņķis un A. Nusbaums. Pienotavā: valsts komisārs J. Sprieslis, arodbiedrības pārstāvis
Frīdrihs Priede un visi piensaimnieku sabiedrības valdes locekļi.
Tā kā līdzšinējie fabrikas īpašnieki Karlīna Raiska un viņas dēls inž. Jānis Raiska
spiesti to atstāt, tad tur sāk rīkotie jaunie saimnieki, vispirms kā vadītājs strādnieks
valsts komisārs Mārtiņš Ķieģelis, bet drīz pēc viņa, ar septembra mēneša sākumu, kā direktors – rīkotājs Emīls Ikalis, pilnīgs nespeciālists, kas līdz šim fabrikā kāju nav spēris,
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bet gan bijis izcilus pagrīdnieks Sēļu pagastā un kas arī turpmāk straujš partijas darbinieks. Fabrikā sākas sociālistiskas sacensības, stahanovieši, trieciennieki, grafikas, bet
līdz arī daudz brāķa ražojumu.
Koppienotavā darbi norit mierīgāk, tur paliek visi līdzšinējie vadītāji un darbinieki
līdz nākamā gada jūnija notikumiem.
Zemes nacionalizācija
22. jūlijā
Saeima izsludina Latvijas zemi par visas tautas īpašumu un ar 30. jūlija likumu nodibina jaunas10 ha saimniecības, atdalot zemi no vecsaimniecībām, tām atstājot 30 ha.
Iznāk uzaicinājums, lai pieteicas zemes gribētāji, gan bezzemnieki, gan mazsaimnieki,
kam zemes mazāk par 10 ha. Pagastos ierodas mērnieki, kuriem uzdots beigt zemes
izmērīšanas darbus līdz 23. septembrim. Mazsalacā mērīšanas darbus izved: mērnieks
Fricis Buks un divi palīgi, stud. agr. Kārlis Tīlītis un Zomers, mežzinis. Mazsalacas
pagastā top sadalītas 180 vecaimniecības ar 11143 ha. Ieprojektē 345 jaunsaimniecības
ar 3450 ha, 11 piegriezumus ar 76,8 ha un 36 gabalus valsts vajadzībām ar 64 ha. Pagasta iedzīvotājiem 269, bet gribētājiem no citurienes76 jaunsaimniecības. Lai gan
sākumā bija domājams, ka pieprasītāju būs vairāk nekā zemes, tomēr iestājās brīnišķīga
parādība, pietrūka zemes gribētāju un paliek neieņemtas 50 jaunsaimniecības. Un vēlāk
no saviem gabaliem vēl atteicās tādi, kas tos jau bija saņēmuši. Tāpat neieradās vairāki
ārpagastnieki. 1941. g. pavasarī pagasta Zemes ierīcības komitejai bij lielas nedienas
šīm tukšām vietām atrast apsaimniekotājus. Bija pat jāpielieto spaidu līdzekļi. Kas tam
par iemeslu? Daudzi atzina, ka 10 ha saimniecības nav dzīves spējīgas, daudzi neticēja
boļševiku solījumiem, ka tie viņiem dos visu vajadzīgo un palīdzēs uzcelt saimniecības
ēkas, daudzi pareģoja kolhozu ievešanu, un bija arī reti tādi goda vīri, kas negribēja
piesavināties otram netaisni atņemtu mantu.
Latvijas ieskaitīšana Padomijā
5. augustā
Latvija top uzņemta Pad. Soc. Rep. Sav. saimē kā 15. republika.
6. augustā
lai atzīmētu Latvijas pievienošanu Padomijai, vietējie komunistu barveži sarīko lielu
demonstrācijas gājienu uz savām piemiņas vietām, muižas liepu, kur 1919. gadā nošauta
komuniste Āboltiņa un uz Mazsalacas pilsētā atrodošos tīrumu, Salacas senkrastā, kur
apbedīti vairāki 1919. gada kaujās kritušie boļševiki. Kā runātāji uzstājas Idus pagasta
skolotājs, tagad par Mazsalacas ģimnāzijas direktoru ieceltais Rudolfs Dārziņš, Saeimas
deputāte Marija Rezgale un agronoms Sedmalis.
Lauksaimniecības strādnieku un darbinieku arodbiedrība
10. augustā
129

Reinis Cukurs

Mazsalacas pagasta hronika

Nodibinās Lauksaimniecības strādnieku un darbinieku arodbiedrības Mazsalcas
nodaļa. Tā pārņem savā pārziņā Mazsalcas aizsargiem piederošo namu, to pārdēvējot
par „Tautas namu”. Biedrības valdi sastāda: Alfr. Zvejnieks, vietnieks Pēteris Pabriks,
sekr. Lulians (Avots) Veide, kasieris J. Vāle (Vālīte), loc. Roberts Rusmanis, sekretārs
Valsts Soc. Apdrošināšnas lietās Brūno Salmiņš. Jaunā valde no 1940. g. 17. decembra:
Priekšsēdētājs kārtībnieks K. Neļķe, pēc tam Jānis Auniņš, sekretārs Brūno Salmiņš,
loc. R. Ozols, O. Mednis, A. Adamsons, A. Kaimiņš.
Komūnistiskās jaunatnes šūnas nodibināšana
24. augustā
Nodibinās Latvijas komūnistiskās jaunatnes savienības (komsomoļcu, komjaunatnes)
Rūjienas rajona Mazsalacas   šūna. Ieradušie Rūjienas LKJS sekretārs (priekšnieks)
J. Bietags un b. L. Oinass. Par Mazsalacas šūnas vadītāju – sekretāru ievēl Arnoldu Meistaru, bet meitenēm – Mildu Plaudi. Šūnas uzdevums audzināt jaunatni komunistiskā
garā, sevišķi veicināt antireliģisku propagandu.
Lai pievilktu jaunatni šūnai, bieži sarīko dejas vakarus, pašiem savā sarpā un ar
strādniekiem.
Skolu darba sākums
23. septembrī
Skolas uzsāk savu darbu. Aizliegtas visas līdzšinējās mācību grāmatas, daudz vietās
atlaisti līdzšinējie pilsoniskie skolu priekšnieki, to vietā ieceltijauni, komunistiski
noskaņoti. No Mazsalacas ģimnāzijas atlaiž direktoru Jāni Bērziņu, viņa vietā ieceļot
par direktoru līdzšinējo Idus pagasta pamatskolas pārzini Rudolfu Dārziņu, kam tikai
pamatskolas skolotāja cenzs. Izrādās, ka Dārziņš, lai gan centīgs aizsargu organizācijas
darbinieks un mazpulku vadītājs, slepenībā bijis komūnistu partijas biedrs. Skolās kā
politiskās audzināšanas pastāvīgi uzraugi un izlūki tiek piekomandēti polītiskie vadītāji,
polītruki (poļiķičeskije rukovaģiķeļi). Mazsalacas ģimnāzijā kā tādi darbojas: komunistiskais organizators (komsorgs) Artūrs Viļķins, fabrikas strādnieks Emīls Virsis un tā
brālis Jānis Virsis, pie meitenēm no Ipiķiem atsūtīta komuniste Vēra Pūce. Visumā
tomēr skolnieku starpā valda noteikti patriotisks gars. Latvijas svētku dienās klasēs
parādās valstisku lozungu uzraksti, skolnieki dzied Latvijas valsts himnu, tērpjas svētku
drēbēs utml.
Izņemot direktoru – lielu pretreliģijas uzskatu paudēju – un pāris svaidīgu nenosvērtu
skolotāju, viss paidagoģiskais sastāvs ir nacionāls, apzinīgs. No visa lielā skolnieku skaita tikai pāris komunisma piekritēju, kas tādā garā jau ģimenē audzināti. Ar piederīgiem
uz Krieviju aizbēg audzēkne Agāte Persis, bet vēlāk tiek arestēts zēns Graudiņš.
Aptiekas un tirgotavu nacionalizācija
Septembra beigās Mazsalacā top nacionalizēta vietējā, provizoram N. Daugulim
piederošām, plaši iekārtotā aptieka līdz ar divu stāvu mūra namu. Tāpat nacionalizē arī
tirgotāja Saloma Šmita bagāto drēbju un Artūra Šternmaņa lielo dažādo preču veikalus.
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Mazsalacas pilsētā pārņem valsts no
208 namiem 39 lielākos namus.
Gājieni
6.–7. novembrī
komunisti sarīko atkal lielus
gājienus uz savām jau minētām
piemiņas vietām ar parastām runām
un Internacionāli 1917. gada 25. oktobra revolūcijai par piemiņu.
P. Sedlenieka apbedīšana
17. novembrī
Mazsalacas kapsētā apglabā 11.
novembrī mirušo Mazsalacas valsts
pamatskolas pārzini, sabiedrisko darbinieku un lauksaimniecības kameras
locekli Pēteri Sedlenieku.
25. novembrī

Oktobra revolūcijas piemiņas mītiņš
Mazsalacā. 1940. g. 7. novembris.

Padomju valdība pielīdzina Latvijas latu vienam Krievijas rublim. Ar to
līdzšinējā Latvijas naudas vērtība pazeminās desmitkārtīgi.

Patērētāju biedrības rīcība
Sākumā to vada pilsonīga valde, priekšgalā ar R. Rīsbergu, Streiķos. Veikalam liela piekrišana un tas ātri uzplaukst. Bet drīz pēc tam pienāk nedienas. Boļševiki arī
viņu nacionalizē un pārņem savā rīcībā. Jauno valdi sastāda tie paši, kas visas vadības
sagrābj savās rokās: Alfrēds Zvejnieks, Emīls Ikals, Rozenbergs, Jurītis, Augusts
Siktārs. Revīzijas komisijā – milicijas priekšnieks Neļķe, Krievs, Mušperts. Galvenam
veikalam pievieno vēl dažus citus uzņēmumus, kā: jau nacionalizētās Š. Šmita un Art.
Šternmaņa tirgotavas, tad Osk. Branta, J. Vidovska un Ed. Muciņa maiznīcas, atstājot
līdzšinējos īpašniekus kā darbiniekus uz algas, tāpat Kr. Paegles, K. Vītiņa, E. Vendes un
Rob. Regzaļa gaļas skārņus, pieņemot kā pārdevēju vienīgi R. Resgali. Likvidējot koncesijas G. Ores, K. Danča un Ed. Bloma vīntirgotavām, patērētāju biedrība atver pati
savu vīntirgotavu, bet slēdzot bij. Aizsargu kluba, Komerc un Rīgas viesnīcu bufetes, tā
izmēģinās arī šinī laukā. Nemākulīgi un blēdīgi vadot visu šos daudzos uzņēmumus, tos
aplaupot un apzogot, gan no valdes, gan tās rokas puišiem, tie strauji sāk sabrukt. Lai
rastu glābiņu, 1941. g. janvārī biedru pilna sapulce, izteicot līdzšinējai valdei neuzticību
un pārmetumus, izvēl jaunu valdi. Tanī ieiet: kā direktors Augusts Ādmsons, kā valdes locekļi – Mārtiņš Ķieģelis, Jānis Tīliks, Tenis Kurpnieks, Lākins, Vieris. Revīzijas
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komisijā: J. Auniņš, R. Dārziņš, Zeņķis, R. Skrodelis, J. Lauznis (pēdējie – pilsoņi). Bez
tam pieņem 4 rēķinvežus, lai savestu kārtībā šausmīgo jucekli un haosu grāmatās. Bet tā
kā arī jaunās valdes veikala vadība nav labāka, tad rēķinveži netiktu galā līdz sava mūža
vakaram, bet veikali izputētu. Komūnistu rīcībai galu padarīja 1941. g. jūlija sākumā
Latvijā ienākusī varonīgā vācu armija, Latvijas atbrīvotāja.
Veikalu iznīcināšana
1941. gada sākumā vēl nacionalizē krājumiem bagātos Ed. Bundža drēbju un Teņa
Čukura jauktu preču veikalus, mantas izlaupot un aizvedod nezināmā virzienā. Tā kā
boļševiku pārņemtās lieltirgotavas, lai iznīcinātu privāto uzņēmību, maztirgotājiem
vairs neizsniedz mantu, tad viens pēc otra savus veikalus labprātīgi slēdz:
Ed. Bloms, R. Meļķīss, jauktu preču tirgotavas,
J. Āboltiņš un J. Roze – grāmatu un rakstāmlietu veikalus,
J. Čukurs, G. Zālītis, K. Ķieģelis, B. Plūme – apavu veikalus, u. c. mazākus
uznēmumus.
Citkārt rosīgā saimnieciskā, kulturālā un sabiedriskā dzīve Mazsalacā ir nožņaugta,
tās vietā valda tukšums un bezjēdzība.

1941. g.
Vēlēšanas Savienības un tautību padomēs
1940. g. decembra otrā pusē un 1941. g. janvāra sākumā no boļševiku partijas aģentiem tiek izvesta kā pagastā, tā pilsētā liela aģitācija uz deputātu vēlēšanām
Viskrievijas Savienības un Tautību padomēm.
Mazsalacas pagastu iedala divos vēlēšanu iecirkņos, ārgaliešu un mežgaliešu, pēdējo
ar centru Nuķa dzirnavās.
Pirmā iecirkņa vēlēšanu komisija: priekšnieks Kārlis Nurmiks, priekšnieka vietnieks
Jānis Otsons, sekretārs E. Kažoks, locekļi – Kārlis Meļķis, Arnolds Lūsis, Jānis Jēgers
un Brūno Salmiņš no lauku strādnieku arodbiedrības.
Otrā iecirknī: priekšnieks Jānis Mednis, priekšnieka vietnieks Aug. Ādamsons,
sekretārs Augusts Siktārs, locekļi – Oskars Mednis, Elmārs Saukums, Kārlis Ozols,
Elmārs Zariņš no lauku strādnieku arodbiedrības.
Mazsalacas pilsētas vēlēšanu komisijā: priekšnieks Alfrēds Zvejnieks no patēr.
biedrības, priekšnieka vietnieks Jākabs Prauliņš no sarkanās palīdzības, sekr. Alfr.
Salmiņš no pilsētas strādnieku arodbiedrības, locekļi - Jānis Reiters no dzelzceļa
strādniekiem, Voldemārs Sedlenieks no nacionalizētā uzņēmuma „P. Raiskas mantinieki” fabrikas strādniekiem, Arnolds Meisters no komjaunantnes, Jānis Tīliks no
ugunsdzēsējiem, Jūlijs Avots (Veide), Jūlijs Palejs, Eduards Ruciņš no pilsētas strādnieku
arodbiedrības.
Vēlēšanas notiek 12. janvārī. Ir atkal tikai viena kandidātu liste „Komūnistu un bezpartejiskais bloks”. Lai kontrolētu, kas vēlējis, kas ne, sastāda vēlētāju sarakstu alfabēta
kārtībā un katru atzīmē. Nepiedalījušos draud vajāt un sodīt. Vajadzīgs augsts procents,
lai pierādītu tautas piekrišanu Padomijai. Kā kandidātus no Valmieras apriņķa ievēl: lat-
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galieti Vikentiju Latkovski Savienības padomē un Annu Liepu, skolotāju Salacas pagasta
Ausekļa skolā, Tautību padomē.
Izpildu komitejas
Ar 1941. gada 14. janvāri Latvijas teritorijā iekārto „Darba ļaužu deputātu padomju”
vietā līdz turpmākam „Izpildu komitejas”. Mazsalacas pagastā par pagaidu Izpildu
komitejas locekļiem ieceļ, pārkārtojot arī darbinieku sastāvu, kā priekšsēdētāju Jāni
Ostsonu, ko drīz atvieto ar Jāni Auniņu, kā locekļus: Augustu Talci, Pēteri Jēgeri, Arnoldu Lūsi, Valiju Lāci. Tiek atlaists līdzšinējais ilggadīgais pagasta valdes sekretārs Augusts Krastiņš, bet kancelejists Valters Ādminis pārcelts kā sekretārs uz Vainīžu pagastu. Par jauno sekretāru ieceļ Augustu Siktāru no Sēļu pagasta, kas līdz šim darbojās kā
kancelejists. Vietā atstāj līdzšinējo jau ilgi darbojošos sekretāra palīdzi Emmu Kažoku
kā mašīnrakstītāju. Bez tam kancelejā vēl īslaicīgi nodarbināti vairāki nācēji un gājēji,
bet ilgāku laiku Gerda Brambāte no Mazsalacas Vecstrundām. Mazsalacas pilsētas
izpildu komitejas sastāvs: priekšsēdētājs Alfrēds Zvejnieks, locekļi – Jēkabs Prauliņš un
Voldemārs Sedlenieks, sekretārs – Kārlis Šķiņķis.
Strādnieku tarifu vienošanās
15. janvārī paziņojums, ka visi algotie laukstrādnieki pieteicami Lauksaimniecības
strādnieku un darbinieku arodbiedrībai, ar tiem noslēdzama tarifu vienošanās un
apdrošināmi apriņķa Valsts Sociālo Apdrošināšanas izmaksu punktā, sākot ar 1941. g.
10. novembri.
Mašīnu traktoru stacijas un zirgu stacijas
Martā
sāk darboties priekš lielākajiem rajoniem Mašīnu–traktoru stacijas (MTS), bet priekš
katra atsevišķa pagasta vēl Zirgu mašīnu stacijas (ZTS). Mazsalacas un Alojas draudžu
pagastu piedala Alojas MTS, kur gaida pienākam kādus no Staļina Latvijai solītiem 1000
traktoriem. Tomēr tādi neierodas un vajadzīgos traktorus nacionalizē no vietējiem saimniekiem, kam vien tādi ir, tāpat arī visas sējmašīnas. Mazsalacas pagastā ZMS ierīko
Vecdauģēnu mājās, atņemot tās līdzšinējam īpašniekam Jānim Daugulim, galvenā kārtā
aiz iemesla, ka viņš līdz šim bijis Mazsalacas aizsargu nodaļas priekšnieks. Viņam atņem
bez atlīdzības zirgus, govis u. c. mājas kustoņus līdz ar visu lauksaimniecības inventāru
un sēklu, kā arī dzīvokļa iekārtu, izraidot pašu līdz ar ģimeni no sava īpašuma. Šo staciju
vada komunistu partijas darbinieks Pēteris Taube. Boļševikiem aizbēgot, bet pēc tam
uz mūsu atbrīvotājas Lielvācijas vietējo iestāžu rīkojuma pamata saimniecību atkal
atgūstot, saimnieks J. Daugulis to atrod no komunistiem izlaupītu un tukšu.
Tiklab MTS, kā arī ZMS ir atļauts nākt palīgā tikai 10 ha saimniecībām, bet nekādā
ziņā ne vecsaimniekiem, 30 ha īpašniekiem. Turklāt iznāk vēl ne ilgi priekš Jurģiem,
aprīļa mēneša sākumā, likums, kas aizliedz 30 ha centrus izrentēt. Tādā kārtā daudzi,
kas līdz šim savas mājas bija iznomājuši inventāra un sēklas trūkuma dēļ, bija spiesti no
tām atsacīties un viņas nodot valdības rīcībā. No visa tā izriet un skaidri nojaušams, ka
Latvijā nolemts ievest kolhozus.
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Sējas kampaņa
Marta mēneša beigās parādās rīkojums par sējas kampaņu. Iznāk likums, ka lauki
apsējami sacensības kārtā un vēlākais līdz 25. maijam. Lai šo termiņu nepārkāptu, ieceļ
ik pa 10 mājām vienu pārraugu, boļševiku uzticamības vīru, kas tās jo bieži apstaigā.
Tā kā Ziemeļvidzemē 1940./41. g. ziema bija sevišķi auksta un sniega bagāta, un arī
pavasaris auksts un slapjš, tad daudzās saimniecībās neiesilušā un slapjā zemā nelaikā
iesētā sēkla vāji vai nemaz neuzdīga, tīrumi pārklājās nezālēm, un ražas bija vājas.
Piepeša valūtas maiņa
25. martā
Ar piepešu pavēli izņem no apgrozības Latvijas naudu, latus un santīmus, ievedot
vietā tikai krievu valūtu, červoncus, rubļus un kapeikas, pie tam visu papīra naudu bez
paraksta. Ar negaidīto un straujo Latvijas naudas atzīšanu par nederīgu, daudziem ceļas
lieli zaudējumi.
Pienotavu sacensības līgums
27. martā
Uz Rūjienas piensaimniecības sabiedrības uzaicinājumu top noslēgts ar Mazsalacas
piensaimnieku sabiedrību savstarpējs sacensības līgums, ievest sienas avīzi, atskaites,
grafikas, propagandēt boļševismu utml.
Nodevas un piegādes
31. martā
Pasludina likumu par 30 ha saimniecību aplikšanu ar obligātām   nodevām un
piegādēm sarkanai armijai par labu ar gaļu, sviestu, vilnu, labību, kartupeļiem, bet tādā
augstumā, ka nebūtu bijis iespējams tās pildīt un vainīgie iekristu cietuma sodā, atstājot
mājas valdības rokās.
1. maijs
Pienācis 1. maijs, komunistu tradicionālā svētku diena. Satrenc ar varu atkal kopā
ļaužu baru gājienam pa pilsētas ielām un uz savām sapulču vietām, kur runā atsūtītais
lektors Beite, ģimnāzijas direktors R. Dārziņš u. c.
Sarkanie gaviļnieki laikam gan vēl nenojauš, ka viņu varmāku varai drīz sitīs pēdējā
stunda. Bet viņi vēl paspēj izdarīt savus zemiskos briesmu darbus.
13./14. jūnija briesmu nakts
13./14. jūnija nakts uzbrūk arī Mazsalacai ar savām šausmām. Komūnistu briesmoņi,
vietējie un atkomandētie svešie, uzklūp jau iepriekš slepeni apzīmētām personām un
veselām ģimenēm, tās nakti miegā arestējot un tad aizvedot uz nezināmu tāli, ziemeļu
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tundrām vai Sibirijas taigām, vergu darbos vai noslepkavošanai, pie tam atšķirot vīrus no
sievām, mātes no bērniem. No Mazsalacas pagasta aizved 9, bet no Mazsalacas pilsētas
13 personas.
No pagasta:
Kārli Veidi un sievu Zelmu, Dauguļu māju īpašniekus, ap 70 gadus vecus,
Kārli Pētersonu, policijas virskārtībnieku, ar sievu un trim bērniem no
Krastiņiem,
Arnoldu Bušu, Lejasalkšņu saimnieku,
Alīdi Ķūrēnu, Jaunķūrēnu mājas saimnieci, jo tās vīrs, saimnieks Alfrēds Ķūrēns
aizbēdzis mežā un apšaudīšanās laikā nošāvis divus polītrukus.
No pilsētas:
Pienotavas vadītāju, Mazsalacas pilsētas aizsargu priekšnieku Aleksandru Liepiņu
ar sievu – skolotāju un 5 bērniem, no kuriem pēdējais tikai četri mēneši vecs,
tirgotāju Artūru Šternmani ar sievu un diviem bērniem, pamatskolniecēm,
kalēju Jāni Rudinu, aizsargu, ar sievu.
Cik zināms, tad arestēšanas un aizvešanas ir notikušas arī kaimiņu pagastos
Skaņkalnē, Sēļos, Idū. Tā kā nākamajās izbaiļu dienās neviens nav drošs no līdzīga
uzbrukuma, daudzi, nevēlēdamies veltīgi zaudēt dzīvību, slēpjas mežos. Še minami
vietējais pagasta vecākais un aizsargu priekšnieks, Vecdauģēnu saimnieks Jānis Daugulis, Mazsalacas pilsētas galva, provizors Nikolajs Daugulis un citi. Kam bija iespējams
iegūt ieročus, tie sastādīja partizāņu pulciņus, kādi noorganizējās arī Mazsalacā un
apkaimē. Jau ilgāku laiku visas Latvijas gaiss bija nojausmas pilns, ka nāks atbrīvošana
no sarkanās lietuvēna nastas.
Lielvācija pieteic karu Padomijai
22. jūnijā
Lielvācijas vadonis Adolfs Hitlers pieteic Padomijai karu un pāriet Lietuvas robežu.
Tā kā komunisti sagrābuši savās rokās visus satiksmes līdzekļus, tālruņus un radio, tad
iedzīvotāji paliek neziņā par notikumiem.
Zirgu un pajūgu rekvizīcija Mazsalacā
23. jūnijā
Pagasta izpildu komiteja ar pilnvarotiem no Valmieras rekvizē Mazsalacas pilsētā no
visa pagasta savestos spēcīgos un darbam derīgos zirgus līdz ar visām zirglietām un
pajūgiem, tos steidzīgi nosūtot uz Valmieru, kā vēlāk izrādās, sarkanarmijas bēgšanai
uz savu posta zemi.
Vācu karaspēks ieiet Rīgā. Latviju iekaro Lielvācija
1. jūlijā
Varonīgais vācu karaspēks ienāk Rīgā un atbrīvo to no boļševiku nezvēru nagiem. Bet
Mazsalacas varasvīri stāsta, ka sarkanarmija jau ieņēmusi Varšavu un iet uz Berlīni.
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Boļševiku terors un laupīšanas Mazsalacā
No 2.–6. jūlijam Mazsalacā valda teors un laupīšanas. Bez vietējiem briesmoņiem
ierodas vēl daži varmākas no Valmieras un Rūjienas. Pilsētā savaņģo sešus pilsoņus:
sekretāru Kāli Šķiņķi, mežniecības darbinieku Hermani Bušu, fabrikas mehāniķi Jāni
Ozolu, fabrikas strādnieku Elmāru Zaķi, galdnieku Pētersonu, komiju Auziņu, tos aizvedot cietumā uz Rūjienu. Tomēr še, pateicoties sarkano bailēm un apjukumam, arestētiem
laimējas otrā dienā izkļūt brīvībā. Jaunām savaņģošanām sākoties, liels skaits pilsētas
iedzīvotāju, namsaimnieki, bijušie tirgotāji, inteliģentie darbinieki, tāpat uz laukiem
daudzi vecsaimnieki, atstāj mājas un bēg krūmos un mežu biezokņos.
4. jūlijā,
piektdienā, pret vakaru paceļas melni dūmu mākoņi no Mazsalacas muižas pagrabiem, tur aizdedzināts liels petroleuma krājums, no kura sadeg 50 mucu. Tanī pat
pēcpusdienā ar pasūtītiem šķūtniekiem aizved no pienotavas lielus krājumus sviesta,
bet ar autobusiem no fabrikas lielas kravas dažādu vilnas un dziju audumu, segas utml.
Aizved arī izlaupītās patērētāju biedrības veikala mantas un vīntirgotavas dzērienus.
Cukuru miltus un sāli sabojā, tos aplejot ar petroleju, mašīneļļu un darvu, bet atlikušās
mazvērtīgākās preces atļauj brīvi laupīt. Pāri palikušās dzērienu pudeles līdz ar visu saturu sasit veikala priekšā uz ielas.
Klīstot baumām, ka vācu karaspēks jau tuvumā, vēlu naktī, lietum straumēm gāžoties,
jau iepriekš sagatavotos autobusos un uz motocikletiem liela daļa briesmoņu pavadīti
iedzīvotāju lāstiem, bēg uz Rūjienu, lai no turienes dotos uz Igauniju un Padomiju. Lai
iegūtu lielo skaisto Mazsalacas brīvprātīgo ugunsdzēsēju autobusu, fabrikas direktors
Ikalis to nolaupa ar varu, izsitot depo logus un atlaužot durvis.
5. jūlijā,
sestdienas rītā, uzzinājuši, ka vācieši vēl Mazsalacā nav, no Rūjienas atgriežas Zvejnieks, Ikalis un vairāki čekisti, ap 15 vīri, izdarīt iepriekšējā dienā nepabeigtās laupīšanas,
īpaši naudas novietnēs. No Raiskas fabrikas kases Ikalis paņem personīgi sev 20000
rubļu, čekisti izlaupa pasta krājkasi un sadragā telefona centrāli, saraujot stiepules un
sacērtot savienojumu galdu; tālāk izlaupa pagasta un pilsētas pašvaldību naudas summas, aptiekas kasi un vietējās krājaizdevu sabiedrības skapi. Beidzot varmākas–laupītāji
saviem darbiem uzliek kroni, nošaujot Mazsalacas pilsētas namsaimnieku, sedlenieku
amata meistaru Robertu Anšmitu viņa mājas dārzā. Vajātāju slepkavu pūlī starp citiem atradušies Alfr. Zvejnieks un Mazsalacā labi pazīstamais žīds, lopu uzpircējs Gliks.
Anšmitam bēgot un paklūpot to nošāvis fabrikas strādnieks Jānis Zaķis. Kā nošaušanas
iemeslu min Anšmita pasteigšanos kā pirmajam uzvilkt savam namam Latvijas nacionālo
karogu, bet tas var būt arī kāda dižvīra personīga atriebe.
Lai slēptu savas darbības haosu un savas priekšniecības un pašu slepenos rakstus
un ziņas, izpildkomitejas locekļi un dažādo grupu vadoņi iznīcina visus sava valdīšanas
laika dokumentus, tos sadedzinot, saplēšot un iemetot tiem piederīgās vietās.
Nebūdami droši, lai vēl ilgāk uzturētos savā līdzšinējā varas laukā, laupītāji–slepkavas laižas steigšus atkal prom.
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6. jūlijā,
svētdien, Mazsalacas bendes alkst vēl pēc atriebības. Tiem nodomā vēl viena šausmu
plāna izvešana, nodedzināt Mazsalacu, fabriku, pienotavu, namus, uzspridzināt jauno
skaisto dzelsceļa dzelsbetona tiltu pār Salacu – un nošaut pilsoņus, ko un cik viņu satiek.
Tomēr liktenis to viņiem vairs neatļauj. Ceļā no Mazsalacas uz Rūjienu asinssuņus sastop caur Mazsalacu bēgošais, noskrandušais sarkanarmiešu pulks. Tam vajadzīgi autobusi, viņi atgriež braucējus un atņem tiem viņu satiksmes līdzekļus. Mazsalaca glābta!
Kopsavilkums
Boļševiku nodarīto zaudējumu apmēri Mazsalacā: Raiskas tekstilfabrikai mantās
nolaupīts Rbl 250000, naudā no Ikaļa Rbl 20000, kopā Rbl 270000; Mazsalacas
ugunsdzēsēju auto – Rbl 15000;  8 no privātiem rekvizēti motocikli – Rbl 32000; 1 vieglais auto – Rbl 8000; 1 smagais auto – Rbl 12000; Mazsalacas piensaimnieku sabiedrības
sviests un nauda – Rbl 38000; Mazsalacas patērētāju biedrībai preces un nauda – Rbl
400000; Mazsalacas pasta kantorim- Rbl 8000; aptiekas kasei Rbl – 4000; Mazsalacas
pilsētas pašvaldībai – nezināms; Mazsalacas pagastam: rekvizēti 53 zirgi, vērtībā Ls
55050; 42 pajūgu piederumi un 20 rati Ls 2905; 13 govis – Ls 10075; 4000 kg rudzu
– Ls 760; 7440 kg auzu – Ls 1133; 25000 kg kartupeļu – Ls 1500; konfiscēti ieroči – Ls
3456; traktori Ls 4485; nodedzinātas Nuķa dzirnavas – Ls 30000; pagasta pašvaldībai
inventārs, karogi, ģīmetnes, sudraba amata nozīmes – Ls 524; aptuvens kopzaudējums
pagastam – Ls 111592; bet vis kopus zaudējums Rbl (Ls) 1000000.
Uz Padomiju aizbēdzēji
Laikā no 4.–6. jūlijam no Mazsalacas pagasta uz Padomiju aizbēg 18 personas: pagasta izpildu komitejas priekšsēdētājs Jānis Auniņš no Silabodes, Eduards Strazdiņš un
Elmārs Birkenfelds no Gulbīšiem, saimnieka Pētera Sedmaļa meita no Vecķimeņiem,
Augusts Liepiņš ar sievu un 3 bērniem no Jaunkalmačiem, Roberts Rullis ar sievu un
bērnu no Vecpeidus, Arnolds Vītiņš ar sievu un bērnu no Līdumiem, Jānis Saukums ar
sievu un Augusts Saukums no Mazpeidus. No Mazsalacas pilsētas uz Krieviju aizbēg 70
personas, starp tiem visi lielie šī apgabala vadoņi.
Arestētie boļševiku darbinieki
Tomēr ne visi vietējie boļševiki pazūd. Daži mēģina slēpties mežos, daži uzdrošinās
palikt savās dzīvesvietās, iedomājoties mazāk vainīgi. No tiem jūlija mēneša beigās
Mazsalacas pagastā arestē deviņas personas: Mazsalacas ģimnāzijas direktoru Rūdolfu
Dārziņu, zemes ierīcības komisijas priekšsēdētāju Pēteri Auniņu Silabodē, īslaicīgu pag.
vecāko un dažādu valžu locekli Kārli Meļķi Dozītēs, izpildu komitejas locekli Jāni Jēgeri
Bērziņos, Elmāru Purlauri Tīšos, Ernestu Nemmi un Šmitus, tēvu un dēlu – Dauguļos,
un zirgu mašīnu stacijas vadītāju Vecdauģēnos Pēteri Taubi (pēdējais arestēts Puikules stacijā). 1942. g. februārī vēl tiek arestēti: Ādams Auniņš Silabodē, brāļi Rudzīši
– Priežkalnā un Veclīcī, Pēteris Sedmalis Vecķimenī.
Vācu karaspēks ienāk Mazsalacā
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7. jūlijā,
pirmdienā, Mazsalacas pagastam, pilsētai un visai apkārtnei gaviļdiena. Pilsētā iesoļo
brašais, varonīgais vācu armijas pulks. Iedzīvotāji to saņem: „Heil Hitler!” saucieniem
un puķu ziediem. Visi pilsētas un lauku nami flagoti Latvijas sarkan–balt–sarkaniem
karogiem, visur atskan tautas lūgšana: „Dievs, svētī Latviju, mūs´ dārgo tēviju!” Visur
sauc: „Paldies Adolfam Hitleram, Lielvācijas vadonim, mūsu atbrīvotājam no briemīgā
boļševiku–komūnistu sloga!”. Mežos aizbēgušie laimīgi atgriežas mājās, briesmu vairs
nav un nebūs.
Bijušās amata personas atkal vietās
Jau tanī pat dienā, 7. jūlijā, stājas savos amatos uz vācu kara pārvaldes rīkojuma
pamata, visas pašvaldības, sabiedrisku uzņēmumu un organizāciju amata personas,
kas ieņēmuši vietas gadu atpakaļ, 1940. g 17. jūnijā, t. i., dienā, kad Latvijā iebruka
boļševiki. Mazsalacas pagasta valdi atkal pārņem: bijušais pagasta vecākais Jānis Daugulis – Vecdauģēnos, locekļi: Jānis Brambāts – Vecstrundās, Jānis Ādminis – Ādmiņos,
Augusts Vīķis – Raudītēs; kancelejā: bij. sekretārs Augusts Krastiņš, sekr. palīdze Emma
Kažoka, vecākais kancelejists Valters Ādminis, jaunākā kancelejiste Gerda Brambāte.
Vācu komandantūra
Kārtības un drošības uzraudzību pārņem vācu karaspēka daļa un vācu armijas
komandantūra, kas novietojas gan bijušajā pilī – valsts ģimnāzijā, valsts pamatskolas
internātā, gan bij. komercviesnīcā, gan privātos dzīvokļos. Tāpat pilsētā laiku pa laikam
novietojas ceļā uz Igaunijas fronti dodošies motorizētie jātnieku un kājnieku pulki, kas
visi atrod draudzīgu, pateicīgu saņemšanu no pašvaldības un pilsoņu puses.
Latvijā civilpārvalde
1. septembrī
Latvijā ieved civilpārvaldi. Tās vadību pārņem Lielvācijas valsts Vadoņa Ādolfa Hitlera iecelti pārvaldnieki: valsts komisārs Heinrihs Loze, ģenerālkomisārs Dr. Drekslers,
Ziemeļvidzemes apgabala komisārs Hansens, pirmie divi ar dzīves vietu Rīgā, pēdējais
Valmierā.
Boļševiku zemes reforma atcelta
13. septembrī
Ar Austrumu apgabala jaunieceltā valsts komisāra rīkojumu top atcelta nejēdzīgā
zemes reforma, 10 ha saimniecības, un vecsaimnieki atgūst savus īpašumus atkal savā
pilnīgā rīcībā.
Apgādes grāmatiņu ieviešana
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Tā kā pagājušā, boļševiku valdīšanas laikā, Latvija tapa pilnīgi izlaupīta un izpostīta
un viņas bagātības aizvestas uz „paradīzes” zemi Padomiju, tad iedzīvotājiem sāk trūkt
pašu iedzīvei nepieciešamo priekšmetu. Ņemot vērā arī vēl mūsu atsvabinātājai un
tālu Padomijā karojošai vācu armijai vajadzīgās piegādes, ir saprotams, ka bija ievedama pārtikas preču normēšana. Ar 1. oktobri top iekārtotas „apgādes grāmatiņas” un
„pārtikas kartiņas”.
Tautas palīdzība
Lai sniegtu palīdzību trūcīgiem iedzīvotājiem, sevišķi ģimenēm un bērniem, kuru
apgādniekus komunisti aizveduši, uz Iekšlietu ģenerāldirektora, ģenerāļa Dankera
ierosinājumu top nodibināta organizācija „Tautas palīdzība”. Par tās Mazsalacas pagasta
nodaļas vadītājiem iecelti: kā priekšsēdētājs pagasta vecākais Jānis Daugulis, locekļi
– mācītājs Alfr. Skrodelis, skolotājs Gustafs Dreimanis – Līča skolā, Augusts Vīķis –
Raudītēs, Voldemārs Kažoks, Kažokos.
Latvijas ģenerālkomisārs Dr. Drekslers apmeklē Mazsalacu
30. septembrī
Nolūkā tuvāk iepazīties ar Latvijas zemi un ļaudīm, Latvijas ģenerālkomisārs Dr.
Drekslers apmeklē Limbažus, Mazsalacu, Rūjienu un Valku. Viņu pavada vietējā apgabala komisārs Hansens, Valmieras apriņķa vecākais V. Vinters, Valmieras pilsētas
vecākais J. Ruģēns un personīgais adjutants Grasmanis. Augstiem viesiem par godu
pilsētā uzcelti Pasta ielas sākumā krāšņi goda vārti ar uzrakstu „Gemeinsam zu neuem
Aufbau!” (Kopīgi jaunai uzbūvei!). Tie greznoti Lielvācijas un Latvijas karogiem. Gar ielas malām, līdz pat Aizsargu namam novietojusies skolnieku, organizāciju un pilsoņu
goda sardze. Jaunatne ar Lielvācijas un Latvijas karodziņiem rokās. Ģenerālkomisāru
apsveic pilsētas vecākais N. Daugulis, pateicoties Lielvācijas varonīgajiem kareivjiem par
tautas atbrīvošanu. Tautu meitas nacionālos tērpos ģenerālkomisāram pasniedz ziedus
un sālsmaizi, klaipu maizes un latviešu krūzi ar medu, nododot to kā latviešu senāko
labklājības simbolu. Viesus apsveic arī Raiskas tekstilfabrikas direkcijas un strādnieku
pārstāvis un pasniedz ģenerālkomisāram albumu, kas attēlo fabrikas darbu, un fabrikā
ražotu villaini un dvieļus. Villaini un dvieļus kā velti pasniedz arī apgabala komisāram
Hansenam. Augstie viesi un pilsoņi dodas caur goda rindām uz pilsētas centru, bijušo
Aizsargu namu.
Še ģenerālkomisārs no biedrības nama kāpnītēm uzrunā vācu valodā sapulcējušos.
Runu pa teikumiem tulko viņa adjutants Grasmanis (senāks rīdzinieks). Sirsnīgos
vārdos pateikdamies par sajūsmas pilno uzņemšanu ģenerālkomisārs izteic nožēlošanu,
ka laiks neatļauj ilgāk uzturēties skaistā pilsētā ar skaisto apkārtni. Viņš saka: „Es gribu
jums pateikt, ka mēs, kas šeit Lielvācijas vadoņa Adolfa Hitlera sūtīti, esam ieradušies,
gribam jums palīdzēt izpostītās dzīves atjaunošanas un jaunuzbūves darbā. Mēs zinām,
kādus laikus jūs esat pārdzīvojuši. Mēs gribam, ka šie laiki, kad lieliniecisms jūs gribēja
iznīcināt, vairs nekad neatgrieztos, lai jūs kā samērā maza tauta, vairs nekad nebūtu saspiesti starp divām lielvalstīm. Mēs gribam, lai jūs justos droši vācu armijas aizsardzībā,
lai mūsu starpā pastāvētu uzticība, jo tikai tā mēs sasniegsim savu mērķi.”
Ģenerālkomisārs vēl norādīja, ka viņš sevišķi lūdz uzticību apgabala komisāram
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Hansenam, jo tikai ciešā uzticībā šis apgabals zels un plauks. Ģenerālkomisārs laipni
uzkavējās Aizsargu namā, kur bija klāts azaida galds viesiem, pašvaldību vadītājiem un
iestāžu priekšniekiem. Skolnieku koris nodzied Lielvācijas valsts himnu, Horsta Veseļa
dziesmu un Latvijas nacionālo lūgšanu. Viesi ieradās plkst. 13, aizbrauc uz Rūjienu
plkst. 15.
Agras ziemas iestāšanās
Iestājas necerēti agra ziema. Sāk snigt jau 5. oktobrī. 12. oktobrī pienāk jauna sniega kārta ar neatlaidīgu stipru salu. Sniegs vairs nenokūst visu ziemu. Aukstums bieži
paceļas līdz –20, –25 un pāri par –30 C. Daudz saimniecībās paliek zeme neuzarta, dārza
saknes, kartupeļi un cukurbietes iesalst.
Ziemeļvidzemes apgabala komisārs Hansens apmeklē Mazsalacu
11. oktobrī
Pļaujas svētkos, Mazsalacu apmeklē Ziemeļvidzemes apgabala komisārs Hansens
līdz ar saviem tuvākiem līdzstrādniekiem, viņu pavada apriņķa vecākais V. Vinters un
apriņķa priekšnieks Jaunsniķeris. Ierodoties Mazsalacā plkst. 12, viņus sagaida Mazsalacas, Skaņkalnes, Sēļu, Vecates, Braslavas pagastu un Mazsalacas pilsētas pašvaldību
priekšstāvji un daudzi iedzīvotāji. Pilsēta karogota. Vispirms apgabala komisārs brauc
uz Skaņo kalnu un priecājas par Mazsalacas skaisto apkārtni, kas sniega segā jauki
atmirdz rudens saulē. Sevišķi viņš sajūsmināts par Skaņo kalnu, uzkavējas arī Velna
alas, apskata tās iekšieni un uzklausās nostāstus par alu kā velna mitekli. Pa to laiku
pie Aizsargu nama sapulcējas visas plašās apkārtnes svētku ļaudis, kas apmeklējuši

Apgabala komisāra vizīte Mazsalacā. 1941. g. 11. oktobrī (?).

140

Reinis Cukurs

Mazsalacas pagasta hronika

baznīcu. Viesiem ierodoties pie biedrības nama, tos apsveic pilsētas galva N. Daugulis
un pasniedz apgabala komisāram vārpu vainagu kā ražas simbolu. Apgabala komisārs
pateicas par sirsnīgo sagaidīšanu tagad un arī tad, kad viņš ieradies Mazsalacā kopā ar
ģenerālkomisāru. Tad teic: „Šodien pirmoreiz kopā svētām Pļaujas svētkus. Tādēļ arī šajā
vietā godāsim Dievu vispirms par to, ka neskatoties uz boļševiku radīto postu, latviešu
zemniekam bija iespējams novākt pašam savu ražu. Šī tauta un zeme ir pārcietusi
daudz trūkumu, bet ar Dieva palīgu tie tagad pārvarēti un tā varam iet pretīm jaunam
uzplaukumam. Šai brīdī, esot ar jums kopā, tad arī pieminēsim tos daudzos upurus,
kas izrauti no jūsu vidus un viņu piemiņu godinot, apņemsimies ar divkāršu enerģiju
turpināt to darbu, ko viņi nepaspēja pabeigt. Šodien es pirmo reizi stāvu jūsu priekšā
kā jūsu apgabala pilnvarots vadītājs. Mēs esam šeit nākuši vācu tautas Vadoņa sūtīti,
lai palīdzētu jums visu šaī zemē atkal darīt ziedošu un skaistu. Vācu tauta kopš diviem
gadiem atrodas grūtā cīņā ar saviem ienaidniekiem. Pirms pasaules kara izbeigšanās
Versaļas diktāts iznīcināja vācu tautu. Iesākās neizsakāmu ciešanu laiks. Tautai tika
ņemta katra iespēja turpmākai dzīvei un attīstībai. Saprotams, ka pret šo iznīcinošo
diktātu Vācijā radās opozīcija, kuras lielais un neatlaidīgais cīnītājs bija Ādolfs Hitlers.
Tas bija nacionālsociālisma iesākums, kas izauga pa valstiski spēcīgu varu. Arī jūsu zeme
ir ārkārtīgi smagi piemeklēta no boļševiku briesmu darbiem. Tā mēs tagad stāvam pret
šo cilvēces un kultūras ienaidnieku kopējā frontē. Vācu karaspēks še jau ienaidnieku
satriecis. Mēs esam nākuši jūsu dzīvi atjaunot. Bet tas izdosies tikai kopīgā sadarbībā
un uzticībā. Tamdēļ mēs prasām no jums uzticību un līdzdarbību. Viss, kas te tiks darīts,
kalpos visai Eiropai, ejot kopā ar kultūras tautām. Šīs zemes bagātība der kopējai cīņai.
Tamdēļ tā cik iespējams jāizmanto. Tamdēļ arī mūsu uzdevuma pirmā parole ir atbalstīt
latviešu lauksaimniecību. Mēs gribam brīvu zemnieku uz brīvas zemes. Zemei, ko zemnieks ar darbu un pūliņiem ieguvis, viņam jāpieder. Mēs gribam radīt brīvu zemnieku
kārtu, lai zemi tēvs atstāj dēlam, lai dzimtā sēta paliek ģimenes svētums. Bet mēs prasām
pienākumu, zemes pilnīgu izmantošanu, jo tās produkcijai jābūt lielai. Lai uzturētu
valsts iekārtu, jānes zināmi upuri. Lai katrs maksā tādu nodokli, kāds tam pa spēkam.
Kad karš būs pabeigts, sāksies pilnīgi atjaunota dzīve. Latviešu tautai pēc visa pārdzīvotā
jāsaprot, ka viņai tikai kopā ar mums ceļš iet uz labāku nākotni”.
Runai noslēdzoties orķestris atskaņo: „Deutschland, Deutschland über alles”, Horsta Veseļa dziesmu „Die Fahne hoch!” un „Dievs, svētī Latviju!” Pēc tam runā Valmieras
apriņķa vecākais V. Vinters: „Ja ilgāk būtu pastāvējis boļševiku terors, nebūtu latviešu
tautas. Ar pateicību Lielvācijai lai turpinām darbu. Kas bijis, nekad vairs nenāks.” Beidzot apriņķa vecākais veltī atzinības vārdus apgabala komisāram Hanzenam, cildinot
viņa pūles apgabala labā. Viņam par godu sapulcējušies uzsauc trīs reizes: „Lai dzīvo!”.
Noslēgumā notiek Pļaujas svētku azaids, kurā piedalās vairāki simti vietējo lauksaimnieku. Azaidā ielūgts arī augstais viesis līdz ar viņa pavadoņiem. Latviešu zemnieka
sirsnība apgabala komisāru dziļi aizkustina. It sevišķi viņam patīk latviskās dziesmas,
ko pa azaida laiku jauki nodzied 10 tautietes krāšņos tautas tērpos.
Skolu darba sākums
Tā kā daudzu pilsētu un laiku skolu telpas aizņemtas no vācu karavīriem, tad šinī
rudenī skolas sākas vēlāk nekā parasti. Pamatskolas uzsāk savu darbu 15. oktobrī,
bet ģimnāzijas un vidējās arodskolas tikai 19. novembrī. Mazsalacas ģimnāzijā atkal
atgriežas bijušais, boļševiku atceltais direktors Jānis Bērziņš, bet valsts pamatskolā uz
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Naukšēniem pārceltais Atis Zupāns.
Krievu lidaparāti nomet pie Mazsalacas stacijas bumbas
28. oktobrī,
vakarā plkst. 22.00 Mazsalacas iedzīvotājus uztrauc nekad vēl līdz šim neredzēti
krievu airoplāni. Tie uzlido stacijai, kur patlaban pienācis vilciens. Bet noturēdami
lokomotīves dūmus, ko vējš nes pār tuvējo Maitu puriņa mežiņu par sliežu līniju, nomet
dūmu virzienā 11 sprāgstbumbas, kas izrauj dziļas bedres un aplauž kokus. Izņemot vienas tuvumā atrodošās mājas bojāto sienu un jumtu un vairākas apkārtnes ēku saplēstās
logu rūtis, citu zaudējumu šis uzbrukums nenodara.
Noslēgums
1941. gads savā pirmajā pusē ir Latvijas tautai viens no vissmagākiem viņas mūžā.
Ja latviešu tauta neaizgāja bojā, tad tas ir Visaugstākā lēmums, ka viņai būs pastāvēt arī
turpmāk lielo un mazo Eiropas tautu vidū, kopā ar savu atbrīvotāju, vareno Lielvāciju,
kuras varonīgās cīņās pret cilvēci postošo boļševismu arī viņa tagad var līdzi piedalīties
ar mērķi, lai Eiropas tautām uz visiem laikiem būtu brīvība un miers.

142

Reinis Cukurs

Mazsalacas pagasta hronika

MAZSLACAS PAGASTA HRONIKAS AVOTU SARAKSTS
1. L. v. Stryk – Beitrage zur Geschichte der Ritterguter Livlands. II Teil. Dresden 1885.
Lp. 213–215.
2. H. v.Hagemeister – Materialien zu einer Geschichte der Landguter Livlands. I Teil.
Riga 1836. Lp. 134.
3. Dr. Herman Bruiningk –Livl. Guterurkunden aus den Jahren 1207–1500. Lp. 466.
– 560.
4. Dr. phil. Karl v. Lovis of Menar – Burgerlexikon fur Alt-Livland. I, II Teil. Riga 1922.
Lp. 23, 108, 110.
5. K. v. Lovis – Arbeiten II. Lp. 120.
6. Arndt II Lp. 236.
7. Richter I. 2 S. Lp. 500.
8. Brotze – Monumenta V, Bl. 43. 44.
9. Hueck – Notizen – a840. Lp. 57.
10. Vidzemes galma tiesas aktis. Akts 38. Lp. 61. 1678. g. Nr. 2792.
11. Killani – Geschichte der Livl. Landguter. Rokrakstu bibliotēka. I 42. 226. Nachrichten von Privatgutern decHerzogtums Livland.
12. Hupel – Topografische Nachrichten. 1774. 1782. 1789. g.
12. b. Otto Huhn – Topogr. statt. Beitrage I. 3. 4. 5.
13. Vidzemes muižu aktis. Arhīvs 403. Pletenberga dokum. 1528. g. Lp. 105., 106.,
108., 119., 666. u.c.
14. Mācītājmuižu aktis. Archīvs 402. 1685. g.
15. Vidzemes arklu revīzijas. Archīvi 1. (1624./25), 6. (1630 4/7), 18 (1731 24/5)
16. Muižu (īpašnieku) revīzijas. Revision der Guter Besitztitel. 1681–1682. 7/135. Archiv. 8/136. 152. 161.
17. Vizitācijas protokoli. I Rīgas–Valmieras baznīcas virspriekšnieks archīvs. Sākot ar
1714. g. Arhīvs 34 u. c.
18. Vaku grāmatas. Ibdene 1691 17/9. Lp. 459.-511., 522., 699.
19. Vidzemes baznīcu grāmatas. Arhīvi 289., 290.
20. Vidzemes baznīcu vizitāciju protokoli Nr. 6., 7., 9., 14., 22. Arhīvs 289. 36–48. lp.
(1680–1726).
21. Topographisch–Statistische Beitrage des Rigas–Wolmarschen Kreises 1,4,3 un 146.
22. Napiersky – Beitrage zur Geschichte der Kirchen und Prediger in Livland.
23. 5. Rīgas–Valmieras draudzes tiesas aktis. Mazsalaca–Salisburg. No 1809. Nr.1., 6;
1879. Nr. 46/2. 12909; 1890. Nr. 9401 u. c.
24. Mazsalacas (Salisburg) muižas un kvotes zemju karte. Rīgā, Reimera ielā, Karšu
arhīvā. 1858. – 1864.
25. Mazsalacas miesta (Hakelwerk) gruntsgabalu karte Fol. III, Nr. 286.
26. A. Švābe – Latvju kultūras vēsture I un II, 1922.
27. A. Švābe – Latvijas pagastu vēsture.
28. K. Apinis – Latvijas pilsētu vēsture.
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29. V. Salnais un A. Maldups – Latvijas pagastu apraksti.
30. Latvijas pilsētu apraksti.
31. A. Stāls, I. K. Broces Vidzemes pieminekļu krājums.
32. A. Bīlenšteins – Grenzen des lett. Volksstammes.
33. E. Brastiņš – Latvijas pilskalni. Vidzeme.
34. H. Sloka – Vidzemes draudzes I, II, III.
35. G. Kuglers un Kasp. Dauguls – Mazsalacas baznīca un draudze (no 1680.–1885.).
36. Mazsalacas baznīcas hronika, no 1834. g.–1918. g.)
37. A. Melnalksnis. Latvijas novadi. Mazsalaca. 1927.
38. K. Osis – Mazsalacas draudzes skolas 100 g. jubileja (1826.–1926.)
39. R. Cukurs – Burtnieku ezers un tā upes. 1930.
40. R. Cukurs – Nāciet uz Mazsalacu. 1933.
41. Tieslietu min. Rīgas–Valmieras Zemes grāmatu nodaļa. Valtenberga. Korrob. dokumenti.
42. Alfr. Skrodelis – Mazsalacas draudzes gada pārskati no 1926. – 1932. g.
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PIEZĪMES UN SKAIDROJUMI
Arkls
Kadastrāls zemes mērs, ko Latvijas un Igaunijas teritorijā lietoja no viduslaikiem līdz
pat 19. gs. sākumam. Ar arklu novērtēja zemnieka ciemata (sētas) maksāšanas spējas, lai
noteiktu viņa maksājumus muižai (“kunga tiesa”) un klaušas. Arī valsts ņemto nodokļu
un pienākumu mērs bija arkls.
Sākotnēji – agrajos viduslaikos - arkls bija apzīmējums saimniecībai, kuras zemi
apstrādāja ar vienu darba zirgu (liet. - arklys). Līdzīgas mērvienības bija arī citās zemēs
(Vācijā - “hufe”, Polijā - “wloka”, Krievijā - “služba”, bet Anglijā - “hide”). Senākajos
vēstures avotos minēti šādi arkli: Vidzemes arkls ar 30 pūru sējumu platību, vācu arkls
ar 60 pūru un poļu arkls ar 120 pūru sējumu platību. Minēti arī Pletenberga un Mestra
arkli. Tomēr arklu nevar uzskatīt par platības mērvienību, jo to nosakot vadījās arī no
citām pazīmēm (ģimenes locekļu, strādnieku skaits, lopu skaits, attālums līdz tirgiem,
utml.), kas raksturoja saimnieka maksāšanas spējas.
Arklus noteica vai nu kā veselus skaitļus – vienu, divus, trīs..., vai, ja zeme bija mazāka,
daļās (pusarkla, ceturtdaļarkla vai astotdaļarkla).
Arklu revīzija
Tā kā zemnieku maksāšanas spējas ar laiku mainījās, periodiski bija jāveic pārbaude,
ko sauca par arklu revīziju. Arklu revīziju parasti veica valsts, iztaujājot muižas amatpersonas (muižkungu, muižas rakstvedi) un zemniekus (citreiz tikai zemnieku
vecākos), kuriem teiktais bija jāapliecina ar zvērestu. Kā nozīmīgākās gan no sava laika agrārpolitiskā, gan no kultūrvēsturiskā aspekta minamas zviedru valdības veiktās
1624., 1638. un 1688. gada revīzijas.
Ciems, ciemats
Apmetņu tips viduslaiku un jauno laiku Latvijas teritorijā. Ciemā varēja būt no dažām,
līdz pat vairākiem desmitiem sētu. Ciema sētas nereti sauca par ciematiem. Ciematā
varēja būt viena vai vairākas sētas. Ja ciematā bija vairākas sētas, tad tie bija pušelnieki.
Pušelniekiem bija kopējs ciema vārds, bet atšķirīgs bija katra saimnieka priekšvārds.
Pušelnieki kopēji maksāja nodevas muižai un nodokļus valstij. Katram pušelniekam
tomēr bija sava patstāvīga saimniecība un tikai izņēmuma gadījumos kādas kopējas
pļavas vai kopējs mežs. Līdztekus ciemiem pastāvēja viensētas.
Kroņa muiža
Muiža, kuru valdības uzdevumā pārvaldīja iecelts muižkungs, kas par amata pildīšanu
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saņēma noteiktu atalgojumu.
Lēnis, izlēņot
Lēnis (senaugšvācu - lehan) (vācu ekvivalents romāņu valodās populārajam terminam - feoda) bija viduslaiku feodālās sistēmas pamatelements. Lēņa kungs jeb senjors
piešķīra lēņa vīram jeb vasalim tiesības uz lēni, visbiežāk kādu noteiktu zemes platību
ar visiem vai daļējiem tās ienākumiem. Par lēni vasalis pildīja noteiktus pienākumus,
sākotnēji tie bija gandrīz vienīgi karaklausība sava lēņa kunga dienestā, taču vēlāk tie
bija arī dažādi citi amati. Lēnis bija mantojams, taču, ja vasalim nebija mantinieku, tas,
pēc tā nāves, nonāca atpakaļ pie senjora.
Lielā muižu redukcija
17. gs. zviedru aristokrātijas rokās bija nonākusi lielākā valsts zemju daļa, un, tā kā
no viņu zemes netika maksāti nodokļi, to smagumu valdība bija spiesta uzvelt pārējo
šķiru pleciem.
Lai iegūtu nepieciešamos līdzekļus Zviedrijas kā lielvalsts tālākai pastāvēšanai karalis Kārlis IX 1681. g. nolēma pārņemt valsts ziņā visas kādreiz valstij piederējušās, bet
vēlāk privātās rokās palikušās muižas. Tas attiecās ne tikai uz Zviedriju, bet arī uz tās
aizjūras kolonijām, tai skaitā uz Livoniju. Neskatoties uz Livonijas muižniecības protestiem, visiem tiem, kas dokumentāli nevarēja pierādīt savas īpašuma tiesības uz 1561.
gadu, muižas tika konfiscētas, kopumā apm. 5/6 no to kopskaita.
Muižu restitūcija
Lielā Ziemeļu kara laikā Baltijas vācu muižnieki ieņēma krieviem labvēlīgu nostāju.
1710. gadā muižniecība kapitulēja Krievijai par ko saņēma apstiprinājumu iepriekšējo
privilēģiju atjaunošanai un jaunu iegūšanai. 1720. gadā sāka darboties muižu restitūcijas
komisija, kas atdeva muižniekiem atpakaļ lielu daļu zviedru valdības atņemto muižu.
1783. gadā muižas nonāca pilnīgā muižnieku īpašumā, t.i. no lēņiem jeb valdījuma tika
pārvērstas par allodiem.
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Mazsalacas sv. Annas ev. lut.
baznīca. Redzama vecā (baltā)
un jaunā (ķieģeļu) daļa. V. Mitāna
uzņēmums.

Mazsalacas sv. Annas ev. lut.
baznīca. Vecais (baroka stila)
altāris, novietots baznīcas labajā
pusē. V. Mitāna uzņēmums.

Mazsalacas sv. Annas ev. lut.
baznīca. V. Mitāna uzņēmums.

Mazsalaca. Ores māja Baznīcas ielā 19, bijusī M. Ores privātā elementārskola.
2007. g. ēkā atrodas SIA “Mazsalacas aptieka” un veikals “Zīle”.
V. Mitāna uzņēmums.

Mazsalaca. Veca māja pie Salacas.
V. Mitāna uzņēmums.

Mazsalaca. Rūjienas iela, skats no centra.
V. Mitāna uzņēmums.

Mazsalaca. Pilsētas centrs.
V. Mitāna uzņēmums.

Mazsalaca. “Dauguļa aptieka” jeb provizora O. Bēma nams Rīgas ielā 11. Ēka
celta 1867. g. Savulaik namā atradusies arī skola. 2007. g. - atkal aptieka.
L. Puķulaukas uzņēmums.

Ceipji. Mazsalacas lauku teritorija.
2007. g. vasara. L. Puķulaukas uzņēmums.

Ceipju ozols. Mazsalacas lauku teritorija.
2007. g. vasara. L. Puķulaukas uzņēmums.

Raganskola. Mazsalacas lauku teritorija.
2007. g. vasara. L. Puķulaukas uzņēmums.

Jauninči. Mazsalacas lauku teritorija.
2007. g. vasara. L. Puķulaukas uzņēmums.

Cukundes (Cūkundzis). Skaņkalnes pagasts.
2007. g. vasara. L. Puķulaukas uzņēmums.

Puņmutes. Ramatas pagasts.

Ceļmalkundziņi. Ramatas pagasts.
2007. g. vasara. R. Gluhas uzņēmums.

Rauskas skola. Ramatas pagasts.
2007. g. vasara. R. Gluhas uzņēmums.

Rauskas skolas klēts. Ramatas pagasts.
2007. g. vasara. R. Gluhas uzņēmums.

