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Rakstā aplūkoti jautājumi par Liepupes draudzes novada veidošanos, sākot ar 14. gs. otro pusi, 
demogrāfiskajiem procesiem, iedzīvotāju sociālo un etnisko sastāvu, draudzes konfesionālajiem 
jautājumiem, kā arī draudzes pārvaldes organizāciju, īpašu uzmanību pievēršot mācītāju 
darbībai. Ikvienas draudzes vēstures sastāvdaļa ir dievnama, mācītājmuižas, kā arī draudzes 
skolas vēstures atspoguļojums gadsimtu ritumā, lai gan draudzes vēstures izzināšana tik plašā 
hronoloģiskā aptvērumā jau iepriekš paredz padziļinātas izpētes turpinājumu ikvienā atklātajā 
vēstures procesā. 
Liepupes draudzes vēstures izpēte laika gaitā veidoja mozaīkai līdzīgu notikumu kopumu, kas 
pētniekam atklāj vidi ar tikai konkrētai teritorijai raksturīgu vēsturisko ainavu. Tā uzskatāma 
par Latvijas vēstures daļu, kurā cieši savijas sabiedrības attīstības īpatnības un tradīcijas, kā 
arī spilgti atspoguļojas kultūrvēsturiskās norises. Pētījumi par lokālām, retāk dzirdētām 
apdzīvotām vietām īpaši aktuāli ir laikā, kad katrs novads vai pagasts meklē savu identitāti un 
vietējās nozīmes kultūras kanonu.
Atslēgvārdi: draudze, Liepupe, Pernigele, Vidzemes draudžu vēsture. 

Informācijas avotu apskats. 2013. gada Ziemassvētkos, atzīmējot 
Liepupes1 draudzes dievnama 230. gadadienu, ir liels gods aktualizēt 
pētījuma rezultātus, kas spilgti atspoguļo daudzveidīgā Vidzemes novada 
vietu Latvijas vēsturē. Atzīmējot dievnama 150. gadadienu, draudzes 
mācītājs Jānis Ģedimins Lapiņš (1898–?) pirms 80 gadiem Liepupei veltīja arī 
mūsdienām atbilstošus vārdus: “Mūsu dzimtenē Liepupes vārds nav plaši 
pazīstams; vienam otram jāpadomā, kur tāds vārds dzirdēts. Un bieži mūsu 
metropolē pat inteliģents latvietis jautā, kur Liepupe atrodas. Tas pilnīgi 
dabīgi: Liepupe ir kluss Latvijas stūrītis Vidzemes jūrmalā. (..) Te ir klusi 
ļaudis, kluss, ražīgs darbs.”2 
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Līdz šim Liepupes draudzes novads aplūkots tikai dažos pētījumos,3 tomēr 
visaptveroša draudzes novada vēsture nav publicēta. Apzinātais literatūras 
apjoms, kurā kaut nedaudz aplūkota arī Liepupes draudzes vēsture, ir 
ievērojams un daudzveidīgs. Tomēr būtiskākā informācijas avotu grupa ir 
dokumenti, kas glabājas Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures 
arhīvā. Ļaužu jeb dvēseļu revīziju aktos4 atrodamas ziņas par Liepupes 
draudzes muižu un zemnieku sētu iedzīvotājiem. Revīziju galvenais mērķis 
bija uzskaitīt iedzīvotājus, lai varētu aprēķināt galvasnaudas nodokli un 
pilnveidot rekrūšu iesaukšanas sistēmu. Pieejamie dokumenti ataino 
Liepupes draudzes novada apdzīvoto vietu vēsturi dažādās hronoloģiskās 
robežās, kas apgrūtināja izpētes procesu kopumā. Piemēram, Duntē revīzija 
veikta no 1811. līdz 1894. gadam, bet Tūjā – no 1782. līdz 1857. gadam. 

Interesantākais dokumentu klāsts par Liepupes draudzi 19. gs. sākumā 
glabājas Vidzemes konsistorijas fondā.5 Vienu no vērtīgākajām liecībām 
atstājis draudzes mācītājs Georgs Frīdrihs Kībers (Georg Friedrich Kyber; 
1769–1808). Tas ir 1806. gada ziņojums (Beantwortung) konsistorijai, kurā 
aprakstīts draudzes ģeogrāfiskais stāvoklis, tajā ietilpstošās apdzīvotās 
vietas un iedzīvotāju skaits, aplūkoti demogrāfiskie procesi, kā arī 
uzskaitītas draudzē noteiktās nodevas, kas zemniekiem jāpilda mācītāja 
un draudzes skolas skolotāja labā. Dokuments vērtējams kā objektīvs 
vēstures avots, jo sniedz plašu un konkrētu informāciju par draudzi 
kopumā, bet jāņem vērā, ka mācītāja sniegto ziņu precizitāti un atbilstību 
patiesajam stāvoklim neviens nepārbaudīja. Fondā atrodami arī Liepupes 
draudzes un Skultes filiāldraudzes6 dzimušo, mirušo un laulāto draudzes 
iedzīvotāju saraksti laikā no 1798. līdz 1818. gadam. To veikuši draudzes 
mācītāji Johans Kristians Klēmans (Johann Christian Cleemann; 1745–1805) no  
1798. līdz 1804. gadam, jau minētais G. F. Kībers no 1805. līdz  
1806. gadam, tad seko trīs gadu pārtraukums (vai arī ir pazuduši dokumenti). 
Darbu turpināja Kārlis Reinholds Valters (Carl Reinhold Walter; 1785–1817) 
no 1809. līdz 1815. gadam un Arnolds Gotlībs Velligs (Arnold Gottlieb Wellig; 
1778–1862) no 1816. līdz 1818. gadam. 

Vērtīgi materiāli par draudzes sociālo sastāvu atrodami avotos par 
katru muižas pagastu7 atsevišķi, pēc tiem bija iespējams gūt kopēju ieskatu 
draudzes sociālajā stāvoklī laikā no 18. gs. beigām līdz pat 1821. gadam, 
izsekojot iedzīvotāju skaita izmaiņām, kā arī nosakot sociālo kārtu īpatsvaru. 
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Ikvienam pētniekam saistoši varētu būt saraksti par latviešu jeb 
nevācu8  (undeutschen) draudzes lasīšanas prasmi no 18. gs. beigām līdz  
1803. gadam.9 Avotu grupa veidojusies atbilstoši tā laika draudzes mācītāja 
pienākumu izpildei, proti, reizi vairākos gados bija noteikts apbraukāt 
draudzes novadā esošās mājas un pārbaudīt iedzīvotāju katķisma lasītprasmi, 
iegūtos rezultātus ierakstot speciālā grāmatā.

Rīgas–Valmieras baznīcu virsvaldes fondā10 pieejami draudzes ikdienas 
dzīves liecinieki – atskaites, cirkulāri, vēstules, kvītis, rentes kontrakti, 
draudzes konventa protokoli u. c. – vācu, krievu un latviešu valodā. 
Oficiālie lietvedības dokumenti atspoguļo Liepupes draudzes amatpersonu 
darbību, kas palīdz nojaust aktivitāšu un notikumu virzības motivāciju. To 
izmantošanu nereti apgrūtina kopiju kvalitāte un rokrakstu daudzveidība. 
Plašs dokumentu klāsts par Liepupes draudzes novada iedzīvotājiem  
19. gs. beigās un 20. gs. sākumā atrodams Pernigeles pagasta valdes fondā.11 
Dokumentu kopums raksturo pagasta saimniecisko dzīvi un tā iedzīvotājus. 

Liepupes evaņģēliski luteriskās draudzes dokumentu fondā12 ir vairāki 
svarīgi dokumenti, piemēram, revolucionārā tribunāla pavēste mācītājam 
1918. gadā, liecības par draudzē ietilpstošām muižām, iedzīvotāju skaitlisko 
sastāvu – dzimušo, kristīto, laulāto un mirušo skaitu, kas atrodamas latviešu 
un vācu draudzes baznīcas (metrikas) grāmatās. Materiāli sniedz ziņas par 
iedzīvotāju nodarbošanos, par draudzes iedzīvotāju vidū izplatītākajām 
slimībām, kas bieži vien bija cilvēku nāves cēlonis. Materiālu izmantošanu 
apgrūtināja vietām nesalasāmie rokraksti, kā arī tas, ka daļā dokumentu, 
īpaši kristību sarakstos,13 latviešu personvārdi un uzvārdi, kā arī vietvārdi 
rakstīti krievu valodā.

Nozīmīgi avoti Liepupes draudzes vēstures izpētē ir Latvijas Universitātes 
Akadēmiskajā bibliotēkā glabātā mācītāja Teodora Augusta Šeinpflūga 
(Theodor August Scheinpflug; 1862–1919) no 1870. līdz 1918. gadam rakstītā 
Liepupes draudzes hronika14 un Johana Kristofa Broces (Johann Christoph 
Brotze; 1742–1823) manuskripta “Sammlung verschiedner Liefländischer 
Monumente” 10. sējums,15 kurā atrodami Liepupes novada ainavu zīmējumi 
un draudzes vēstures apraksti.

Interesanta publicēto avotu grupa ir periodiskie izdevumi, kuri bija svarīga 
sabiedriskās dzīves sastāvdaļa, kas nodrošināja lasītājus ar informāciju 
par dažādiem notikumiem, ietekmēja un veidoja sabiedrisko domu. Tie 
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iezīmē daudzkrāsainu laikmeta kontekstu, kas dod iespēju objektīvāk 
izvērtēt notikumus, kā arī precīzāk saskatīt atsevišķu personu nozīmi 
un vietu draudzes dzīvē. Piemēram, ziņas par Liepupes draudzi 19. gs.  
30. gados atrodamas Rīgā iznākušā nedēļas laikrakstā “Tas Latviešu Ļaužu 
Draugs”.16 Vairākos gadījumos laikraksti un žurnāli ir vienīgais saglabājies 
avots par kādu konkrētu jautājumu. Piemēram, Liepupes draudzes mācītāja  
T. A. Šeinpflūga sprediķi publicēti žurnālā “Sprediķis”.17 Būtiski, ka 
vairākumam preses izdevumos aprakstīto notikumu apstiprinājums rodams 
arī arhīva materiālos. 

Par vienu no vērtīgākajiem publicētajiem avotiem uzskatāms Liepupes 
draudzes mācītāja A. G. Velliga darbs “Meine Lebenserinnerungen”18 (Manas 
dzīves atmiņas), kas oriģinālvalodā publicēts 1979. gadā. Atmiņas sarakstītas 
Limbažos 1858. un 1859. gadā, papildinātas 1862. gadā. 20. gs. 30. gados 
atmiņas kopā ar draudzes hroniku vēl glabājušās Liepupes baznīcas arhīvā. 
Atmiņas latviešu valodā pirmo reizi publicētas 1931. gadā,19 ko izdošanai 
sagatavoja un tulkoja Liepupes draudzes toreizējais mācītājs J. Ģ. Lapiņš, 
kurš draudzē kalpoja no 1927. līdz 1935. gadam. 

Digitālajā laikmetā mūsdienu pētniekam piekļuve atsevišķām avotu 
grupām un to izpēte ir daudz vienkāršāka, jo lielu atbalstu sniedz atmiņas 
institūciju veidotās un uzturētās digitālās kolekcijas. Tā Latvijas Nacionālā 
arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva projekts “Raduraksti” ļauj apmeklēt 
arhīva lasītavu virtuāli un pētīt dvēseļu revīzijas un draudžu baznīcas 
(metrikas) grāmatas. Tāpat arvien vairāk pētnieku izmanto Latvijas 
Nacionālās digitālās bibliotēkas grāmatu un periodikas kolekcijas, ievērojami 
ātrāk atrodot nepieciešamās ziņas un jaunus avotus izpētei.

Draudzes novads. Liepupes draudzes novads rakstā ir domāts apgabals, 
kas aptver kādreizējo draudzes teritoriju, kurā dažādos laikos ietilpusi 
Liepupes (Pernigel), Blomes (Kulsdorf), Duntes (Ruthern), Ķirbižu jeb Bīsteru 
(Kürbis, Büsterwolde), Skultes (Adjamünde), Stienes (Ulpisch), Tūjas (Taubenhof) 
un Vecmuižas (Sussikas) muiža, kā arī Liepupes mācītājmuiža (Pernigel 
Pastorat). 
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Liepupes draudzes novada karte. 1683. gads. 
Oriģināls krāsains, 56 x 57 cm. LVVA, 7404. f, 3. apr., 19. l. 

Latvijas teritorijas iedzīvotāju kristianizācijas laikmets aizsākās  
13. gs., un tā bija nepārtraukta cīņa – visu karš pret visiem. Karadarbībā un 
karos gan kā sabiedrotie, gan kā ienaidnieki savstarpēji cīnījās lībieši, latgaļi, 
zemgaļi, kurši, leiši, igauņi un vācieši.20 13. gs. pirmajos gadu desmitos 
Rietumvidzemes lībiešu zemes sadalīja starp Rīgas bīskapu un Zobenbrāļu 
ordeni. Pēc lībiešu teritorijas sadalīšanas 1207. gadā bīskapam pienācās arī 
Metsepole – mežaina mazapdzīvota teritorija gar Vidzemes jūrmalu. Starp 
Metsepoles nozīmīgākajiem centriem atradās Liepupes novads ar pilskalnu.21 
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J. K. Broce 19. gs. pirmajā pusē savos novērojumos atzīmē, ka vietā, kur 
senatnē varēja atrasties pilskalns, ir saredzams kāds zemes valnis, kas no 
vienas puses piekļaujas Liepupei,22 bet no pārējām trim pusēm to ieskauj 
aizaudzis, staigns grāvis. Nav īsti zināms, vai šajā vietā kādreiz atradās seno 
lībiešu pilskalns, bruņinieku pils vai kāds uzbērts zemes nocietinājums.23 
Tā kā skrupulozus arheoloģiskos pētījumus senatnē lībiešu apdzīvotā 
Metsopole gaida joprojām, vairākums iegūto liecību tomēr apstiprina, ka šajā 
vietā atradies Liepupes pilskalns.24 

Liepupes draudze, “bez šaubām, ir viena no vecākajām Vidzemes 
draudzēm un ir nodibināta 13. gadsimtenī”.25 Pašreizējā Latvijas un 
Igaunijas teritorijā no 13. līdz 14. gs. vidum pastāvēja Livonijas ordeņa, Rīgas 
arhibīskapa un triju bīskapu – Kurzemes, Tērbatas un Sāmsalas – valstu 
konfederācija Livonija. 1251. gadā Livonijas bīskapiju pārveidoja par Rīgas 
arhibīskapiju. Arhibīskapa domēnes sākumā dalījās četrās, bet vēlāk divās 
fogtijās – Kokneses un Turaidas, kuras sastāvā ietilpa arī Liepupes draudzes 
novads. Laikā no 1290. līdz 1500. gadam tā sauktajā Lībju galā pastāvēja 
vismaz deviņi draudzes novadi ar draudžu baznīcām un baznīckungiem. 
Liepupes baznīcas zemes robežas 1322. gada 29. septembrī noteica Turaidas 
fogts Johans Pals (Johannes v. d. Pael, arī Johannes de Pala; 1260–1325), bet  
1376. gada 8. martā apstiprināja Rīgas arhibīskaps Johans IV fon Zintens 
(Johannes IV von Sinten; ?–1397). Draudzes novads dokumentos minēts vēlāk, 
1403. gada 5. jūnijā, un tas ietilpa Rīgas arhibīskapijas teritorijā. Pirmās ziņas 
par Liepupes draudzes novada kungu sētām ar muižu zemi atrodamas 
1403. un 1423. gadā, kā arī gadsimta otrajā pusē – 1477., 1490. un 1495. gadā. 
Liepupes baznīcas zemes robežas pilnībā nostiprināja Rīgas arhibīskaps 
Mihaels Hildebrands (Michael Hildebrand; 1433–1509) 1501. gada 11. februārī.26

Saistībā ar Liepupes baznīcas zemes robežu laiku pa laikam veidojās 
konflikti ar vietējiem zemes īpašniekiem, kas nereti patvaļīgi pievienoja 
saviem īpašumiem baznīcas zemi. Tā 15. gs. beigās draudzes loceklis Ķirbižu 
īpašnieks Ārents Aderkass piesavinājās daļu baznīcas zemes, tāpēc pret viņu 
tika celtas sūdzības. Tiesāšanās noslēgumu 1497. gadā piedzīvoja šī kunga 
dēls zemes mantinieks Hanss Aderkass. Rezultātā baznīcai atkārtoti ierādīja 
tai atņemto zemes daļu.27 Minētais konflikts starp Liepupes baznīckungu 
un Ā. Aderkasu spilgti atspoguļo viduslaikiem tik pazīstamos strīdus 
par lēņu zemēm, robežu neievērošanu un kaimiņa zemes daļas patvarīgu 
izmantošanu.28
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Septiņpadsmit gadus pēc Livonijas kara (1558.–1582. g.), kura laikā 
Vidzeme bija izpostīta un izlaupīta, atkal sākās postoša karadarbība, šoreiz 
starp Poliju un Zviedriju. Poļu–zviedru karš (1600.–1629. g.) beidzās ar zviedru 
uzvaru, kā rezultātā Vidzemē sākās tā dēvētie zviedru laiki. Pēckara apstākļi 
bija ārkārtīgi smagi – Vidzeme bija pilnībā izpostīta. Par sagrautu uzskatāma 
arī iedzīvotāju garīgā dzīve. Gandrīz simt gadu Vidzemē baznīcas lietām 
nebija centrālās vadības.29 Tas mainījās 1622. gada 23. augustā, kad Zviedrijas 
karalis  Gustavs II Ādolfs (Gustav II Adolf; 1594–1632) iecēla Rīgas Sv. Pētera 
baznīcas mācītāju Hermani Samsonu (Hermannus Samsonius; 1579–1643) par 
Vidzemes superintendantu. Šajā laikā viņa pārziņā ārpus Rīgas bija tikai 
pieci mācītāji, bet ciešamā stāvoklī – 17 baznīcu.30 Nosakot draudžu robežas, 
dibinot pastorātus un nodrošinot draudzes ar mācītājiem, situācija uzlabojās. 

1637. gadā zviedri Vidzemi iedalīja četros apriņķos – Rīgas, Kokneses, 
Pērnavas un Tērbatas, Liepupes draudzes novadu iekļaujot Rīgas apriņķī. 
Šie apriņķi Vidzemē saglabājās līdz pat gadsimta beigām. Droši zināms, ka  
1686. gadā Liepupes novads vēl joprojām atradās Rīgas apriņķī.31 Laika posmā 
no 1601. līdz 1757. gadam draudzes novadā nemainīgi ietilpa Liepupes, 
Duntes, Stienes, Tūjas, Vecmuižas un Blomes muiža un mācītājmuiža.32 

1688. gadā zviedri kā administratīvo pamatvienību Vidzemē ieviesa 
draudzi, ko iedalīja muižu iecirkņos. Liepupes draudzes novadā Liepceres 
(Owerbeck) pusmuiža ietilpa Liepupes muižas iecirknī, bet Beiciema 
(Baitzeem)33 pusmuiža, kas radās laikā starp 1638. un 1683. gadu, un Mētaka 
(Metack) pusmuiža, kas dibināta 1630. gadā kā Vecmuižas lopmuiža, parasti 
minēta Vecmuižas muižas iecirknī. Lemšu pusmuiža pirmoreiz minēta  
1641. gadā un tikai kopā ar Blomes muižu. Bez šīm muižām Liepupes 
draudzē ietilpa Senkuļu (Semkul) pusmuiža un Mustkalnu (Mustikaln) 
pusmuiža, kas dibināta pēc 1638. gada, atdalot zemnieku zemes no Duntes 
muižas. Interesanta situācija izveidojās ar Ķirbižu muižu, kas vairākkārt 
uzskatīta par muižu, kas atrodas Liepupes draudzes novadā. Taču tajā pašā 
laikā dokumenti vēsta, ka tā ietilpa Lielsalacas (Salis) draudzē.34 Neskaidrības 
saistītas ar Ķirbižu muižas atrašanās vietu – tuvu pie Liepupes un Lielsalacas 
draudzes novada robežas. Iespējams, ka muižas piederību tai vai citai 
draudzei noteica tās īpašnieki.

17. gs. 80. gados pēc Zviedrijas karaļa Kārļa XI (Karl XI; 1655–1697) 
veiktās muižu redukcijas kroņa draudžu skaits Vidzemē bija ļoti liels. Kāds  



45liePuPes draudzes vēsture līdz 1919. gadam

1690. gadā sastādīts saraksts 50 lauku draudzes apzīmē par kroņa draudzēm, 
sešas – par muižnieku draudzēm un divas, starp tām arī Liepupes, uzskatītas  
par šaubīgām.35 Drīzumā sākās Ziemeļu karš (1700.–1721. g.), kā rezultātā  
Krievija jau 1710. gadā Zviedrijai atņēma Rīgu un iekaroja visu zviedriem 
piederošo Vidzemi un Igauniju. Šajā laikā kā mazākās administratīvi 
teritoriālās vienības joprojām saglabājās 17. gs. beigās noteiktās baznīcas 
draudzes, kuru skaits vēl nebija stabils. Administratīvie pārkārtojumi sākās 
1713. gadā, kad Vidzemes latviešu daļā izveidoja Vidzemes (arī Rīgas) 
guberņu, kurā ietilpa kādreizējie zviedru Vidzemes apriņķi – Rīgas, Cēsu, 
Pērnavas un Tērbatas – to vecajās robežās. Dažkārt vairākas draudzes 
atradās viena mācītāja apkalpošanā, kā arī notika filiāļu pāriešana no vienas 
draudzes pie citas. Piemēram, Skulte (St. Matthaei, Adiamünde, Adjamünde) līdz  
1730. gadam kā filiāle bija apvienota ar Pēterupi (Peters Kapelle), tad pievie-
nojās Liepupes draudzei, kas atradās citā prāvesta iecirknī.36 

1713. gada sākumā Vidzemes draudzes pārdzīvoja smagus laikus – 
visapkārt kara postījumi un nepārvaramas materiālās grūtības. Liepupes 
baznīcas vizitācija atklāja drūmu posta ainu gan baznīcas ārējā, gan iekšējā 
dzīvē. Muižniecībai atgādināja neciešamo stāvokli draudzē, rekomendējot 
izmantot patronāta tiesības, lai iegūtu un pienācīgi apgādātu mācītāju.  
1739. un 1740. gadā Vidzemes baznīcu vizitācijas dokumentos draudžu 
oficiālajā sarakstā pa prāvestu iecirkņiem Rīgas apriņķa pirmajā iecirknī 
minēta arī Liepupe, kas atzīmēta kā privātpatronāta draudze.37 Vēl nesen 
draudzei bija šaubīga piederība, bet gadu gaitā tā ieguva stabilu muižniecības 
patronātu.

Tomēr kopumā Vidzeme joprojām izjuta mācītāju lielu trūkumu.  
18. gs. vairākus gadu desmitus Liepupes draudzei bija vairākas filiāl- 
draudzes – Lielsalacas (1713.–1743. g.), Skultes (1730.–1872. g.) un Pēterupes 
(1740.–1769. g.),38 kas tiešā vai netiešā veidā ietekmēja draudzes locekļu 
ikdienu, jo mācītājs visiem bija tikai viens. 

18. gs. 80. gados Vidzemes guberņas latviešu daļu veidoja Rīgas, Cēsu, 
Valmieras un Valkas apriņķis. Pirms 1783. gada Rīgas apriņķa prāvesta 
iecirknī uzskaitītas 32 draudzes, starp tām arī Liepupe. Pēc 1783. gada 
Liepupes draudzi no Rīgas apriņķa prāvesta iecirkņa ieskaitīja Valmieras 
apriņķa prāvesta iecirknī.39 19. gs. sākumā Liepupes draudze atradās 
Valmieras apriņķa prāvesta iecirknī, un tās teritorija bija 200 kvadrātverstu 
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liela.40 Tā robežojās ar Lēdurgas (Loddiger), Limbažu Sv. Katrīnas (Lemsal St. 
Katharinen), Lielsalacas un Skultes draudzi. Filiāldraudze Skultē ietilpa Rīgas 
apriņķa prāvesta iecirknī. Tās teritorija robežojās ar Liepupes, Lēdurgas, 
Turaidas (Treyden) un Pēterupes draudzi un aizņēma 61 kvadrātversti 
lielu platību.41 19. gs. pirmajā pusē Liepupes baznīcas zemes īpašumu 
garums no austrumiem uz rietumiem bija ap 7000, bet platums – apmēram  
2300 zviedru olekšu.44 Liepupes baznīcas zemi no visām pusēm apņēma 
ūdens – no rietumiem Baltijas jūras līcis, no ziemeļiem plašā Liepupes upe, 
no austrumiem nelielā Hergensores un no dienvidiem Ūdensores upīte. 
Viss, kas atradās starp šiem ūdeņiem, piederēja baznīcai.43 Domājams, ka  
19. gs. pirmajā pusē 2,5 % Liepupes draudzes novada platības aizņēma 
baznīcas īpašums.

18. gs. beigās un 19. gs. sākumā Liepupes draudzes novada saimnieciskās 
dzīves centri joprojām bija muižu saimniecības, kam piederēja noteikta 
draudzes teritorija. 1800. gadā Valmieras apriņķī skaitījās 12 draudzes,44 starp 
tām arī Liepupe. 

Pēc 1819. gada dzimtbūšanas atcelšanas Vidzemē uz muižu vēsturiskajiem 
pamatiem laicīgā vara veidoja pagastus, pārņemot jau esošo muižu 
nosaukumus. Vidzemē zemnieku pagastu veidoja gan vienas muižas 
robežās dzīvojošie zemnieki, gan dažādu muižu zemnieki, ja tie piederēja 
vienam muižniekam. Mazajiem pagastiem ar muižnieku piekrišanu bija 
atļauts apvienoties. Par pagasta centru joprojām uzskatīja muižu. Izveidojās 
situācija, ka, ļaujot muižniekiem brīvi veidot pagastu un pēc saviem 
ieskatiem noteikt tā robežu, pagasts kā teritoriāla vienība ikdienas dzīvē 
nepastāvēja. Muižnieki dibināja gandrīz tikpat pagastu, cik bija muižu.45 
Tieši šāda notikumu secība vērojama Liepupes draudzes novadā, kur  
18. gs. beigās uzskaitītās muižas atbilst 19. gs. sākumā uzrādītajām muižām 
un vēlāko gadu pagastu nosaukumiem. Sākot ar 1791. gadu līdz pat  
1894. gadam muižu piederības apliecinājumi draudzei atrodami 
visdažādākajos draudzes dokumentos – ziņojumos, revīziju sarakstos, 
protokolos u. c., kā arī publicētos avotos. Minētas šādas muižas: Liepupes 
ar Liepceres; Vecmuižas ar Mētakas un Beiciema; Duntes; Tūjas; Liepupes 
mācītājmuiža; Stienes; Ķirbižu; Blomes; Skultes muižai piederošais, bet 
Liepupes draudzē ietilpstošais Laiciems (Laizeem); Limbažu pilsmuižai 
(Schloss Lemsal) piederošais, bet Liepupes draudzē ietilpstošais Uteļciems 



47liePuPes draudzes vēsture līdz 1919. gadam

(Uttelzeem), Vidrižu muižai (Wiedrisch) piederošās, bet Liepupes draudzē 
ietilpstošās lauku mājas “Čorkas” (“Tschorke”).46 Pēdējie trīs muižu īpašumi, 
kas atradās citu draudžu teritorijās, uzskatāmi parāda tendenci, ka īpašumi 
pārgāja no rokas rokā – pirka vai pārdeva, ieķīlāja, mainīja, nospēlēja vai 
ieguva kāršu spēlē. Droši var apgalvot, ka draudzē veselu gadsimtu nemainīgi 
ietilpušas astoņas lielas muižu saimniecības. 

Draudzes teritorijā ietilpstošo muižu un ciemu vērtība konstatējama 
pēc Liepupes draudzes mācītāja Arnolda Gotlība Velliga sastādītā saraksta  
(1. tab.), kur norādīta zemes vērtība dālderos. Uzskatāmi redzams, ka lielākie 
un vērtīgākie zemes īpašumi draudzē bija Vecmuižas, Liepupes un Duntes 
muiža. 

Joprojām interesanta situācija turpinājās ar Ķirbižu muižu, kas dvēseļu 
revīzijās atzīmēta kā piederīga gan Lielsalacas, gan Liepupes draudzei.  
1833. gadā Ķirbižu muiža uzskatīta kā Liepupes draudzei, bet 1834., 1837. 
gadā – kā Lielsalacas draudzei piederoša.48 Šāda situācija saistāma ar muižas 
īpašnieka Fabiana Reinholda fon Aderkasa (Fabian Reinhold von Aderkas; 
1772–1846) aktīvu darbošanos abu draudžu pārvaldē. Iespējams, ka viņam 
bija patronāta tiesības abās draudzēs.

Liepupes evaņģēliski luteriskā draudze Vidzemes jūrmalā 19. gs. otrajā 
pusē organizēja ne tikai garīgās dzīves norises, bet arī daļēji realizēja 
valsts pārvaldes un administratīvās funkcijas. Pēc 1866. gada 19. februāra 
likuma par pagasta pārvaldi Baltijas guberņās muižas zeme pagasta 
pašvaldības teritorijā neietilpa, tāpēc muižas iecirknis un pagasts katrs 
atsevišķi veidoja savu pārvaldi. Neraugoties uz to, ka pagasts kļuva par 

1. tabula. Liepupes draudzes muižu un ciemu zemes vērtība 1848. gadā47

 Muiža / ciems   Zemes vērtība, dālderi
 1. Vecmuiža    656
 2. Liepupe    652
 3. Dunte     384
 4. Stiene     328
 5. Tūja     312
 6. Blome    288
 7. Ķirbiži    276
 8. Laiciems     200
 9. Uteļciems    132
 10. Mācītājmuiža     80
 11. Čorkas (lauku mājas)    8
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patstāvīgāku lauku pašvaldības vienību, baznīcas konventa lēmumi tam 
bija obligāti. Katram pagastam bija pamatota prasība, lai konventā viņu 
izvirzītie balsstiesīgie locekļi būtu pietiekami pārstāvēti. Draudzē bija arī 
neliela daļa pareizticīgo iedzīvotāju, kuriem konventa uzliktie pienākumi 
par labu luterāņu baznīcai bija jāpilda tāpat kā luterticīgajiem. Šo problēmu 
atrisināja 1870. gada Vidzemes landtāga lēmums, kas luterāņu baznīcas 
konventu atdalīja no komunālā draudzes konventa. Tādējādi konventā, 
kas lēma draudzes ekonomisko pusi, piedalījās ne tikai visi muižnieki, 
bet arī visi pagastu vecākie, turklāt katram pārstāvim konventā bija viena 
balss. Pagastu pārstāvjiem bija jāaizstāv ne tikai luterticīgie zemnieki, bet 
arī pareizticīgie, viņu vēlmes un prasības.49 Domājams, ka šī iemesla dēļ  
1872. gadā Skultes draudze kļuva par patstāvīgu draudzi un vairs nebija 
Liepupes draudzes filiālbaznīca. Vēstures literatūrā gan norādīts, ka Skultes 
draudze patstāvīga kļuva 1871. gadā,50 taču baznīcas konventa dokuments 
apstiprina filiālbaznīcas atdalīšanos 1872. gadā, ko parakstīja abu draudžu 
mācītājs Karls Leopolds Bergs (Carl Leopold Berg) 1871. gada 25. martā.51 Tāpēc 
var droši apgalvot, ka no 1872. gada Skultes draudze vairs nebija Liepupes 
draudzes filiālbaznīca. Domājams, ka šo vēsturisko notikumu ietekmēja arī 
citi procesi: 1) Liepupes draudze iekļāvās Valmieras apriņķī, bet Skultes – 
Rīgas apriņķī. Tā kā bija notikušas pārmaiņas pagastu pārvaldē, tas varēja 
skart arī draudžu dzīvi, jo līdz 1872. gadam mācītājs atradās gan Valmieras, 
gan Rīgas prāvesta iecirkņu pakļautībā; 2) 1870. gadā mainījās Skultes muižas 
īpašnieki,52 kas ienesa jaunas vēsmas Liepupes novada draudzes dzīvē un 
būtiski ietekmēja citus procesus.

19. gs. otrajā pusē sākās straujš iedzīvotāju aizplūdums uz pilsētām, 
ko izraisīja tirgus attiecību veidošanās un rūpniecības attīstība. Daudzi 
mazie pagasti tā saruka, ka nespēja uzturēt savas pārvaldes. Mazie 
pagasti kā patstāvīgas administratīvas vienības joprojām bija arī Liepupes 
draudzes novadā. 1887. gadā atzīmēts, ka “Vidrižu pagasts ir ar 1 māju ar  
16 dālderu zemes vērtību lielumu, piederīgs Liepupes draudzei”53. Kopumā 
19. gs. beigās Liepupes draudzes novada robežās izmaiņas nav vērojamas – 
dibināja tikpat daudz pagastu, cik bija muižu. 

19. un 20. gs. mijā muižas arvien vairāk pārtapa par lauksaimnieciskās 
ražošanas un produkcijas pārstrādes centriem, kuros reti dzīvoja to īpašnieki. 
Muižās visbiežāk noteicēji bija īpašnieku vietā atstātie pārvaldnieki.  
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1905. gadā Liepupes draudzē bija uzskaitītas šādas muižas – Liepupes, 
Duntes, Tūjas, Vecmuižas, Ķirbižu, Mētakas, Stienes un Blomes muiža, kā 
arī Liepupes mācītājmuiža. Bez muižām kā draudzē ietilpstošs vēl minēts 
Uteļciems un Laiciems.54 

Tāpat kā citur Latvijā, arī Liepupē sāka risināties notikumi 1905. gada 
revolūcijas gaisotnē. Tie skāra plašus iedzīvotāju slāņus, un neviens pirmajā 
brīdī pat neaptvēra, ka ikdienas dzīve pagriež laika ratu citā, vēl nezināmā 
virzienā. Lai arī visā Latvijas teritorijā dedzināja muižas, Liepupes draudzē tas 
nenotika. 1905. gada revolūcija visplašāk skāra Valmieras apriņķa ziemeļu daļu, 
īpaši Rūjienu, Mazsalacu un Ainažus.55 Jau novembra sākumā pie Liepupes 
dievnama notika plaši apmeklēta tautas sapulce, kas izsludināja draudzes 
mācītāja boikotu. Pagastos notikušās sapulces piespieda atkāpties vecās 
amatpersonas un pagasta valžu vietā ievēlēja rīcības komitejas. Paziņojumus 
pamest mācītāja amatu un atstāt mācītājmuižu Liepupes draudzes gans 
T. Šeinpflūgs 1905. gada 29. novembrī saņēma no Stienes–Duntes, bet  
2. decembrī – no Liepupes pagasta rīcības komitejas.56

1905. gada ainava. Pērnavas ceļš pie Liepupes baznīcas un mācītājmuižas, 
pa kreisi redzama kapsētas akmens krāvuma sēta. LUAB R, Ms. 777
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1905. gadā, darbojoties pagastu rīcības komitejām, revolucionārās tautas 
sapulces dibināja arī jaunus pagastus. Tos pārdēvēja, bet būtībā saglabāja 
agrāk pastāvošo pagastu nosaukumus. Vidzemes guberņas latviešu daļā 
pavisam kopā bija 217 pagastu, no tiem Valmieras apriņķī 58 pagas- 
ti – 56 oficiālie un divi jaunradītie.59 1906. gada janvārī prese ziņoja, ka “no 
Ainažiem līdz Gaujas grīvai ir visas muižas (..) no īpašniekiem atstātas, (..) 
visas baznīcas (..) slēgtas. (..) Liepupes baznīcas torņa galā pie gaiļa uzvilkts 
revolucionāru sarkanais karogs. No Valmieras apriņķa tiek ziņots, ka 
tur tagad nodibinājies ārējs miers un dzīve ritot parasto gaitu uz priekšu. 
Jaunās rīcības komitejas izbeigušas savu darbību un to vietā stājušās vecās 
pagasta valdes”58. 1905. gada revolūcijas pieredzi caurstrāvo ārkārtēja 
nežēlības pakāpe abu pretstāvošo pušu rīcībā. Tas attiecas gan uz revolūcijas 
sākuma posmu, gan soda ekspedīciju darbību. Nežēlība iezīmēja cīņas lauku, 
kas nāca gan no revolucionāru, gan no soda ekspedīciju puses.59 Notikumus, 
kas saistīti ar soda ekspedīcijas reidiem 1906. gada janvārī Liepupes draudzes 
novadā, aprakstījis mācītājs T. Šeinpflūgs.60 Liepupes draudzes teritoriju 

Krievijas armijas dragūni soda ekspedīcijas reidā 
Liepupes draudzes novadā 1906. gada janvārī. LUAB R, Ms. 777
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un tās tuvāko apkārtni soda ekspedīcijas pārstaigāja vairākkārt, meklējot 
galvenos aģitatorus. Revolucionāru meklētāji nežēlīgi izrēķinājās ar Liepupes 
iedzīvotājiem. Stienes pagasta rīcības komitejas priekšnieku Neļķi nošāva 
par to, ka viņš bija parakstījis ūtrupi Stienes muižas muižniekam Maidelam. 
Nošautā māju un mantību nodedzināja. Nodedzināja arī Kaišu mājas, jo to 
īpašnieks nezināja pateikt, kur atrodas viņa brālis, kuru soda ekspedīcija 
uzskatīja par revolucionāru. Daudzus iedzīvotājus arestēja. Dažus nežēlīgi 
pēra, citus lika cietumos, vēl citus bija paredzēts nošaut. Iedzīvotāju 
nošaušana netika realizēta, pateicoties Liepupes muižas pārvaldnieka un 
Limbažu pareizticīgo mācītāja Auziņa enerģiskai darbībai.61 

1906. gada septembrī mācītājs T. Šeinpflūgs dievkalpojumā no kanceles 
teicis: “Draudze, skaties uz Kaišu mājas drupām! Tā iet visiem tiem, kas 
valdībai turas pretī.”62 Pēc 100 gadiem par to būs teikti šādi vārdi: ”Diemžēl 
maz bija to draudzes ganu, kas sevi neatsedza kā šaursirdīgus savas kārtas 
pārstāvjus un pastāvošās varas bezierunu atbalstītājus. (..) Mācītāji aizmirsa 
kristīgo žēlsirdību, piedošanu un tuvākā mīlestību, nepieciešamību cīnīties 
par ikkatra cilvēka dzīvību neatkarīgi no tā politiskās pārliecības: vairumā 
gadījumu mācītāji revolūcijā redzēja tikai noziegumu, bet sekojošo reakciju 
vērtēja kā taisnīgu sodu.”63

1909. gadā Valmieras apriņķa Liepupes draudzes novadā bija uzskaitīti šādi 
pagasti – Ķirbižu (tajā ietilpa Blomes un Ķirbižu pagasts), Liepupes, Lodes, 
Stienes (ietilpa Duntes un Stienes pagasts, kā arī Liepupes mācītājmuiža), 
Vecmuižas (ietilpa Tūjas, Mētaka un Vecmuižas pagasti).64 Liepupes novadā  
10 pagastu vietā šajā laikā izveidojās pieci, pagastu skaits saruka uz pusi.

20. gs. sākumā pagasta valdes pārziņā joprojām neietilpa muižu zeme. 
1911. gada Krievijas impērijas evaņģēliski luterisko draudžu aprakstos par 
Liepupes draudzes teritorijā ietilpstošām atzīmēta Liepupes ar Liepceres, 
Stienes, Duntes, Vecmuižas ar Mētakas, Tūjas, Blomes un Ķirbižu muiža. 
Par draudzei piederīgām uzskatīta daļa Skultes, Limbažu, Vidrižu novada 
teritorijas, kā arī Liepupes mācītājmuiža.65 20. gs. sākumā būtiskas izmaiņas 
draudzes novada administratīvi teritoriālajā plānojumā nav konstatējamas. 

Arī 1914. gadā pagastu skaita ziņā nav vērojamas lielas izmaiņas.   
1905. gadā Vidzemes latviešu daļā bija 217 pagastu, bet 1914. gadā – 216. 
Vairākus gadus pēc 1905. gada notikumiem sabiedrībā un presē plaši 
diskutēja par to, kādai jābūt zemākai administratīvai vienībai – pagastam, 
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draudzei vai kādam jaunveidojumam. Tomēr visi šie jautājumi līdz Pirmajam 
pasaules karam palika diskusiju līmenī.66 

Liepupes draudzē 20. gs. pirmajā pusē pastāvēja astoņas muižu 
saimniecības. Saskaņā ar 1916. gada lauksaimniecības skaitīšanas datiem 
Vidzemes guberņas latviešu daļā bija 870 muižu.69 Lai arī Liepupes draudzes 
novadu Pirmais pasaules karš gandrīz neskāra, tomēr tā sekas izjuta arī šī 
novada pagasti. Tā 1917. gada 3. septembrī Valmieras apriņķa deputātu 
padomes sēdē saņemti ziņojumi “no vietām sakarā ar armijas atkāpšanos”: 
Vecmuižas pagastā atkāpjoties Sarkanās armijas 1. Baltijas pulkam, tika 
meklēti 1905. gada soda ekspedīciju vadoņi un muižnieki. Tieši šis pagasts 
bija apšaudīts no “zemūdens laivas”. Toties Tūjas muižā “diezgan noteikti” 
darbojušies bezzemnieki, kuru vadībā visu pagasta labību un sienu 
izēdinājuši karaspēkam. Savukārt no Ķirbižu pagasta ziņojuši, ka “masās 
iestājusies reakcija”, ar to domājot aktivitātes atslābumu un kā iemeslu minot 
ievēlēto iestāžu bezdarbību. Daļa graudnieku, kuri pārgāja rentniekos, vairs 
nepiedalījās vēlēšanās.68

1917. gada decembrī varu Ziemeļvidzemē pārņēma lielinieki, un, vadoties 
pēc “Iskolata republikas” pieņemtā dekrēta, sākās muižu konfiskācija. 
Dekrēts paredzēja bez atlīdzības atsavināt visas muižas un to zemes 
neatkarīgi no muižu piederības, vienlaikus pārņemot muižu saimniecības 
inventāru. Kopumā šajā laikā Vidzemē konfiscēja 410 muižas – privātās, 
kroņa, kā arī mācītājmuižas. Tomēr muižu pārņemšana bezzemnieku iecelto 
pārstāvju pārraudzībā ekonomiskā ziņā pozitīvus rezultātus nedeva, jo 
konfiscēto muižu sabiedriskai pārvaldei nebija līdzekļu. Būtībā padomju 
varas agrārie pārkārtojumi 1917. gadā negatīvi ietekmēja jau tā karā postīto 
lauksaimniecību, iznīcinot to, kas vēl bija saglabājies vietējās saimniecībās un 
muižās.69 Par Liepupes draudzes novadā ietilpstošajām muižām lieliniekiem 
interese bija jau 1917. gada novembrī. Minētā gada 26.–27. novembrī 
Valmieras apriņķa deputātu padomes sēdē ziņojumos no vietām teikts, 
ka Stienes–Duntes pagastā ir trīs muižas – Stienes, Duntes un Liepupes. 
Norādīts, ka muižās nav inventāra, jo tās apsaimnieko graudnieki. Savukārt 
Ķirbižu pagastā ir divas muižas – Ķirbižu un Blomes, kas vēl nav pārņemtas. 
Konstatēts, ka Ķirbižu muiža atrodas priekšzīmīgā stāvoklī, bet Blomes 
muižas zeme gandrīz nav apstrādāta. Blomes muižai piekļāvušies lieli meži, 
kurus tobrīd postīja rentnieki.70 
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Tūlīt pēc Pirmā pasaules kara Latvijas teritorijā pagasts tika noteikts kā 
zemākā administratīvā un lauku pašvaldības vienība. Viens no pirmajiem 
likumiem bija Latvijas Tautas padomes 1918. gada 4. decembrī pieņemtais 
Latvijas pagastu satversmes pagaidu likums, kas likvidēja kārtu pašvaldības 
principu un neatzina muižas priekšrocības. Tieši šis likums izbeidza 
muižnieku un garīdznieku īpašās tiesības.

Vairākos gadījumos, kad pagastu pašvaldība realizēja jaunos lēmumus par 
apriņķu un pagastu robežām, tā sastapās ar grūtībām. Piemēram, Valmieras 
apriņķa padome 1918. gada 12. marta sēdē satiksmes ērtībai lūdza Duntes 
pagastu pievienot Rīgas apriņķim.71 Lūgums netika apstiprināts, jo Duntes 
pagasts nevienā dokumentā nav minēts kā Rīgas apriņķa pagasts. 

1919. gada rudenī Latvijas teritorijā bija 196 evaņģēliski luteriskas  
draudzes, no tām 175 latviešu, 20 vācu un viena igauņu.72 Laikā, kad 
vienādoja pagastu un muižu tiesības un Latvijas Republikā gatavojās  
agrārajai reformai, valsts teritorijā atradās 1497 muižas, 294 pusmuižas un  
171 mācītājmuiža.73 Pēc Pirmā pasaules kara pagasts Latvijā ar likumu tika 
noteikts par zemāko administratīvo un lauku pašvaldības vienību. Tāpēc 
likumsakarīgi, ka draudzes kā pašvaldības vienības nozīme principiāli 
mainījās, – tā vairs nepildīja administratīvas funkcijas.

Pretēji 19. gs. beigu posmam, kad Liepupes draudzē bija tikpat pagastu, 
cik muižu, 1919. gadā pagastu skaits vairs neatbilda bijušo muižu skaitam.  
1919. gadā vēstures notikumu straujie pagriezieni un citi sabiedriskie 
satricinājumi bija pilnībā mainījuši Liepupes evaņģēliski luteriskās draudzes 
darbību. 

Demogrāfiskie procesi, iedzīvotāju etniskais un sociālais sastāvs. Līdz 
12.–13. gs. mijai, kad purvainajā un mežiem bagātajā Liepupes novadā 
ienāca misionāri, tirgotāji un krusta karotāji, teritoriju galvenokārt apdzīvoja 
Metsepoles lībieši. Pārdalot iegūtās zemes platības, lībiešu etnisko kopību 
šajā teritorijā sašķēla uz visiem laikiem. Livonijas un poļu–zviedru kara 
rezultātā Metsepoles lībiešu pēcteči nonāca Zviedrijas pārziņā, bet pēc 
Ziemeļu kara – Krievijas. Vairākus gadsimtus Liepupes novada iedzīvotāju 
garīgā un saimnieciskā dzīve spilgti atspoguļoja vietējo un vēstures gaitā 
iepazīto atnācēju kultūras elementu sintēzi.

Jau no 16. gs. Vidzemē bija pazīstamas trīs dzimtļaužu sociālās grupas 
– saimnieki, kalpi un iebūvieši jeb piemitņi. Tādas tās bija arī 18. gadsimtā. 
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Tā kā galvenā ražošanas līdzekļa – zemes – īpašnieks bija dzimtkungs, kam 
piederēja arī paši ražotāji, tad krasas sociālās noslāņošanās zemniecības 
vidū nebija.74 Jau 1403. gadā Liepupes muiža bija klaušu muiža, un to var 
uzskatīt par agrāko piemēru, jo klaušu muižas Latvijā 16. gs. pirmajā pusē ir 
sastopamas reti.75 

Zviedru Vidzemes 1638. gada arklu revīzija un citi avoti rāda, ka postošie 
kari un tiem sekojošās slimības, kā arī daudzas citas nelaimes bija pilnībā 
izpostījušas Liepupes draudzes novadu. Ap šo laiku konstatēts, ka novada 
vietējie iedzīvotāji sajaukušies ar ienācējiem no citiem novadiem. Saimnieciski 
aktīvajā Vidzemes jūrmalas novadā lielā skaitā ieplūda kurzemnieki, mazāk 
citu novadu vidzemnieki un pavisam neliels skaits igauņu.76

Ziemeļu karš Vidzemes jūrmalai bija sevišķi postošs, jo ceļš gar to pārtapa 
par kara ceļu, pa kuru Krievijas karaspēks devās uz Pērnavu. Pa ceļu pārvie-
tojās daudz cilvēku, to skaitākaravīri, kuri veicināja sērgu izplatīšanos visur, 
kur apmetās. Kara postījumu, mēra un pneimonijas epidēmiju dēļ nomira  
50 % iedzīvotāju kopskaita latviešu apdzīvotajā teritorijā.77 1710. gada mēra 
epidēmijas laikā vislielāko mirstību konstatēja Rīgai tuvākajā apkaimē (85– 
95 %), kā arī Vidzemes rietumdaļā. Starp 15 no mēra visvairāk cietušām drau-
dzēm minēta arī Liepupes draudze, kurā nomira 80 % iedzīvotāju, draudzē re-
ģistrējot 478 dzīvos un 1961 mirušo.78 Salīdzinot Liepupes draudzes iedzīvotāju 
skaitu ar 1709. gadu, jāsecina, ka pēc mēra epidēmijas dzīva bija palikusi mazāk 
nekā ceturtā daļa iedzīvotāju (2. tab.). Tomēr vissmagāk karu un slimību sekas 
pārdzīvoja neauglīgās Vidzemes jūrmalas zemnieki. Lielas platības zemju pa-
lika neapstrādātas. Neraugoties uz grūtībām, kas pavadīja cilvēkus ik dienu, 
šajā laikā Liepupes draudzē bija izplatītas nenormētas talkas.79 “Nekas nav 
ļaunāks zemniekiem kā šāda talka, kas viņiem taisni vissvarīgākajā gadalaikā 
laupa strādniekus, ko viņi cauru ziemu barojuši”.80 

1724. gadā vīriešu klaušu īpatsvaru kopējā darba apjomā noteica 
zemnieku skaits draudzē un vispārējais vēsturiski izveidojies klaušu darba 
līmenis. Liepupes draudzes nelielajās privātmuižās bija raksturīgs klaušu 
īpatsvara pieaugums. Tas liecina, ka saimnieciskā dzīve draudzē agrāk nekā 
citur Vidzemē ieguva laikmetam raksturīgās iezīmes. Darbspējīgo sieviešu 
klaušas bija daudz vieglākas, to īpatsvars lielākajā daļā draudžu bija 10 % 
no viņu kopējā darba dienu skaita. Liepupes draudzē sieviešu klaušu darba 
īpatsvars bija smagāks – 14 procentu. Neraugoties uz klaušu intensitātes 
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pieaugumu, 18. gs. pirmajā pusē Liepupes un Skultes draudzes zemnieku 
saimniecības bija sīkas un nabadzīgas. Lai varētu nodrošināt iztiku, 
zemnieku sētu saimes parasti bija nelielas. Šajā laikā bija raksturīgs zemnieku 
pieplūdums no citiem novadiem. Liepupes draudzē ienāca 55 zemnieki –  
41 latgalietis, četri vidzemnieki, viens igaunis, pieci kurzemnieki, viens krievs 
un trīs nezināmas tautības iedzīvotāji, kuri līdzi atnesa citu novadu etniskās 
īpatnības un tradīcijas materiālās kultūras veidošanā.82 

1763. gadā Liepupes draudzē salīdzinājumā ar situāciju 18. gs. sākumā 
iedzīvotāju skaits bija palielinājies aptuveni septiņas reizes (sk. 2. tab.). 
Samērā īsā laikā iedzīvotāju skaits bija pieaudzis tādā mērā, ka Liepupes 
draudzes iedzīvotāji, neraugoties uz zaudējumiem, bija varējuši atjaunot 

2. tabula. Liepupes draudzes iedzīvotāju skaits 1709.–1913. gadā81

  Gads Iedzīvotāju skaits

  1709     2339
  1710     478
  1763     3202
  1776     3342
  1806     3583
  1813     3330
  1814     3352
  1816     3320
  1817     3333
  1818     3278
  1819     3298
  1821     3394
  1834     3837
  1850     4570
  1862     5909
  1900     5817
  1901     5480
  1902     5459
  1903     5530
  1905     5561
  1906     5355
  1907     5275
  1908     5342
  1909     5300
  1910     5198
  1911     5069
  1912     5105
  1913     5032
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saimniecisko dzīvi. Domājams, ka demogrāfisko procesu dinamiku ietekmēja 
ienācēju pieplūdums no citiem novadiem, kā arī karu dēļ pabēgušo ģimeņu 
atgriešanās dzimtajā draudzes novadā. 

1783. gada 3. jūlijā Krievijas ķeizariene Katrīna II (Екатерина II; 1729–1796)  
pavēlēja ieviest zemnieku personas nodokli – galvasnaudu jeb kapitāciju83  
70 kapeiku apmērā no katras vīriešu dvēseles. Tā kā Vidzemē kopš Gustava II 
Ādolfa laikiem jau pastāvēja graudā un naudā maksājams valsts nodoklis, tā 
sauktais kroņa staciņš, tad to neatcēla, bet atvilka no galvasnaudas. Pārrēķinot 
staciņa labību un sienu naudā, zemnieki tika apkrāpti, jo 70 kapeiku vietā 
iznāca maksāt veselu rubli. Rezultātā 1784. gada sākumā Vidzemē uzliesmoja 
zemnieku nemieri, kas skāra arī Liepupes draudzes novadu.84 Martā guberņas 
valdē ienāca Liepupes mācītāja K. H. Kībera ziņojums par Liepupes draudzes 
zemnieku nemieriem. Viņš norādīja, ka Liepupes mācītājmuižas, Liepupes ar 
Liepceres pusmuižu un Duntes muižas zemnieki pulcējas baros, lai savāktu 
galvasnaudu, ko viņu dzimtkungi par tiem samaksājuši. Zemnieki uzskatīja, 
ka, samaksājot paši galvasnaudu, viņi atbrīvosies no klaušām un nodevām. 
Arī muižnieki iesniedza vietniecības valdē sūdzību. Tā Liepupes draudzes 
novada Vecmuižas un Mētaku pusmuižas īpašnieks Johans Gustavs fon 
Aderkass (Johann Gustav von Aderkas; 1712–1799) sūdzējās, ka viņa muižas 
zemnieki sacēlušies un neklausa rīkojumiem. Vietniecības valde nekavējoties 
uzdeva Valkas zemākai zemes tiesai nekavējoties doties uz Liepupes draudzi 
izmeklēt sūdzību – zemniekus saukt pie likuma un pēc ieskatiem sodīt.85 
Nepakļāvīgākos zemniekus pēra Liepupes baznīcas pakājē – par biedinājumu 
citiem, kuri uzdrošinātos iesaistīties strīdos par nodevām, šķūtīm vai papildu 
veicamiem darbiem.

Demogrāfiskās situācijas precīzs raksturojums Liepupes draudzes novadā 
iegūstams par divdesmit gadiem – no 1798. līdz 1818. gadam (3. tab.). Šajā 
laikā dzimušo iedzīvotāju skaits ir lielāks nekā mirušo, izņemot 1804. un 
1817. gadu, kad ir pretēja situācija, kas skaidrojama ar epidēmiju un slimību 
uzliesmojumiem. Avotos kā galvenais mirstības iemesls norādīta baku 
epidēmija. Slimības uzliesmojumi vērojami 1805., 1810., 1811. un 1817. gadā. 
Visvairāk mirušo bija bērni līdz viena gada vecumam. Domājams, ka draudzē 
plosījušās arī citas slimības – masalas, tuberkuloze u. c. 

Vidzemes guberņā 19. gs. sākumā vairāk nekā 85 % iedzīvotāju bija 
zemnieki, ap 0,7 % – muižnieki un mācītāji, bet no Latvijas iedzīvotājiem 
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pilsētās dzīvoja 11–12 procenti.87 Tāda aina bija arī Liepupes draudzes novadā, 
kurā 1806. gadā dzīvoja muižnieki (10 vīrieši, 19 sievietes), mācītājs ar ģimeni, 
izglītotie un mākslinieki (24 vīrieši, 22 sievietes), muitas–robežas jātnieki 
(9 vīrieši, 10 sievietes), amatnieki (19 vīrieši, 17 sievietes) un mājkalpotāji  
(7 vīrieši, 16 sievietes). Lielākā daļa iedzīvotāju bija latvieši – draudzes privāto 
muižu zemnieki (1620 vīrieši, 1810 sievietes). Avoti norāda, ka draudzē uz 
dzīvi laiku pa laikam apmetās gan kāds tirgotājs, fabrikants, kā arī daži 
tuvējo draudžu novadu kroņa zemnieki. Kopumā draudzē 19. gs. sākumā 
dzīvoja 3583 dvēseles.88 Laikā no 1813. līdz 1821. gadam Liepupes draudzes 
novadu vidēji apdzīvoja 97 % zemnieku,  0,7 % muižnieku, 0,2 % ierēdņu, 
kā arī izglītoto iedzīvotāju, kas atbrīvoti no nodokļiem, 0,2 % garīdznieku,  
2 % pilsoņu (Bürger) un 2 % brīvo ļaužu  (4. tab.).

19. gs. sākumā Vidzemes guberņā iedzīvotāju skaits līdz 1820. gadam vidēji 
pieauga par 0,32 % gadā. Arī pēc 1820. gada vērojams iedzīvotāju pieaugums, 
un 19. gs. vidū tas sasniedza pat 1,5 % gadā. Rezultātā iedzīvotāju skaits līdz 
gadsimta vidum palielinājās par 65 %, un tas bija straujākais pieauguma 

3. tabula. Liepupes draudzē dzimušo un mirušo 
iedzīvotāju skaits 1798.–1818. gadā86

 vīr. siev. kopā vīr. siev. kopā vīr. siev. 

1798 79 57 136 35 42 77     17
1799 77 88 165 51 41 92     17
1800 62 49 111 43 45 88     12
1801 57 51 108 39 35 73     8
1802 65 67 132 40 24 64     19
1804 54 56 110 76 74 150     31
1805 80 75 155 82 58 140 11 6 15
1806 61 64 125 41 46 87     18
1809 61 63 124 31 32 63     5
1810 68 50 118 30 31 61 5 6 11
1811 59 64 123 36 31 67 2 3 6
1812 59 69 128 34 51 85     8
1813 54 69 123 42 45 87     7
1814 64 59 123 35 40 75     11
1815 57 45 102 28 30 58     6
1816 52 51 103 48 38 86     8
1817 56 63 119 73 68 141 16 15 10
1818 60 59 119 51 52 103     9

Gads
Miruši 

1. dzīves 
gadā

Dzimušie Mirušie No bakām
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īpatsvars Latvijas teritorijā.93 Šis process vērojams arī Liepupes draudzē  
(sk. 2. tab.). Salīdzinot 1819. un 1850. gadu, iedzīvotāju pieaugums draudzes 
novadā sasniedza 1,4 procentus. Domājams, ka šo pozitīvo tendenci veicināja 
1819. gada 26. martā pieņemtais Vidzemes zemnieku likums, kas atcēla 
dzimtbūšanu, radot izmaiņas gan administratīvi teritoriālajā dalījumā, gan 
draudzes pārvaldē. Lai arī zemnieku brīvlaišanas gaita vairāku gadu garumā 
bija komplicēts process, galvenais likuma ieguvums bija zemnieka juridiskā 
stāvokļa maiņa – no dzimtzemnieka par brīvu cilvēku. 

Laika posmā no 1834. līdz 1883. gadam Liepupes draudzē vidēji gadā 
piedzima 159 bērni, no tiem nomira 48.91 Vidēji draudzē 50 gadu laikā katru 
gadu nomira 30 % visu jaundzimušo. 

19.–20. gs. mijā un 20. gs. pirmajā pusē tikai dažas personas sevi vēl 
uzskatīja par Vidzemes lībiešiem.92 19. gs. vidū Vidzemes rietumdaļā 
vēl varēja sastapt lībiešus, bet jau 20. gs. sākumā Vidzemes lībieši bija 
pilnībā saplūduši ar latviešiem, liecības par sevi atstājot vietvārdos.  
1846. gadā Liepupes draudzes novada lībiešus etnogrāfiskās ekspedīcijas 
laikā apmeklēja somu akadēmiķis Anderss Johans Šēgrēns (Andreas Johan 
Sjögren; 1794–1855), kurš jau tad konstatēja, ka Vidzemes lībiešu valoda 
tādā mērā sajaukusies ar latviešu valodu, ka vairs nevar runāt par tiem kā 
atsevišķi pastāvošu tautu.93 Zināms, ka 1862. gadā Liepupes draudzē (kopā 
ar filiālbaznīcu Skultē) dzīvoja 87 vācieši un 5822 latvieši.94

Gads Muižniecība

skaits     % skaits     % skaits     % skaits     % skaits     %

Izglītotie, kas 
atbrīvoti no 
nodokļiem

Garīdznie cība Pilsētnieki un 
brīvie ļaudis Zemnieki

1776    24 0,72 -              -            16         0,48          80        2,39     3222   97,41
1813    24 0,72 2           0,06 3         0,09          71        2,14     3230   96,99
1814    25 0,75 7    0,21 4         0,12          68        2,03     3222   96,89
1816    24 0,72 7    0,21 6         0,18          60        1,81     3219   97,08
1817    25 0,75 8    0,24 5         0,15          81        2,43     3197   96,43
1818    22 0,67 10   0,31 5         0,15          73        2,23     3168   96,64
1819    22 0,67 6    0,18 6         0,18          88        2,67     3176   96,30
1821    27 0,80 1           0,03 6         0,18          86        2,53     3274   96,46

4. tabula. Liepupes draudzes sociālais sastāvs 1776.–1821.  gadā89
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19. gs. otrajā pusē Rietumvidzemes piekrastē izveidojās burinieku būves 
centri un sazarotas profesionālu jūrniecības izglītību ieguvušu kuģu būvētāju 
un jūrnieku dzimtas. Attīstījās piekrastes un tālbraucēju burukuģu būve, 
piekrastes un tālbraucēju kuģniecība, kas augstāko līmeni sasniedza 20. gs. 
sākumā,95 kad novadā dibināja tvaikoņu sabiedrības. 19. gs. beigās Latvijas 
teritorijas iedzīvotāju profesionālajā struktūrā dominēja divas nozares – 
lauksaimniecība un rūpniecība. Liepupes novadā daudzi bija nodarbināti 
kuģu būvēs Liepupes, Ķirbižu, Vecmuižas un Duntes muižā, un šajā laikā bija 
grūti atrast ģimeni, kurā kāds vai vairāki locekļi nebūtu jūrnieki. Pēc 1881. 
gada datiem Duntes muižas kuģu būvētavā bija uzbūvēti pieci tālbraucēju 
un divi jūrmalas jeb mazie (kabotāžas) kuģi, Liepupes – divi tālbraucēju un 
četri jūrmalas, Vecmuižas – trīs jūrmalas, Ķirbižu – astoņi tālbraucēju un 
septiņi jūrmalas kuģi. Lielākais kuģu būves centrs Valmieras apriņķī atradās 
Ainažos, kur bija uzbūvēti 16 tālbraucēju un septiņi jūrmalas kuģi.96 

Kuģu būvē iesaistīja dažādus speciālistus un amatniekus – namdarus, 
kalējus, virvju vijējus u. c. Gadsimta mijā ik vasaru Ainažos, Ķirbižos, Liepupē 
un Salacgrīvā nolaida ūdenī jaunbūvētos buriniekus, 1901. un 1902. gadā 
vairāk nekā jebkad – 30 un 33 kuģus.97 No 1909. līdz 1919. gadam draudzē 
darbojās tvaikoņu sabiedrība “Pernigel”.98 Vidzemes piekrastes apdzīvotās 
vietas ar Rīgu savienoja tvaikoņu satiksme, kas regulāri pārvadāja preces 
un pasažierus. Ainažu–Liepupes–Rīgas līnijā satiksmi uzturēja tvaikoņi 
“Pernigele” un “Neibāde”. 1910. gada 2. februārī99 Limbažos notika minētās 
sabiedrības sapulce, kurā lēma par jaunu tvaikoņu iegādi. Tajā piedalījās  
barons Teodors fon Mengdens, Frīdrihs fon Zengers, J. Ozoliņš, A. Tīls u. c.  

19. gs. pēdējā ceturksnī visā Baltijā pastiprinājās migrācijas procesi. Arī 
daudzi Vidzemes guberņas igauņu daļas un Igaunijas guberņas igauņi 
pārvietojās virzienā uz Alūksni, Veclaiceni un Api, kā arī uz Ainažu apkārtni. 
Tomēr Liepupes draudzes novadā daudz igauņu ienāca tikai pēc 1905. gada 
nemieriem, vairākumā gadījumu kā strādnieki muižās.100 

1899. gadā Liepupes draudzē nebija pietiekams skaits gājēju. Daudzi 
draudzes jaunekļi aizgāja strādāt uz kuģiem, bet citi devās meklēt darbu 
un dzīvesvietu pilsētās, sevišķi Rīgā. Šajā gadā no Liepupes draudzes uz 
citām vietām aizgāja dzīvot ap 300 cilvēku.101 19.–20. gs. mijā zemnieku 
kārtai formāli atbilda ap četrām piektdaļām Latvijas iedzīvotāju. Apmēram 
ceturtā daļa mājīpašnieku Vidzemē bija turīgie zemnieki – saimnieki, tad 
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sekoja sīkzemnieki un rentnieki. Tomēr vislielākā iedzīvotāju daļa Vidzemē 
bija zemnieki bez zemes īpašuma jeb bezzemnieki. Šis jēdziens bija ļoti plašs 
un aptvēra visdažādākās lauku ļaužu grupas – daļēji minētos rentniekus,  
pusgraudniekus, amatniekus, pagastu un draudžu skolu skolotājus, 
pagastu ārstus u. c. –, tomēr parasti ar bezzemniekiem vispirms saprata 
laukstrādniekus. Skaita ziņā vislielākā bezzemnieku grupa bija kalpi, kas pēc 
izcelsmes galvenokārt bija gājēju pēcnācēji.102 

Salīdzinājumā ar pilsētu sabiedriskā dzīve laukos bija visai vienmuļa un, 
neskaitot baznīcas regulāru apmeklēšanu svētdienās, dažkārt piedalīšanos 
kāzās, kristībās utt., tā saistījās ar krogu un biedrību apmeklēšanu.  
1899. gadā Liepupes draudzē krogu dzīve bijusi “pilnos ziedos”. Īpaši 
svētdienas vakaros krogi bija ļaužu pārpildīti.103 Alkoholisma posts ietekmēja 
ģimeņu materiālo un morālo stāvokli. Liepupes draudzes mācītājs Teodors 
Šeinpflūgs savos sprediķos pievērsa uzmanību postošajai sabiedrības 
nelaimei. 1915. gadā vietējā prese rakstīja, ka pirms dažiem gadiem Liepupes 
draudzes mācītājs sprediķojis par to, ka draudzes locekļi savu naudu 
ziedojuši nevis baznīcai, bet dzeršanai – “ja tie nedzertu, tad varētu, zīdā un 
samtā ģērbušies, nākt baznīcā”104. 

19.–20. gs. mijā privileģētākā kārta ar ārkārtējām izņēmuma tiesībām 
joprojām bija muižniecība (bruņniecība), kas veidoja vietējās pašpārvaldes 
pamatu, saglabājot arī baznīcas patronāta tiesības. Tomēr jau 19. gs. beigās 
muižniecība savas privilēģijas galvenokārt saglabāja laukos, bet tās pilnībā 
atcēla Pirmā pasaules kara laikā. Lai arī baltvācieši joprojām paturēja nedalītu 
ietekmi un varu, skaitliskā izteiksmē viņu īpatsvars bija neliels. 19. gs. 70.–90. 
gados gan pilsētu, gan guberņu pārvaldes un tieslietas pakāpeniski pārņēma 
no Pēterburgas ieceltā krievu administrācija. Krievu valoda kļuva par vienīgo 
oficiālo valodu Baltijā, bet par spīti realizētajai pārkrievošanas politikai vācu 
valodas loma sadzīvē nebija mazinājusies.105 20. gs. sākumā muižnieku 
īpatsvars laucinieku vidū joprojām bija neliels, taču viņi stingri aizstāvēja 
savas privilēģijas. Muižnieku ieceltās amatpersonas izlēma svarīgākos 
jautājumus un praktiski regulēja sabiedriski politiskās norises.106 Liepupes 
draudzē 20. gs. sākumā pastāvēja astoņas muižu saimniecības, ko joprojām 
apdzīvoja muižnieki ar ģimenēm un muižas ļaudīm.

Kopš 19. gs. 60. gadiem pusgadsimta laikā Vidzemes guberņā zīdaiņu 
mirstība samazinājās apmēram par ceturtdaļu. Kara, bada un epidēmisku 
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slimību novēršana labvēlīgi ietekmēja demogrāfisko situāciju kopumā. 
Radās lielākas izdzīvošanas iespējas zīdaiņiem un jaunākiem bērniem.107 
1900. gadā Liepupes draudzē piedzima 145, 1902. gadā – 163, bet 1905. gadā – 
133 bērni, tomēr vidēji šo piecu gadu laikā nomira 14 % visu jaundzimušo.108 
Lai arī divreiz mazāk nekā 19. gs. otrajā pusē, lielākā daļa jaundzimušo 
mira dzīves pirmajā gadā. 1897. gadā Liepupes draudzes novadā vairākās 
muižās (visvairāk Blomē) plosījās masalas, šarlaks un difterija. Slimības 
izplatījās arī tuvākajā apkārtnē.109 Tas ļoti ietekmēja draudzes iedzīvotāju 
dzīvi, jo visvairāk cieta tikko vai nesen dzimušie zīdaiņi, kā arī pieaugušie ar 
hroniskām veselības problēmām.

Precīzas ziņas par draudzes iedzīvotāju nāves iemesliem atrodamas  
1900. un 1905. gadā (5. tab.). Izplatītākās slimības abos gados bija krūšu 
sāpes, krampji un dilonis. Svārstīga bija iedzīvotāju saslimšana ar 
infekcijas slimībām. 1900. gadā iedzīvotāji četros gadījumos miruši no 
bakām, bet jau pēc pieciem gadiem šādi gadījumi draudzē nav konstatēti.   
1900. gadā 13 iedzīvotāji miruši no difterijas, turpretī vēlāk konstatēts tikai 
viens gadījums. Tas norāda uz sekmīgo cīņu ar šīm infekcijas slimībām. 
Tomēr šajā pašā laikā cilvēki miruši no citas infekcijas slimības – masalām.   
1900. gadā bijuši tikai astoņi gadījumi, bet pēc pieciem gadiem mirušo skaits 
no masalām pieaudzis vairāk nekā divas reizes. Dzemdībās mirušo sieviešu 

5. tabula. Liepupes draudzes iedzīvotāju 
nāves iemesli 1900. un 1905. gadā110

Slimības / nelaimes gadījumi  1900  1905

Krūšu sāpes     10    10 
Krampji      12   8
Masalas      8   18
Garais klepus     -   3
Plaušu karsonis     3   4
Dilonis      6    4
Skarlatīns       -   3
Difterija      13   1
Dzeltenā kaite     1   1
Bakas      4   -
Epilepsija      1   -
Dzemdībās     3    2
Nogalināti     1   -
Noslīkuši      1   -
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skaits uzskatāms par minimālu. Pieņemot, ka draudzes jaundzimušo skaits 
sniedzies pāri simtam, dzemdībās sievietes mirušas divos līdz trīs gadījumos. 
Draudzes iedzīvotāju nāves iemesli bija gan slimības, gan nelaimes gadījumi, 
tomēr visvairāk cilvēku mira no vecuma. Liepupes draudzē laikā no  
1902. līdz 1907.–1908. gadam iedzīvotāju skaits samazinājās par 1 %  
(sk. 2. tab.). 

Novada iedzīvotājiem liels pārbaudījums bija sociālo un politisko 
pārmaiņu laiks, kas aizsākās ar 1905. gada revolūciju. Neilgi pirms tās 
iedzīvotāju skaits Valmieras apriņķī bija mazākais no četriem latviešu 
apdzīvotajiem Vidzemes guberņas apriņķiem. Aptuveni 91 % iedzīvotāju 
bija dzimuši Valmieras apriņķī, 8 % – ienācēji no pārējās Vidzemes un tikai 
1 % bija dzimis citās guberņās. Tāpēc var uzskatīt, ka migrācijas procesi 
apriņķa draudzes praktiski neskāra. Iedzīvotāju vairākums dzīvoja laukos, 
pārējie  – apriņķa pilsētās.111 Revolūcijas izraisīto notikumu kontekstā liela 
ietekme uz iedzīvotāju skaitu Liepupes draudzē nav vērojama, kas norāda uz 
situācijas stabilitāti novadā. Turklāt precīzi zināms, ka 1907. gadā uzskaitīti 
5275 iedzīvotāji, no kuriem 50 bija vācieši, 15 igauņi, bet pārējie – latvieši.112 

20. gs. sākumā pieauga laucinieku plūsma uz pilsētām, kā arī izceļošana 
uz Iekškrieviju un Sibīriju cerībā iegūt zemi un izveidot savu saimniecību, 
līdz ar to muižām radās grūtības nodrošināt nepieciešamo darbaspēku. 
Pozitīvi, ka, daļai jaunās paaudzes laucinieku dodoties uz pilsētām, lauku 
ļaudis ar lielāku ieinteresētību sekoja pilsētnieku problēmām un sabiedriski 
politiskajām norisēm kopumā. 1912. gadā Liepupes draudzē par nodokļu 
atbilstošu sadalījumu netika pietiekami domāts, tāpēc daudzi Liepupes 
iedzīvotāji novadu pameta, meklējot labāku dzīvi citur. Daudzi izrakstījās, 
padarot palikušo iedzīvotāju stāvokli vēl smagāku.113 Liepupes draudzes 
novadā no 19. gs. līdz pat 1916. gadam vērojamas šādas iedzīvotāju 
migrācijas tendences: lielākā daļa iedzīvotāju dzīvesvietu mainījusi 
tradicionālajā Jurģu laikā, t. i., pavasarī, ap vai pēc 23. aprīļa; svešumā 
devās neliels skaits iedzīvotāju; ienācēju vidū draudzē pavisam nelielā 
skaitā bija netālu dzīvojošie igauņi un tālāku Latvijas novadu iedzīvotāji; 
vērojama intensīva iedzīvotāju maiņa ar tuvāko draudžu cilvēkiem; sākot no  
19. gs. beigām vērojama liepupiešu došanās uz Rīgu.114 Visi iedzīvotāju 
migrācijas procesi draudzē saistāmi ar kuģu būves uzplaukumu Vidzemes 
piekrastē un ar tās izraisītu aktīvu saimniecisko rosību citās darbības jomās.
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Dzīves plūdums novadā joprojām bija skarbs un vienmuļš. Piemēram, 
Vecmuižas Mētakas pusmuižas kalpi bija “ļoti tumši ļautiņi, itin padevīgi 
kunga kalpi un rokas laizītāji. Par šņabi gatavi strādāt kurā katrā laikā. 
Solidaritātes un šķiras apziņas pie šiem ļautiņiem velti meklēt.” Alga 
strādniekiem bija ļoti niecīga: akotniekiem 25–30 kapeiku dienā un 
“disputats”, dienas strādniekam – 40 kapeiku. Dzīvojamās telpas bija mazas 
un smacīgas. Kalpi nelasīja ne laikrakstus, ne grāmatas.115

Laikā starp 1905. gada revolūciju un Pirmo pasaules karu Vidzemes 
muižnieki darbam muižu saimniecībās aicināja vācu kolonistu ģimenes, 
pamatojot to ar laukstrādnieku trūkumu, latviešiem aizplūstot uz pilsētām. 
Tomēr vietējie apstākļi un smagais darbs kolonistus neapmierināja, un 
daudzi devās atpakaļ uz iepriekšējām dzīvesvietām. Pēc vācu kolonizācijas 
apsīkuma ne viens vien baltvācu muižnieks savās muižās ieveda krievu 
zemniekus. Eksperiments izrādījās neveiksmīgs, un muižniekiem nācās 
atgriezties pie tiem pašiem latviešu laukstrādniekiem.116 Uzskatāms piemērs 
vērojams arī Liepupes draudzē. 1911. vai 1912. gadā Blomes muižas īpašnieks 
Bruno fon Gersdorfs muižas apsaimniekošanas darbiem ieveda Iekškrievijas 
kolonistus. Tomēr ar tiem bijis vēl grūtāk nekā ar vietējiem latviešiem, jo 
par katru “maigāku paglāstīšanu” vai sabojātu ēdienu kolonisti tūlīt ziņoja 
“mirovojam”. Nesaskaņu rezultātā salīgtie strādnieki sezonas vidū aizgāja, 
un reizē ar viņiem atnākušais pārvaldnieks Stempls aiz nepatikšanām 
nošāvās.117 

Balvāciešu stāvoklis sabiedrībā strauji mainījās, sākoties Pirmajam pasaules 
karam. Arī Vidzemi skāra Krievijā uzbangojušais pretvācu noskaņojums, 
kas izpaudās kampaņās pret vācu valodas lietošanu sabiedriskās vietās. 
1915. gada februārī Liepupes draudzes Ķirbižu pagastā bijis gadījums, kad 
vietējā Brīdaga (Brihdaga) tirgotavā ieradusies muižas “lielmāte” un publikas 
priekšā, “satiekot savu mežjunkuru, pamatīgi izrunājusies skaidrā vācu mēlē. 
Saruna bijusi tik demonstratīva, ka par to uztraucies pat ebrejs mežnieks  
G. no Limbažiem, kurš nosolījies dzirdēto paziņot, kur nākas”. Šī paša gada  
6. martā vietējais “uradņiks” sastādījis protokolu Blomes muižas īpašniekam 
B. fon Gersdorfam par demonstratīvu runāšanu vācu valodā.118

1917. gadā, Oktobra revolūcijas laikā, daudzas Latvijas teritorijā dzīvojošās 
muižnieku ģimenes bēga uz pilsētām vai arī pārcēlās uz Vāciju. Savus 
zemes īpašumus viņi iznomāja vai nodeva pārvaldnieku ziņā. Arī Liepupes 
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draudzes novadā daudzi muižnieki un viņu ģimenes savas muižas atstāja 
vai to bija izdarījuši jau agrāk. Tie, kas to neizdarīja, 1919. gadā lielinieku 
ieņemtajā Latvijas daļā tika pakļauti represijām vai nogalināti.

Konfesionālā piederība. Jau 16. gs. otrajā pusē Liepupes draudzē 
darbojās luterāņu mācītājs, tāpēc var uzskatīt, ka tā kļuva luteriska ļoti agri.119  
16. gs. vidū Livonijā, kas bija cieši saistīta ar Ziemeļvāciju, strauji izplatījās 
luterisms. 1554. gadā Livonijas konfederācijas landtāgs Valmierā deklarēja 
kristiešu ticības brīvību. Vairākums vietējo vāciešu pārgāja “Lutera ticībā”, un 
līdz ar viņiem automātiski tai pieskaitīja muižniekiem pakļautos zemniekus. 

17. gs. beigās Vidzemē notika radikālas pārmaiņas, jo likvidēja muižnieku 
pašvaldību, un līdz ar to reliģiskā dzīve ievirzījās jaunā gultnē. Bībeles 
tulkošana latviešu valodā, skolu dibināšana zemnieku bērniem, baznīcas 
darbinieku izraudzīšanās no latviešu vidus un rosīga baznīcu celtniecība – tas 
viss nostiprināja luterismu Vidzemē.120 Zviedri visus zemniekus “pierakstīja” 
luterāņos, tomēr Liepupes draudzes zemnieki baznīcu apmeklēja ļoti reti.121 

Zviedru laikos garīgās un laicīgās pārvaldes iestādēm par galveno 
darbības virzienu noteica evaņģēliskās kristietības iesakņošanu latviešu 
zemnieku ikdienā. Sākās sistemātiska cīņa pret senajām, savulaik ar cilvēku 
garīgo dzīvi cieši saistītajām tradīcijām.122 1634. gada 13. augustā Gustavs 
Ādolfs izdeva noteikumus par vispārējo baznīcu vizitāciju Vidzemē. Visās 
baznīcu vizitācijās tika meklēti un dažādi sodīti pūšļotāji, kuri galvenokārt 
bija nodarbojušies ar sadzīves gadījumiem – ārstējuši, novērsuši nelaimes 
u. c. 1637. gadā kādā protokolā fiksēta prāva pret Liepupes zemnieku Jāni 
Kušķi un viņa sievu Magdalēnu. Zemniekus apvainoja buršanā, un viņi 
saņēmu sodu. Tomēr sodi situāciju nemainīja, jo jau 1638. gadā Vidzemes 
ģenerālvizitācija sniedz ziņas, ka Liepupē Kurpnieku Jāņa sieva sava slimā 
bērna ārstēšanai uzmeklējusi burveni Kušķa Jāņa sievu Magdalēnu, pēc tam 
divas sāls pūtējas un vēl meklējusi arī kādu burvi Limbažos. Par šo notikumu 
sīkāku ziņu nav. Taču zināms, ka šajā pašā gadā par vārdošanu Liepupē 
sodīts kāds Bērens. Par neatļauto nodarbi viņam piesprieda 10 pārus žagaru 
pie kāķa, un noteica, ka to pašu saņems arī tie, kas pie viņa turpmāk meklēs 
palīdzību.123 

18. gs. otrajā pusē kā vienu no kristietības iesakņošanās pasākumiem var 
minēt lasītprasmes apgūšanas veicināšanu mājmācībā. Stāvokli 1800. gadā 
raksturo Vidzemes konsistorijas dati – Valmieras apriņķī ar 12 draudzēm 
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bija 27 509 lasītpratēji un 14 973 lasītnepratēji.124 Liepupes draudzē šajā 
laikā kā lasītpratēji uzskaitīti 1759 jeb 6,4 % no visiem cilvēkiem apriņķī, bet 
lasītnepratēji – 611 jeb 4 % no visiem cilvēkiem apriņķī (6. tab.). Lasītpratēju 
skaits laikā no 1791. līdz 1803. gada pieauga, taču tos nevar uzskatīt par 
drošiem datiem, jo dalījums, kā tika aptaujāti iedzīvotāji, ir ļoti mainīgs. 
Vislabākais rādītājs būtu bijis, ja uzskaitītu atsevišķi vīriešu un sieviešu 
prasmi. 

Vidzemes neražu, bada un epidēmiju gadi, kā arī grūtie sadzīves apstākļi 
ietekmēja iedzīvotāju morāli un izpratni par lietu būtību kopumā. Līdzās 
Dieva vārdu uzklausīšanai Liepupes baznīcā draudzes novada iedzīvotāji 
garīgo mierinājumu meklēja un atrada vēl citās reliģiskās kustībās. 18. gs. 
sākumā, atjaunojoties garīgai dzīvei, Vidzemē aizsākās hernhūtiešu kustība, 
ko parasti dēvē par Vidzemes brāļu draudzi. Tā iezīmēja īpašu notikumu 
posmu Latvijas baznīcas vēsturē. 

Brāļu draudzes darba spēcīgākais kāpinājums Vidzemē un Igaunijā norisēja 
18. gs. 30. gados. Vēstures periods no 1742. līdz 1861. gadam uzskatāms par 
“cīņas laikmetu pret brāļu draudzi, tās mēģinājumiem pastāvēt, tās uzziedu 

1775    333   453   818    723
1776    323   531   678    524
1777    368   606   687    549
1778    371   606   687    549
1779    355   500   718    532
1780       366   645   153    633
1782    130   596   266    866
1783    124   600   263    883
1787      321   813   158    745
1788    280   920   169    735
1789       315   924   248    674
1790    330   946   131    659
1791    422   949   89    651
1799    438  1336   47    583
1800       449  1310   68    543
1801    379  1360   126    546
1803    400  1408   179    562

6. tabula. Liepupes draudzes lasītpratēju un lasītnepratēju 
skaits 1775.–1803. gadā125

Gads Lasītpratēji
bērni līdz

15 gadu vecumam
bērni līdz

15 gadu vecumam
pieaugušie no

16 gadu vecuma
pieaugušie no

16 gadu vecuma

Lasītnepratēji
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un beidzot arī galīgo aizliegumu Vidzemē un Igaunijā”126.Vidzemes brāļu 
draudzes apsīkuma periods sākās 19. gs. 60. gados.127 

Laikā, kad veidojās Vidzemes brāļu draudzes, luterāņu dievnamos 
atsevišķas vācu draudzes pastāvēja tikai Rīgā. Vidzemes guberņas latviešu 
daļā dzīvoja vācieši, taču viņi nebija organizēti atsevišķās draudzēs.128

18. gs. beigās Liepupes draudzes novadā dibināja trīs brāļu 
draudzes saiešanas – Krastiņu 1787. gadā, Zīvartu 1794. gadā un 
Kaimiņu 1796. gadā, kas atradās Rīgas apriņķa Skultes muižā. Vēlāk,  
1824. gadā, dibināja Stārastu saiešanu Stienes muižā. 1817., 1823. un  
1828. gadā Liepupē darbojas viens saiešanas nams, kur piekritēji attiecīgi pa 
gadiem bija 97, 115 un 101. Liepupes brāļu draudze darbojās arī 1829., 1830.  
un 1831. gadā. 1834. gada sākumā Liepupes draudzē darbojās viens 
saiešanas nams, 1836. gadā draudzes vizitācijas komisija noskaidroja, ka 
vietējie apmeklēja trīs saiešanas namus – divus Liepupes draudzē un vienu 
kaimiņos Skultē.129 

19. gs. 40. gados kustība pieņēmās spēkā un Vidzemē daudzās draudzēs 
kļuva par dominanti, vietējo zemnieku aprūpē izkonkurējot luterisko 
baznīcu, turklāt tās ietekmē nonāca arvien plašāks jautājumu loks, kā 
rezultātā brāļu draudzes ietekmēja arī saimniecisko un pat politisko klimatu 
attiecīgajā baznīcas draudzē. Liepupes brāļu draudze ietilpa Vēberhofa 
distriktā, kurā kopumā bija uzskaitīts 3251 apmeklētājs. Turklāt katrā 
brāļu draudzē bija prāvs tādu apmeklētāju skaits, kas netika reģistrēti.130  
1841. gadā Liepupē bija 613 brāļu draudzes piekritēju, bet 1850. gadā – 237. 
1845. gadā baznīcu vizitāciju protokoli apstiprina, ka Liepupē joprojām 
darbojusies brāļu draudze, pulcēdama savus piekritējus trīs vietējos saiešanas 
namos. 1852. gadā Liepupē aktīvi strādāja Kaupes un Stenderu saiešana, bet 
1854. gadā bija piecas saiešanas – Stenderu ar 13, Kanges ar 48, Krastiņu 
ar 358, Zīvarta ar 172 un Stārastu saiešana ar 57 piekritējiem (kopumā 
šajā gadā brāļu draudzi atbalstīja 648 Liepupes draudzes iedzīvotāju).  
1857. gadā Valmieras baznīcas apriņķa prāvests Zilmans ziņoja konsistorijai, 
ka agrāk baznīcas pakļautībā nonākušie saiešanas nami Liepupē – Duntē 
un Tūjā – atkal atgriezušies brāļu draudzes aprūpē un pārziņā. Tomēr  
19. gs. vidū Vidzemes brāļu draudze zaudēja ne tikai iepriekšējos gados 
iegūto vietu Vidzemes sabiedriskajā dzīvē, bet arī agrāko gadu pievilcību un 
atraktivitāti.131 
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1832., 1834. un 1835. gadā Vidzemi vairākkārt piemeklēja neraža. 
Zemnieku saimniecību izputēšana un nīkuļošana, sociālā nedrošība kļuva 
par vienu no zemnieku nemieru cēloņiem 1845. gadā. Vidzemes zemnieku 
nemieri izpaudās 19. gadsimtam neraksturīgā reliģiskā formā – konversijas 
kustībā, zemniekiem strauji pārejot no luterticības pareizticībā. Līdz pat  
1845. gadam starp latviešiem un igauņiem bija maz pareizticīgo, vairāk šai 
baznīcai piederīgi bija krievi, poļi, arī ebreji. Šo kustību vēstures literatūrā 
visbiežāk saista ar brāļu draudžu darbību, tomēr tas uzskatāms tikai par 
vienu faktoru. Ap šo laiku Liepupes draudzē bija divi brāļu draudzes 
saiešanas nami – Duntes pagasta Kaņģos un Stienes pagasta Stārastos,132 taču 
diezgan neaktīvi, tāpēc nevar uzskatīt, ka šajā novadā pāriešanas procesu 
ietekmējusi brāļu draudze. Arī jau minētais par brāļu draudzi Liepupē 
liecina, ka pirms konversijas kustības brāļu draudzes piekritēju bijis vairāk 
nekā pēc tās sākšanās. Tomēr jau 19. gs. 50. gadu sākumā vērojams gan 
saiešanas namu, gan draudzes piekritēju skaita straujš pieaugums, tāpēc 
brāļu draudzes ietekme konversijas kustības norisē Liepupes draudzē nav 
vērtējama viennozīmīgi. 

Mācītājs A. G. Velligs uzskatīja, ka šis process Liepupes draudzē noticis 
spontāni, ietekmējoties no blakus novadiem: “1846. gadā ļaunais gars nāca 
pāri igauņiem Meniņmuižā (Orrenhof) un no turienes uz latviešiem Vecsalacā. 
Tad nu orenhofieši un salacieši devās cauri Ķirbižu un Blomes novadam 
lielos baros uz Limbažiem (Lemsal), lai pierakstītos jaunajā ticībā, un viņi 
aizrāva sev līdzi zināmu skaitu šo novadu zemnieku, un viņu piemēram 
sekoja Vecmuižas un Tūjas iedzīvotāji. Tas turpinājās visu 1846. gadu, daļēji 
arī 1847. gadā. (..) Viņi no šādas pāriešanas citā ticībā gaidīja visu zemes 
laimi (..). Taču, lai slavēts Dievs, lielākā daļa pamazām nāca pie apjēgas, 
jo gaidāmās priekšrocības “pārgājējiem” izpalika. No visiem pārējiem 
Liepupes novadiem, kā arī no Skultes draudzes neviens ticību nemainīja (..), 
izņemot pāris nekam nederīgu indivīdu.”133 Mācītāja atmiņas vērtējamas kā 
subjektīvas pārdomas, un tomēr tās ataino šīs kustības ietekmi uz Liepupes 
draudzi. Par tiem “pāris nederīgiem indivīdiem” gan nebūs taisnība, jo 
laikā no 1846. līdz 1847. gadam draudzē pareizticību pieņēma ap 450 
latviešu.134 Tas bija aptuveni 10 % 1850. gada draudzes iedzīvotāju kopskaita  
(sk. 2. tab.). Liepupes novada draudzes iedzīvotāji piedzīvoja laikus, kas 
strauji un neatgriezeniski ietekmēja garīgo dzīvi kopumā. 
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Liepupes draudzes novadā pareizticību pieņēmušie latvieši pavisam 
noteikti piederēja pareizticīgo draudzei,135 kas dibināta 1848. gadā. Draudzē 
bija 752 dvēseles, no kurām 12 bija saimnieki, pārējie – kalpi, kā arī priesteris 
Rodions Poišs un divi sprediķotāji. Laikā no 1866. līdz 1869. gadam draudzes 
vajadzībām uzcēla pareizticīgo dievnamu, kas līdz pat 20. gs. 20. gadiem visos 
dokumentos minēta kā Pernigeles pareizticīgo baznīca Viļķenes muižā.136

Par pareizticīgo iedzīvotāju straujāku ienākšanu vai aiziešanu no Liepupes 
draudzes novada liecina iedzīvotāju saraksti un revīziju pārskati.137 Tie rāda, 
ka, piemēram, 1858. gadā Mētaku muižā dzīvoja pareizticīgo Jāņa Āža  
ģimene – sieva Anna, četras meitas un divi dēli. Uzskaitītas arī divas 
pareizticīgās sievietes – Marija Upmale un viņas meita Nanija. Sākot no  
1869. gada līdz pat 19. gs. beigām draudzē ienāca vairāk pareizticīgo, īpaši 
no Valkas apriņķa. Tā 1869. gadā no kaimiņdraudzēm Liepupē ienāca divi 
pareizticīgie vīrieši, bet 1874. gadā no 14 ienākušajiem trīs bija pareizticīgie. 
1876. gadā no Valkas apriņķa ienāca trīs pareizticīgo ģimenes – Konstantīns 
Ņikiforovs Suhanovs, viņa sieva un divi bērni; viņa brālis Trofims ar sievu 
un pieciem bērniem; viņu māsa Minadora ar meitu. Šajā pašā gadā Liepupes 
novadā pierakstīta arī Jevdokija Nikifora Suha, kurai bija četri dēli un meita.

1897. gadā Valmieras apriņķī dominēja luterāņi, tad sekoja pareizticīgie. 
Turklāt tieši šajā apriņķī dzīvoja 42,4 % pareizticīgo no visiem Vidzemes 
guberņā uzskaitītajiem.138 19.–20. gs. mijā 52 % kopējā luterāņu skaita  
dzīvoja Vidzemē. Otra lielākā konfesija Latvijā bija katoļi, taču Vidzemē 
viņi veidoja pavisam niecīgu daļu guberņas iedzīvotāju kopskaitā. Trešā 
lielākā konfesija bija pareizticīgie.139 Liepupes draudzē laikā no 1902. līdz 
1905. gadam vairākums iedzīvotāju bija luterticīgi un tikai neliela daļa 
pareizticīgo. Katoļu un citu konfesiju iedzīvotāju draudzē nav norādīti.140 

20. gs. sākumā draudzes locekļi joprojām maksāja obligāto baznīcas 
nodevu. 1912. gadā Liepupes draudzē luterāņiem galvasnauda bija 9 1/2 
rubļa gadā, bet pareizticīgajiem – par vienu rubli mazāk.141

Jauns cēliens Liepupes draudzē sākās 1919. gada rudenī, kad stājās spēkā 
Latvijas Republikas Pagaidu valdības pagaidu noteikumi par evaņģēliski 
luteriskajām konsistorijām, kas tika pārorganizētas. Atcēla muižnieku 
patronāta tiesības pār baznīcu un nodibināja draudžu pašpārvaldi.
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Kristīne Zaļuma

zur geschichte des kirchspiels 
liepupe / pernigel bis 1919

Schon in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts gab es im Gebiet Pernigell 
ein Kirchspiel (Gemeinde). Die ersten zuverlässigen Nachrichten finden sich 
in den Quellen aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Vermutlich gab 
es schon damals in diesem Gebiet Dörfer und landwirtschaftliche Anwesen, 
aus denen im 16. und 17. Jahrhundert Gutshöfe entstanden. Die territoriale 
Struktur des Gebietes und der Status der Gutshöfe wurde durch die jeweiligen 
Ergebnisse der zahlreichen Kriege in Livland bedingt. Ähnlich wie anderswo 
in Lettland gehörten die Einwohner dieses Gebietes zu verschiedenen 
Konfessionen.

Die ursprünglichen Grenzen des Kirchspiels Pernigel blieben bis zum 
Ende des 19. Jahrhunderts fast unverändert. Seit dem ausgehenden 17. 
Jahrhundert bis zum Anfang des 20. Jahhunderts galten die Gutshöfe als 
die Zentren des wirtschaftlichen Lebens; das Zentrum des geistigen Lebens 
war die Kirche. Seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gehörten zum 
Kirchspiel Pernigel acht Gutshöfe, und diese Zahl blieb unverändert bis zum 
Beginn des 20. Jahrhunderts.
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Das Kirchspiel Pernigel wurde im Laufe der Jahrhunderte von Liven, 
Letten, Deutschen, Esten und Russen bewohnt. Die meisten von ihnen waren 
seit dem angehenden 16. Jahrhundert evangelisch-lutherischen Glaubens. 
Die örtlichen Liven vermischten sich allmählich mit Ankömmlingen aus 
anderen Gebieten und mit Letten, so dass zahlreiche ethnisch vermischte 
Familien entstanden. In Folge dessen gab es in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
im Kirchspiel Pernigel fast keine Liven mehr.

Die meisten Einwohner des Kirchspiels Pernigel gehörten zu den sozialen 
Gruppen der Adeligen und der Bauern. Hauptsächlich waren die Bewohner 
von Pernigel im Bereich der Landwirtschaft tätig, jedoch gab es in ihrem Leben 
und ihren Arbeitsformen auch etliche Besonderheiten, die durch die nahe 
gelegene Ostsee bedingt waren. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als 
die Folgen der zahlreichen Kriege, Seuchen und der Jahre der Hungersnot 
überwunden waren, begann die Zahl der Einwohner allmählich zu steigen. 
Jedoch war die Anzahl der Sterbefälle bei Neugeborenen ziemlich hoch.

Obwohl die meisten Einwohner der Gemeinde ev.-lutherisch waren, 
wechselten nach dem Jahr 1847, als im Gebiet Pernigel die Konver-
tierungsbewegung in Gang kam, 10% der Bevölkerung zur russischortho-
doxen Kirche.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde der nationale und soziale 
Bestand der Kirchengemeinde Pernigel durch den raschen Prozess der 
Urbanisierung sowie durch die Veränderungen in den sozialwirtschaftlichen 
Beziehungen beeinflusst. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde in Lettland eine 
„Gemeinde“ durch die Gesetzgebung als die unterste Verwaltungseinheit des 
Staates auf dem Lande bestimmt, dadurch wurde grundsätzlich die Semantik 
des Begriffs „Gemeinde“ (d. h. Kirchengemeinde) geändert.

Die Forschungsarbeit zur Geschichte des Kirchspiels Pernigel bis 1919 
gewährt Einsicht in die Anfänge des Christentums und in die Geschichte der 
ev.-lutherischen Kirche in Livland, erläutert die Beziehungen, die zwischen 
der Kirche und der Gesellschaft herrschten, sowie gibt neue Informationen 
über das religiöse Leben in einem kleinen livländischen Kirchspiel.

Schlüsselwörter: Kirchspiel, Gemeinde, Pernigel, Geschichte livländischer 
Kirchspiele.
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