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vēsture
Valda Kvaskova

fon firksu dzimta 
oktes muižā, 16.–20. gadsimts

	 	 	
rakstā atspoguļota kādreizējās oktes muižas izveidošanās talsu novadā no Livonijas ordeņa 
laikā piešķirtām lēņu zemēm, kā arī muižas vēsture līdz Latvijas republikas agrārreformai 
20. gadsimta 20. gados. izsekota muižas īpašnieku maiņa, kas norisēja galvenokārt fon firksu 
dzimtas ietvaros, raksturota fon firksu darbība hercogistes pārvaldes iestādēs. analizēta 
muižas centra kompleksa apbūve, kungu mājas celtniecība un pārbūves, balstoties uz Latvijas 
nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva plāniem un dokumentiem.
Atslēgvārdi: fon firksu dzimta, kurzemes un zemgales hercogiste, kurzemes muižu vēsture, 
arhitekts teodors Heinrihs zeilers (Seyler).

Bijusī oktes muiža atrodas talsu novada dienvidaustrumu daļā, Laucienes 
pagastā, pie 3,4 ha lielā oktes ezera. tā ir kaimiņos esošās nurmuižas, tagad 
saukta Lauciene, vecākā, bet mazākā un trūcīgākā “māsa”. Par “radniecību” 
šo muižu starpā varam runāt ne vien tāpēc, ka tās robežojas viena ar otru, 
bet arī tā iemesla dēļ, ka okte vairāku gadsimtu garumā, t. i., no 1505. gada 
līdz muižas likvidēšanai Latvijas republikas agrārreformas gaitā 1920. gadā, 
tāpat kā nurmuiža – tikai ar nelieliem pārtraukumiem –, piederēja 
fon firksu (Fircks) dzimtai, kam bijusi ievērojama loma kurzemes hercogistes 
vēsturē. Vēl mūsdienās šīs dzimtas pēcnācēji finansiāli atbalsta nurmuižas 
jeb nurmes, kā to dēvē pašlaik, baznīcu, kurā apbedīti daudzi fon firksu 
dzimtas pārstāvji – nurmuižas un oktes īpašnieki.

Pirmās Latvijas republikas laikā, padomju okupācijas gados, kā arī 
vairākus gadus pēc Latvijas valsts atjaunošanas bijušajā oktes muižas centrā 
darbojās zirgaudzētava, izmantojot un savu iespēju robežās uzturot vecās 
ēkas. tagad plašais komplekss ir pamests, 2010. gada oktobrī rīkotā izsole, kur 
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Bijušā oktes muižas centra – zirgaudzētavas – plāns. 1931. gads
LVVA, 1679. f., 173. apr., 96. l., 1. lp.

piedāvāja iegādāties bijušās msia “oktes muiža” īpašumu – 408,6 ha zemes, 
to skaitā 109 ha meža, oktes ezeru, 20 ēku, to skaitā vienu daudzdzīvokļu 
māju, piecas dzīvojamās ēkas, trīs šķūņus, piecas kūtis, pa vienai noliktavai,piecas kūtis, pa vienai noliktavai,vienai noliktavai, 
klētij–kaltei, klētij, stallim, pirtij, sūkņu mājai un ūdenstornim, kā arī kustamo 
mantu  kopumā par 489 000 Ls –, beidzās bez rezultātiem. Bijusī oktes 
muižas kungu māja atrodas privātā īpašumā, taču tās atjaunošana atlikta uz 
nezināmu laiku.
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oktes muižas īpašnieki

oktes muižas vēsture aizsākās Livonijas ordeņa valdīšanas laikā, ar zemju 
izlēņošanu talsu novadā, un 16. gadsimta sākumā no kādreizējā lēņa izveidojās 
dzimtmuiža. Pirmos lēņa īpašniekus, kuriem piederēja zeme vēlākās oktes 
muižas teritorijā, nekļūdīgi nosaukt nevaram, jo lēņa dokumentos, tā sauktajās 
lēņa grāmatās, izlēņotās zemes atrašanās vieta norādīta vien aptuveni. 1768. gadā, 
kad izgatavoti oktes muižas dokumentu noraksti, senākais dokuments, kas 
attiecas uz okti, minēta ordeņa mestra Halles (Hale) lēņa grāmata kādam 
albertam vienam arklam zemes “talsu novadā”, izdota 1292. gadā, apustuļu 
filipa un Jēkaba dienā.1 1387. gadā talsu pilī ordeņa mestrs robins fon elcs 
(Eltz) izlēņoja četrus arklus zemes “blakus nurmuižas ciemam” kādam 
Hermanim rummelam (Rummel).2 oktes muižas bijušā arhīva dokumentubijušā arhīva dokumentuarhīva dokumentu 
vidū ir vēl citas lēņa grāmatas, taču, kā jau minēts, nevaram droši apgalvot, 
ka tajos norādītās zemes veido vēlāko oktes muižu.

Vietas nosaukums “okte” pirmo reizi minēts lēņa grāmatā, ko 1424. gadā 
elizabetes dienā ordeņa mestrs tīse fon rūtenberhs (Rutenberch) izsniedza 
kādam Hermanam Gruvelnam (Gruweln). no izlēņotajiem 23 arkliem zemes23 arkliem zemesarkliem zemes 
talsu novadā seši arkli “sniedzas līdz ceļam, kas ved uz okti”3. �itās 15. gad� �itās 15. gad�
simta lēņa grāmatās nosaukums “okte” vairs nav minēts un lēņus sauca to 
īpašnieku vārdā.

zeme, kas veido vēlāko oktes muižu, 1443. gadā izlēņota ordeņa vasalim 
Hansam Šperlingam (Sperling),4 un vēl 16. gadsimtā to sauc par Šperlinga 
muižu. 1495. gadā Livonijas ordeņa mestrs Volters fon Pletenbergs (Plettenberg)	
izdeva lēņa grāmatu par šo muižu Johanam fon Pletenbergam,5 savukārt viņšsavukārt viņšviņš 
1505. gada 28. jūlijā to pārdeva Jirgenam (Georgam) i fon firksam (1489 – 
pirms 1522. gada 12. septembra).6 1506. gada 2. martā ordeņa mestrs Volters 
fon Pletenbergs šo pirkšanas un pārdošanas līgumu juridiski nostiprināja, 
izsniedzot fon firksam lēņa grāmatu uz šo īpašumu.7 Līdzīgā veidā J. (G.) 
i fon firkss 1505. gadā ieguva Šķēdi, līdz ar to okte un Šķēde kļuva par 
pirmajām fon firksu dzimtmuižām kurzemē.8 Par J. (G.) i fon firksu, kurš 
ir pirmais fon firksu dzimtas pārstāvis kurzemē, zināms, ka jau 1494. gadā 
viņš bija ieguvis lēni kuldīgas novadā, netālu no abavas. kurzemē J. (G.) i 
fon firkss bija ieradies no ziemeļigaunijas, kur viņa senči bija kalpojuši kā 
dānijas karaļa vasaļi. Viņa sieva bija no fon Butlaru (Buttlar) dzimtas. 

Pētījumā par fon firksu dzimtas vēsturi, kas publicēta kurzemes 
bruņniecības rokasgrāmatā “Genealogisches Handbuch der kurländischen 
Ritterschaft”,9 atrodamas ziņas par J. (G.) i fon firksa dēliem. Vecākais dēls 
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Jirgens (Georgs) ii, kurš no tēva bija mantojis oktes muižu, nomira, neatstājis 
pēcnācējus, un okti mantoja viņa brālis markuss ii fon firkss, kurš pēc tēva 
nāves bija saņēmis Šķēdes muižu. tomēr autori neizslēdz arī iespēju, ka 
markuss ii okti mantoja no kāda cita sava radinieka. m. ii fon firksa laikā bijusī 
ordeņa vasaļa Šperlinga muiža jau viennozīmīgi saukta par okti. markusa ii 
dzīves dati precīzi nav zināmi, bet dažādos dokumentos viņš minēts laikā 
no 1522. līdz 1543. gadam. Viņš bija mestra pilnvarots tiesnesis lēņu lietās, 
ordeņa komisārs un kurzemes vasaļu pārstāvis Vidzemes landtāgā, precējies 
ar fon dēnhofu (Döhnhof).	

drīz pēc 1543. gada okti un Šķēdi mantoja markusa ii dēls Jirgens 
(Georgs) iii fon firkss. ap 1540. gadu viņš bija apprecējis annu fon Vestfālu 
(Westphal), kurzemes bīskapa Johana fon minhauzena (Münchhausen)	
māsasmeitu, un, pateicoties šai radniecībai, ievērojami paplašinājis savus 
īpašumus, arī Piltenes bīskapijā. ordeņa karā ar krieviju, kurā piedalījās viņš 
pats un vēlāk arī divi viņa dēli no pirmās laulības, viņš atbalstīja ordeni ar 
lielām naudas summām, par atlīdzību saņemot daudzus ciemus un zemnieku 
sētas. Jaunizveidotajā kurzemes hercogistē (1561.–1562. gadā) viņš kļuva par 
vienu no lielākajiem zemes īpašniekiem. Hercogs Gothards J. (G.) iii fon firksu 
iecēla  par kuldīgas pilskungu, viņš bija viens no uzticamākajiem hercogapar kuldīgas pilskungu, viņš bija viens no uzticamākajiem hercoga 
padomniekiem.10 1566. gada 18. janvārī viņš no kristofa Herdes (Hoerde)	
nopirka nurmuižu, kas līdz 1561. gadam bija nozīmīgākais kandavas fogtu 
īpašums.11 Hercogs Gothards šo pirkšanas un pārdošanas līgumu apstiprināja 
1569. gada aprīlī, nurmuižu J. (G.) iii fon firksam vienlaikus izlēņojot.vienlaikus izlēņojot..12	

ap 1563. gadu pēc pirmās sievas nāves viņš apprecēja elizabeti fon rozenu 
(Rosen) no mazstraupes muižas Vidzemē, bet ap 1586. gadu noslēdza trešo 
laulību ar annu fon rozenu no Lielstraupes. izsmeļošs pārskats par 
J. (G.) iii fon firksa ģimeni un īpašumiem atrodams viņa testamentā, kas 
sastādīts nurmuižā 1598. gada 20. jūnijā.13 no 13 bērniem šajā laikā dzīvidzīvi 
bija tikai divi dēli un sešas meitas. Vecākajam dēlam kristoferam, kurš bija 
studējis rostokā un Padujā, bija novēlēta nurmuiža, bet jaunākajam dēlam 
magnusam – Šķēde, ko viņš jau bija saņēmis no tēva sakarā ar savām laulībām, 
un muiža pie aizputes. 

saskaņā ar J. (G.) iii fon firksa testamentu okte bija viņa sievas annasokte bija viņa sievas annasbija viņa sievas annas 
fon rozenas atraitnes tiesa, atstāta viņai mūža lietošanā, jo “viņas pūrā bijis 
daudz vairāk naudas, dārglietu un sudraba, nekā piederējis viņam pašam”. 
testamentā arī uzsvērts, ka gadījumā, ja oktes muižā nav vismaz 50 govju, 
20 zirgu, 30 cūku un 30 zosu, trūkstošais skaits jāpapildina no nurmuižas un 
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aizputes.14 ar savu testamentu J. (G.) iii fon firkss faktiski bija iedibinājis 
majorātu pār savām dzimtmuižām, proti, noteicis, ka visām viņa muižām uz 
mūžīgiem laikiem jāpaliek fon firksu dzimtas īpašumā un tiesības mantot 
nekustamos īpašumus ir tikai dzimtas vīriešu kārtas pēcnācējam, ikreiz 
vecākajam. sievietēm savu mantojuma daļu pienācās saņemt naudā. 
J. (G.) iii fon firkss, nurmuižas pils un baznīcas cēlājs, miris kuldīgā 	
1600. gada 2. jūlijā un apbedīts nurmuižas baznīcas kapenēs.

Pēc annas fon rozenas nāves (laikā starp 1606. gada 4. jūniju un 	
1623. gada 1. septembri) okti mantoja Šķēdes īpašnieks magnuss fon firkss, 
kura studijas ārzemēs, tāpat viņa uzturēšanās kurzemes hercoga galmā un 
kāzu svinības tēvam esot dārgi izmaksājušas.15 m. fon firkss bija hercoga 
magnusa – bijušās kurzemes bīskapijas jaunā valdnieka dānijas karaļa 
frīdriha ii brāļa krustdēls.16 Vēl pirms 1598. gada viņš bija apprecējis annu 
fon zībergu (Syberg). testamentā, kas sastādīts Šķēdē 1633. gada 9. maijā, 	
m. fon firkss viņai mūža lietošanā novēlēja: “okti līdz ar Lībes ciemu, visām 
zemnieku zemēm un pļavām, tāpat arī apkārtnē dzīvojošos amatniekus un 
krogu, kas atrodas muižas teritorijā, kā arī vēl vienu krogu talsos.” Pārējās 
muižas, arī okte pēc a. fon zībergas nāves novēlētas viņu vecākajam 
dēlam Georgam.17 tomēr šis testaments, kā izrādījās, bija sastādīts pāragri,šis testaments, kā izrādījās, bija sastādīts pāragri,, kā izrādījās, bija sastādīts pāragri, 	
a. fon zīberga nomira pirms sava vīra drīz pēc 1633. gada, un 1639. gada 
18. aprīlī magnuss fon firkss savam jaunākajam dēlam kristoferam izdeva 
“koncesiju uz oktes muižu un Lībes pusmuižu”. Par to, ka šāds dokumenta 
kādreiz tiešām eksistējis, uzzinām no nurmuižas arhīva dokumentu saraksta, 
pati koncesija līdz mūsdienām nav saglabājusies, tādēļ nezinām, ar kādiem 
noteikumiem okte nodota k. fon firksa rīcībā.18

1641. gada 7./17. aprīlī m. fon firkss sastādīja jaunu testamentu, kurā okti 
novēlēja savam jaunākajam dēlam kristoferam. Vecākajam dēlam Georgam 
bija novēlēta Šķēde, bet pārējiem diviem dēliem mantojums bija jāsaņem 
naudā. taču šie testamenta noteikumi netika izpildīti. Pēc magnusa nāves 
četri viņa dēli 1642. gada 18. septembrī noslēdza vienošanos par to, ka oktes 
un Šķēdes muižu savā īpašumā pārņems vecākais dēls Georgs, pārējiem 
brāļiem viņu mantojuma daļu izmaksājot naudā.19 G. fon firkss dokumentos 
pēdējo reizi minēts 1649. gada 7. septembrī. Viņa sieva bija no fon Butlaru 
(Buttlar) dzimtas, mirusi 1652. gadā, laikā starp 27. janvāri un 4. maiju. 

no G. fon firksa okti un Šķēdi mantoja viņa dēls magnuss Georgs i 	
fon firkss. (Par šo muižu īpašnieku viņš dēvēts kādā 1662. gada 22. augustā 
noslēgtā pirkšanas un pārdošanas līgumā par zemēm ārlavā.20) 1666. gada 1666. gada 	
17. septembrī m. G. i fon firkss parakstīja vienošanos ar nurmuižas īpašnieku 
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kristorferu fon firksu par kāda meža gabala atdalīšanu no nurmuižas un 
pievienošanu oktei. Līdz ar to tika likvidētas oktes un Šķēdes tiesības, ko 
1598. gadā savā testamentā bija iedibinājis Jirgens (Georgs) iii fon firkss, 
proti, brīvi cirst vajadzīgos kokmateriālus un malku nurmuižas mežā.21		
m. G. i fon firksa sieva bija urzula fon den Brigena (Brüggen), mirusi pēc 
1673. gada 21. jūnija, pats viņš mira neilgi pirms 1696. gada.

Pēc m. G. i fon firksa nāves okti un Šķēdi mantoja viņa dēls magnuss 
Georgs ii. taču viņa īpašumā šīs muižas ilgi nepalika. kā lasāms oktes un 
Šķēdes pirkšanas un pārdošanas līgumā, kas noslēgts 1696. gada 29. novembrī, 
m. G. ii fon firksa mantotās muižas bija apkrautas lieliem parādiem. Bez tam 
viņam bija jāizmaksā mantojuma daļa līdz ar procentiem, kas bija sakrājušies 
vairāku gadu garumā, savai māsai annai dorotejai, matiasa Georga 	
fon alten�Bokuma (Alten-Bockum) sievai. Šādos apstākļos nespēdams okti unnespēdams okti unokti un 
Šķēdi paturēt, m. G. ii fon firkss 1696. gada 29. novembrī tās pārdeva savam1696. gada 29. novembrī tās pārdeva savamtās pārdeva savam 
māsasvīram par 15 000 valstsdālderu, paturot sev tikai Popragu muižu. 
Līgumā bija noteikts, ka visi parādi, kas gulstas uz oktes un Šķēdes muižu, 
jāapmaksā pircējam.22 Līguma noslēgšanas dienā sastādīts arī oktes un Šķēdes 
muižas parādu saraksts. Parādu kopējā summa bija 107 978 valstsdālderi, 
15 000 no tiem pienācās nurmuižas īpašniekam karlam fon firksam.23	

Pēc oktes un Šķēdes pārdošanas maganuss Georgs ii dzīvoja Popragu 
muižā. Viņš mira laikā starp 1722. gada 18. jūliju un 1724. gada 16. novembri. 
Viņa sieva bija elizabete agnese fon korfa (Korff), mirusi starp 1731. gada 	
22. jūniju un 1732. gada 14. novembri.

Pārdodot okti un Šķēdi citas dzimtas pārstāvim, m. G. ii fon firkss bija 
pārkāpis noteikumu, ko 1598. gada 20. jūnijā sastādītajā testamentā saviem 
pēcnācējiem bija izvirzījis Jirgens (Georgs) iii fon firkss, proti, ka nurmuižai, 
oktei un Šķēdei uz mūžīgiem laikiem jāpaliek fon firksu dzimtas īpašumā. 
saprotot, ka gaidāmi protesti no fon firksu puses, m. G. fon alten�Bokums, 
parakstot līgumu par oktes un Šķēdes pirkšanu, pasteidzās sastādīt īpašu 
dokumentu, kurā apliecināja gatavību gada laikā pārdot okti un Šķēdi 
kādam fon firksu dzimtas piederīgajam, “kuram būtu uz tām tiesības un 
kurš gribētu atgūt savu senču īpašumu”24. m. G. fon alten�Bokuma bažas m. G. fon alten�Bokuma bažas 
izrādījās pamatotas: 1696. gada 17. decembrī tukuma virspilskunga tiesā 
tika iesniegts kristofera Johana fon firksa protests pret oktes un Šķēdes 
pārdošanu citai dzimtai. Šajā dokumentā viņš vienlaikus paziņoja, ka savas 
kā tuvākā radinieka tiesības atpirkt okti un Šķēdi nodod savam brālēnam 
karlam fon firksam, nurmuižas īpašniekam (1667–1746).25	
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1697. gada 6. novembrī bijušais oktes un Šķēdes īpašnieks m. G. ii 	
fon firkss parakstīja dokumentu, kurā apliecināja, ka pārdevis savas no 
tēva mantotās muižas m. G. fon alten�Bokumam un neiebilst pret to tālāku 
pārdošanu karlam fon firksam.26 Šajā pašā dienā noslēgts pagaidu līgums 
par oktes un Šķēdes pārdošanu k. fon firksam.27 1697. gada 23. novembrī 
m. G. ii fon firkss kopā ar m. G. fon alten�Bokumu ar saviem parakstiem 
apliecināja, ka oktei un Šķēdei nav citu parādu kā vien tie, kas uzskaitīti 
parādu sarakstā.28 Līgums, kas okti un Šķēdi atdeva atpakaļ fon firksu 
dzimtai, noslēgts 1698. gada 24. jūnijā. Līgumā vēlreiz izklāstīti apstākļi, 
kādos minētās muižas pārdotas m. G. fon alten�Bokumam, un, tā kā neviens 
cits no fon firksu dzimtas neesot izteicis vēlmi okti un Šķēdi atgūt, to darot 
nurmuižas īpašnieks karls fon firkss, “lai tās nezaudētu fon firksu dzimtas 
vārdu”. k. fon firkss samaksāja m. G. fon alten�Bokumam 110 500 guldeņu,. k. fon firkss samaksāja m. G. fon alten�Bokumam 110 500 guldeņu, k. fon firkss samaksāja m. G. fon alten�Bokumam 110 500 guldeņu, 
bet viņš savukārt apsolīja nodot okti un Šķēdi k. fon firksam “tādā stāvoklī, 
kādā tās saņēmis, – ar 100 liellopiem un visu pārējo, ieskaitot dokumentus 
no muižas arhīva”. Šis līgums koroborēts Jelgavas virspilskunga tiesā 	
1698. gada 25. jūnijā.29	

Jaunais oktes un Šķēdes īpašnieks k. fon firkss, kurš no sava tēva 
kristofera ii fon firksa (1634–1695) bija mantojis nurmuižu, ieņēma augstu 
stāvokli kurzemes hercoga dienestā. 1713. gada 2. aprīlī viņš iecelts par 
kandavas pilskungu,30 vēlāk – par kuldīgas virspilskungu, bijis hercoga 
virspadomnieks, oberburggrāfs un galvenais muižniecības nodevu iekasētājs. 
septiņdesmit deviņu gadu vecumā viņš lūdza hercogistes valdību atbrīvot 
viņu no visiem amatiem, un 1746. gada 22. martā šis lūgums izpildīts.31	
Viņa īpašumā bez minētajām muižām bija arī dunalka un dižsēņu muiža. 	
1691. gada 30. septembrī k. fon firkss nurmuižas baznīcā salaulājās arnurmuižas baznīcā salaulājās arsalaulājās ar 
Ģertrūdi margarētu fon Bistramu (Bistram; 1672–1734). 

1735. gada 23. jūlijā sastādīts k. fon firksa testaments, kurā teikts, ka 
oktes muižu līdz ar Lībes pusmuižu viņš nodod sava vecākā dēla Georga 
frīdriha īpašumā un to vērtība ir 30 000 guldeņu.32 k. fon firkss mira laikā 
starp 1746. gada 22. martu un 1747. gada 9. martu. 1747. gada 30. septembrī 
viņa mantinieki noslēdza mantojuma dalīšanas līgumu saskaņā ar tēva 
testamentu. oktes muižas īpašnieks Georgs frīdrihs kļuva arī par nurmuižas 
īpašnieku.33 Viņš dzimis 1700. gada 2. jūnijā, miris 1775. gada 27. martā. Viņa 
sieva bija anna elizabete fon den Brigena (Brüggen); viņa apbedīta nurmuižā 
1794. gada novembrī.
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G. f. fon firksam bija trīs dēli. Vecākais – karls Levins – kļuva par 
nākamo nurmuižas īpašnieku, vidējais – frīdrihs Ēvalds – bija Piltenes 
landrāts, rudbāržu un Štakeldangas īpašnieks, bet jaunākais – 1737. gadā 
dzimušais ernsts Johans – bija nākamais oktes īpašnieks. 18. gadsimta 	
50. gadu beigās un laikā no 1760. līdz 1764. gadam, kā tas lasāms ernsta 
Johana fon firksa sarakstē, viņš studēja Vācijā, Jēnas universitātē, kur iestājās 
arī brīvmūrnieku ložā.34 18. gadsimtā brīvmūrnieku kustībā, kas bija izaugusi 
no viduslaiku garīgajiem bruņinieku ordeņiem un akmeņkaļu cunftēm, bija 
iestājies jauns laikmets. Pretēji sabiedrībā valdošai kārtu nevienlīdzībai 
un reliģiskai neiecietībai brīvmūrnieku brālībās tika deklarētas idejas par 
cilvēku apvienošanos uz brālības, vienlīdzības, mīlestības un savstarpējas 
palīdzības pamatiem. Jelgavā pirmā brīvmūrnieku loža “zem trim kronētiem 
zobeniem” dibināta 1754. gadā, un šīs ložas loceklis bija arī ernsts Johans 	
fon firkss. Viņa vēstules, kas rakstītas draugiem no nurmuižas un oktes, 
rāda, ka brīvmūrnieku un apgaismības idejas bija iespaidojušas viņa dzīves 
uztveri un raksturu. kādā 1776. gada 6. jūnija vēstulē viņš raksta: “trūkums 
un nabago ļaužu ciešanas dara rūgtas manas dienas! �ik skumji! Šie cilvēki 
tiešām pelnījuši līdzjūtību, drauga līdzjūtību un mierinājumu [..].”.””35 Lai arī tēvs 
par godu kurzemes hercogam Bīronam (Biron) viņam bija devis vārdu ernsts 
Johans, viņš piederēja to muižnieku grupai, kas veidoja opozīciju hercogam. 
�itētajā vēstulē, cita starpā, lasāms: “talsi joprojām paliek republika, kur vēl 
sastopami īsti patrioti, neraugoties uz visām tām viltībām, ko hercogs šeit 
mēģinājis perināt.”36

Pēc atgriešanās no Vācijas ernsts Johans dzīvoja pie tēva nurmuižā, bet 
1768. gada 8. martā Georgs frīdrihs fon firkss parakstīja pagaidu līgumu 
par oktes pārdošanu dēlam. Šajā līgumā teikts: “Georgs frīdrihs fon firkss 
pārdod savam dēlam ernstam Johanam fon firksam oktes muižu līdz ar tās 
piemuižu Lībi ar visu aramzemi, ganībām, pļavām un mežiem, ar visiem 
tās zemniekiem un zemnieku mājām saskaņā ar šajā pašā dienā sastādīto 
inventāra sarakstu. Bez tam tiek pārdota arī tā sauktā Biķernieku zeme līdz 
ar zemniekiem, mājām, zemi un mežiem [..]. Visbeidzot, pircējam nodoti arī 
visi oktes muižas dokumenti. Viss, kas atrodas oktes, Lībes un Biķernieku 
robežās, saskaņā ar šo līgumu pārdots ernstam Johanam fon firksam kā 
dzimtīpašums par 22 000 guldeņu.” Patiesībā šis pirkšanas un pārdošanas 
līgums bija formāls, jo ernstam Johanam bija jāsamaksā tēvam tikai 	
2000 guldeņu, bet pārējo summu pēc tēva nāves bija paredzēts atrēķināt no 
ernsta Johana mantojuma daļas. Līguma 7. punktā bija noteikts, ka, gadījumā 
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ja ernsts Johans fon firkss nespētu okti paturēt, viņš drīkst to pārdot 
tikai kādam fon firksu dzimtas piederīgajam, turklāt priekšroka dodama 
dzimtas nurmuižas līnijai. Gadījumā ja oktes muižas īpašniekam nebūtu 
vīriešu kārtas pēcnācēju vai arī tie no savām mantojuma tiesībām atteiktos, 
nurmuižas īpašnieku pienākums būtu okti atpirkt par 22 000 guldeņu.37 Šis 
līgums koroborēts 1768. gada 12. martā, bet 1768. gada 24. jūnijā parakstīts 
oktes, Lībes un Biķernieku zemes pirkšanas un pārdošanas līgums saskaņā 
ar noteikumiem, kas bija formulēti pagaidu līgumā.38

kļuvis par oktes īpašnieku, ernsts Johans fon firkss 1769. gada 	
23. augustā apprecējās ar grāfieni elizabeti sibillu fon keizerlingu (Keyserling;	
1747–1799). 

1768. gada 10. martā sastādīts ernsta Johana tēva Georga frīdriha 	
fon firksa testaments, kurā apstiprinātas ernsta Johana tiesības uz oktes 
muižu arī pēc tēva nāves.39 testamentu atvēra 1775. gada 22. maijā,,40 bet 
nākamā gada 19. martā G. f. fon firksa mantinieki noslēdza mantojuma 
dalīšanas līgumu, ievērojot testamenta nosacījumus.41	

oktes muižas īpašnieks e. J. fon firkss mira 45 gadu vecumā un 1782. gada 
17. oktobrī apbedīts nurmuižas baznīcas kapenēs. tā kā okte šajā laikā jau 
bija ieķīlāta un atraitne ar mazgadīgiem bērniem nespēja nomaksāt parādus 
un muižu uzturēt, 1785. gada novembrī bērnu aizbildņi lūdza hercoga1785. gada novembrī bērnu aizbildņi lūdza hercogabērnu aizbildņi lūdza hercoga 
atļauju pārdot okti izsolē. Šāda atļauja tika saņemta 1786. gada 3. maijā, ar 
noteikumu, ka izsolē drīkst piedalīties tikai fon firksu dzimtas locekļi. izsole 
notika 1786. gada 23. jūnijā, un okti par 86 000 guldeņu nopirka kristofers 
frīdrihs fon firkss (1732–1817), dobeles pilskungs, zantes un mazzantes 
īpašnieks, vēlākais sēlpils virspilskungs.42 Laulībā ar margarētu annu 	
fon zassu (Saß) 1760. gada 21. decembrī viņam bija piedzimis dēls kristians 
oto frīdrihs, kuram 1788. gada 22. jūnijā tēvs pārdeva okti un tās piemuižu 
Lībi, un Biķernieku zemi “ar visām muižas ēkām un to nekustamo inventāru” 
par 86 000 guldeņu.43 k. o. f. fon firksa sieva bija Juliana Šarlote eleonora 
baronese fon renne (Roenne; 1768–1832); viņš pats mira Jelgavā 1825. gada 	
4. februārī, nebūdams vairs oktes, bet gan �odes īpašnieks.

1797. gada 11. jūlijā k. o. f. fon firkss bija pārdevis ķīlas valdījuma 
tiesības uz okti ar tās piemuižām Lībi un annasmuižu galma padomniekam 
kristofam baronam fon Šulcam�funkenam (Schoultz-Funcken) uz 80 gadiem 
par 174 000 guldeņu. Līgumā bija noteikts, ka muižas nodošanai jānotiek trīs 
mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža, bet vēlākais – līdz 1798. gada 
Jāņiem.44
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Pārdodot okti nevis dzimtīpašumā, bet uz ķīlas valdījuma pamata, 	
fon firksu dzimtai tika saglabāta iespēja šo muižu pēc ķīlas valdījuma 
termiņa beigām atkal atgūt savā īpašumā; citādā ziņā ķīlas valdījuma 
īpašnieks drīkstēja ar to rīkoties pēc saviem ieskatiem, t. i., to pārdot, dāvināt 
vai ieķīlāt.

1808. gada 12./24. jūnijā oktes muižai atkal mainījās īpašnieki, proti, 
barons fon Šulcs�funkens pārdeva ķīlas valdījuma tiesības uz okti, Lībi un 
annasmuižu Johanam frīdriham baronam fon Līvenam (Lieven) uz 70 gadiem 
par 64 500 valstsdālderu. Barons fon Šulcs�funkens ar šo līgumu atteicās no 
tiesībām šo muižu kādreiz atgūt un paziņoja, ka būtu gatavs pārdot okti 
fon Līvenam dzimtīpašumā, ja fon firksu dzimta tam piekristu. k. o. f. 	
fon firkss tomēr tam nepiekrita, un fon firksu dzimta saglabāja savas tiesības 
muižu atgūt.45 Līgums koroborēts tukuma virspilskunga tiesā 1808. gada 
16./28. jūnijā.46	

f. J. fon Līvens bija Jaunlīves un mercendarbes muižas īpašnieka frīdriha 
Georga fon Līvena jaunākais dēls, dzimis 1784. gada 6. decembrī. 1801. gadā 
viņš bija uzsācis studijas Leipcigā, kur 18. gadsimta 60. gados viņa tēvs bija 
studējis kopā ar Johanu Volfgangu Gēti (Goethe). 1808. gada 21. maijā f. J. 	
fon Līvens apprecējās ar Lubes, Popervāles un ārlavas īpašnieka Heinriha 	
fon Baha (Bach) meitu mariju. Viņiem bija seši bērni, visi dzimuši oktē.47 f. J. 
fon Līvens mira 1844. gada 22. maijā, un 4. jūnijā viņa atraitne un bērni vienojās 
par oktes pārvaldnieku un pilnvaroto juridisko jautājumu risināšanai iecelt 
vecāko dēlu eduardu fon Līvenu.48	

Vēl f. J. fon Līvena dzīves laikā bija aizsācies tiesas process starp viņu 
un nurmuižas īpašnieku frīdrihu fon firksu (1796–1863) jautājumā par 
īpašuma tiesībām uz okti, taču tiesas spriedums šajā lietā netika pasludināts: 
1846. gada 13. jūnijā bija noslēgta savstarpēja vienošanās starp e. fon Līvenu 
un f. fon firksu. saskaņā ar šo līgumu e. fon Līvens savā, savas mātes un 
pārējo mantinieku vārdā pārdeva ķīlas valdījuma tiesības uz okti nurmuižas 
īpašniekam f. fon firksam par 60 000 rubļu. no šīs summas f. fon firkss 
skaidrā naudā samaksāja 47 500 rbļ., bet atlikušo summu – 12 500 rbļ –samaksāja 47 500 rbļ., bet atlikušo summu – 12 500 rbļ – 47 500 rbļ., bet atlikušo summu – 12 500 rbļ –
izmantoja fon Līvenu parādu dzēšanai.49 Par f. fon firksa sievu 1830. gadā 
kļuva Jūlija baronese fon mirbaha (Mirbach; 1809–1886). 

saskaņā ar mantojuma dalīšanas līgumu, ko f. fon firksa mantinieki 
noslēdza 1864. gada 21. aprīlī, okti savā īpašumā pārņēma viņa dēls Heinrihs 
Hermanis.50 Viņš bija dzimis nurmuižā 1831. gada 7. novembrī, 1868. gada 
24. janvārī apprecējis augusti adu rinku (Rinck; 1843–1929) no darmštates.
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1878. gadā beidzās ķīlas valdījuma termiņš oktes muižai, un 22. septembrī 
tukuma virspilskunga tiesa publicēja muižas izpirkšanas noteikumus.51 ar tā 
paša gada 2. novembra tiesas aktu paziņots, ka šajā dienā notikusi izsole oktes 
izpirkšanai no ķīlas valdījuma un augstāko summu – 150 000 rbļ. – solījis 
pats oktes muižas ķīlas turētājs barons Heinrihs Hermanis fon firkss. Līdz 
ar to okti viņam nodeva dzimtīpašumā, un, tā kā viņš reizē bija ķīlas turētājs 
un izpircējs, izpirkuma summa tika dzēsta.52 fon firksu dzimta tādējādi bija 
atguvusi savu senāko dzimtīpašumu kurzemē. 

oktes muižas īpašnieks H. H. fon firkss mira 1889. gada 25. novembrī, 
viņš apbedīts oktē, mežā ierīkotos dzimtas kapos pie muižas centra. melna 
akmens kapa krusts, kas bija salauzts otrā pasaules kara laikā, atjaunots un 
iesvētīts 1993. gadā.53 ar Liepājas apgabaltiesas lēmumu 1890. gada 12. jūnijā 
par H. H. fon firksa mantiniekiem uz oktes muižu, tiguļu�upseju mājām 
un zemes gabalu, sauktu “Buddendorfa”, apstiprināts viņa dēls frīdrihs oto 
fon firkss (1869–1927), kuram pienācās 3/5 mantojuma, viņa māte auguste 
un māsa Jūlija, katrai 1/5 mantojuma. 1891. gada 26. maijā mantinieki vienojās 
par mantojuma sadalīšanu, piešķirot frīdriham oto fon firksam 2/4, bet viņa 
mātei un māsai – katrai 1/4	mantojuma. oktes muižu, kas bija novērtēta par 
80 484 rbļ., savā īpašumā pārņēma f. o. fon firkss, izmaksājot mātei un māsai 
viņu daļu naudā.54	

Pirmā pasaules kara laikā pēc bermontiešu ienākšanas talsos barons 	
f. o. fon firks no 1919. gada 30. oktobra līdz 22. novembrim strādāja talsu 
komandantūras saimniecības daļā. Bermontiešiem atstājot talsus, aizgāja arī 
f. o. fon firkss, “atstājot oktes muižu un savu tā saukto oktes pili talsos 
bez pārvaldnieka”. Šādas ziņas 1920. gada 28. janvārī sakarā ar Likuma par 
Latvijas agrārreformas izsludināšanu sniedza talsu apriņķa 1. rajona valsts 
zemju pārzinis.55 1920. gada 30. janvārī f. o. fon firkss kēnigsbergā apprecējās 
ar katarīnu annu mariju baronesi fon koškulu (Koskull; 1888–1956).56

akts par oktes muižas pārņemšanu valsts īpašumā sastādīts 1919. gada 
30. decembrī, un tajā lasāms, ka f. o. fon firkss oktē pārvaldnieku tomēr 
bija atstājis, proti, tas bija kāds k. Jirgens (Jürgen).57 Valsts zemju inspektoram 
šis akts nosūtīts 1920. gada 30. janvārī,58 taču zemesgrāmatā attiecīgs 
ieraksts izdarīts tikai 1924. gada 2. martā.59 atsavināto muižu īpašniekiem 
bija tiesības uz muižu ēku iekārtu un sadzīves priekšmetiem, tāpēc f. o. 	
fon firksa sieva katarīna anna marija fon firksa kā sava vīra pilnvarotā 	
1921. gada 31. martā rakstīja no rīgas talsu apriņķa agrāro lietu inspektoram 
un lūdza piešķirt viņai neatsavināmo daļu, atdot inventāru un lopus no 	
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f. o. fon firksam piederošajām Lāču un upseju mājām oktes muižā, kā arī 
“manam vīram piederīgās mēbeles, ekipāžas, kamanas, ratus un braucamo 
iejūgu”60. 1921. gada 13. aprīlī talsu apriņķa 3. rajona valsts zemju pārzinis 
sprūds nodeva oktes muižas īpašnieka sievas katarīnas fon firksas īpašumā 
oktes muižas kungu mājas iekārtu, mēbeles, drēbes, traukus un citu 
neatsavināmo inventāru, ko valsts bija pārņēmusi 1919. gada 30. decembrī. 
(Šo inventāra sarakstu sk. pielikumā.) k. a. m. fon firksa savukārt ar savu 
parakstu apliecināja, ka ir saņēmusi inventāra sarakstā minētās mantas un 
apņēmusies necelt nekādas prasības ne pret valsti, ne personām, kas šo 
īpašumu iepriekš pārvaldījušas.61	

atsavinot muižas, to bijušajiem īpašniekiem tika piešķirta tā saucamā 
neatsavināmā daļa, parasti ap 50 hektāriem. taču oktē tas izrādījās visai 
sarežģīts process. 1921. gada 30. maijā talsu apriņķa zemes ierīcības 
komiteja, piedaloties bijušajam oktes muižas īpašniekam baronam f. o. 
fon firksam, apsprieda šo jautājumu un nolēma kā neatsavināmo daļu 
baronam fon firksam piešķirt bijušo oktes piemuižu Lībi, taču barons 
atteicās tam piekrist un lūdza viņam neatsavināmo daļu ierādīt oktes centrā. 
neraugoties uz to, 1921. gada 26. jūnijā f. o. fon firksam kā neatsavināmā 
daļa piešķirta Lībe. tomēr 1921. gada 16. septembrī šis lēmums atcelts sakarāšis lēmums atcelts sakarā atcelts sakarāatcelts sakarāsakarā 
ar to, ka oktē izveidotā Valsts zirgaudzētava savā īpašumā bija pieprasījusisavā īpašumā bija pieprasījusibija pieprasījusi 
arī Lībes piemuižu. talsu apriņķa valsts zemju inspekcija tādēļ nolēma f. o. 
fon firksam piešķirt bijušo Ķīvīšu krogu, kur atradās trīs ēkas – dzīvojamā 
māja, stallis un pirts.62 tomēr šo īpašuma tiesību juridiska nostiprināšanajuridiska nostiprināšananostiprināšana 
nenotika uzreiz. kā lasāms 1921., 1922. un 1923. gada nekustamo īpašumu 
vērtēšanas sarakstos, f. o. fon firksam Vandzenes pagastā piederējušas Lāču 
un upseju mājas bijušās oktes muižas teritorijā un bijusī oktes piemuiža 
Lībe.63 savukārt ieraksts zemesgrāmatā 1927. gada 18. maijā vēsta, ka saskaņā 
ar likumu par neatsavināmās daļas piešķiršanu no oktes muižas atdalīts 	
52,65 ha liels “derīgās” zemes gabals, “Ķīvīšu krogs” (hipotēka nr. 1586), kas 
nodots f. o. fon firksa īpašumā.64 taču viņš tur, jādomā, nekad nav dzīvojis, 
bet gan pēdējos dzīves gadus pavadīja talsos, līdz 1923. gada maijam dzīvojot 
savā “oktes pilī” jeb “Villa	Hochheim”, kad šī ēka nodota talsu vidusskolas 
rīcībā.65 f. o. fon firkss mira talsos 1927. gada 7. jūnijā kā 16. un pēdējais 
oktes īpašnieks no fon firksu dzimtas.
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apbūve

senākais, līdz šim zināmais oktes muižas plāns, kurā atainota muižas 
centra apbūve, izgatavots 1893. gada 4. maijā un glabājas oktes muižas 
zemesgrāmatā.66 Latvijas republikas agrārreformas laikā, balstoties uz 
šo plānu, izstrādāts muižas sadalīšanas plāns, kas apstiprināts 1921. gada 
4. decembrī.67 Šajā plānā ēkas apzīmētas ar numuriem, un oktes muižas 
sadalīšanas dokumentu vidū atrodams arī ēku saraksts.68 diemžēl šis 
saraksts jeb eksplikācija attiecas uz kādu citu, 1932. gadā izgatavotu plānu, 
ko pagaidām nav izdevies atrast. arī 1928. gada oktes zirgaudzētavas, 
respektīvi, muiža centra plānos ēkas nav ne numurētas, ne arī atšifrēta to 
funkcija. kvalitatīvi augstvērtīgākais ir 1931. gadā pēc mērnieka eduarda 
Ūdra 1930. gada uzmērījumiem izgatavotais “oktes zirgaudzētavas plāns” uz 
trijām lapām.69 diemžēl arī šajā gadījumā plānā, kur attēlots bijušais muižas 
centrs, ēkas ar numuriem nav apzīmētas un nav arī attiecīga ēku saraksta. 

salīdzinot oktes muižas ēku izvietojumu 1921., 1928. un 1931. gada 
plānos ar Latvijā izplatītāko muižu centru apbūves tipiem, jāsecina, ka tas 
ir visai atšķirīgs. uz muižas centru ved nurmuižas–iģenes ceļa atzars, kas, 
apņemot bijušo muižas parku, noslēdzas saimnieciskā kompleksa pagalmā. 
Bijusī kungu māja atrodas šā ceļa labajā pusē, tās priekšā plešas parks, bet 
no pretējās puses paveras skats uz lielo oktes dzirnavu ezeru. Līdzās šai 
ēkai atrodas kāda cita līdzīgu proporciju mūra būve – kalpotāju dzīvojamā 
ēka. saimniecības ēku komplekss izvietojies perpendikulāri kungu mājai, tā 
vidū ir plašs pagalms ar apbūvi malās. Viena mala piekļaujas parkam, ko 
no pagalma puses arī aizsedz ēkas. nozīmīgākās ēkas šajā kompleksā bija 
zirgu stallis, lopu kūts un klētis. �itas apbūves grupas – attālāk no muižas 
centra – veidoja strādnieku dzīvojamās un saimniecības ēkas, bet ezera otrajā 
krastā atradās dzirnavas. 1919. gada 30. janvārī sastādītajā muižas inventāra 
sarakstā muižas centrā uzskaitītas 29 ēkas,70 bet 1932. gada oktes muižas ēku 
sarakstā minētas 42 ēkas, taču nr. 33 un 34 neeksistē, tā ka kopumā oktē bijis 
pavisam 40 ēku. kungu māja, kā arī pirts bija celta no ķieģeļiem, taču lielākā 
daļa saimniecības ēku, neskaitot malkas šķūņus un tamlīdzīgas nenozīmīgas 
ēciņas, bija laukakmeņu būves (skaitā 19) ar kārniņu jumtu. saglabājusies 
bija arī viena guļbaļķu būve, proti, putnu kūts, bet 20. gadsimta celtniecības 
liecinieks bija strādnieku dzīvojamā ēka, celta no betona. Lielākās daļas ēku 
stāvoklis raksturots kā labs. 
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oktes muižas centra sadalīšanas projekts. 1921. gads
LVVA, 1679. f., 172. apr., 1540. l. Plāns nr. 1

ielūkosimies Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos, kas stāsta par 
oktes muižas apbūves ansambļa tapšanu. senākās ziņas par oktes apbūvi 
saglabājušās no 1698. gada, kad, karlam fon firksam nopērkot šo muižu, 
sastādīts tās inventāra saraksts, taču tas rāda visai nepievilcīgu ainu. 
muižā nebija pat īstas kungu dzīvojamās mājas, tikai “dubults ērberģis” ar 
lubu jumtu, logiem, durvīm un divām podiņu krāsnīm. saimniecības ēku 
kompleksu veidoja četras ēkas: 1) laidars, celts pa pusei no māla kleķa, pa 
pusei no koka, un tajā ietilpa arī zirgu stallis (par šo ēku gan sacīts, ka tā ir 
pavisam sabrukusi); 2) iesala rija no māla kleķa, ar bojātu jumtu; 3) labības 
klēts ar sliktu kārniņu jumu; 4) rija – koka ēka ar jumtu, kam nepieciešams 
remonts. muižas centrā šajā laikā bijis arī augļu dārzs, taču nekopts un 
aizaudzis. Vēl bēdīgāka situācija bija oktes piemuižā Lībē. Šeit stāvējušas 
tikai četras ēkas: mazs ērberģis, labības klēts ar bojātu kārniņu jumtu, māla 
kleķa rija ar salmu jumtu, kā arī pavisam sabrucis laidars ar satrunējušiem un 
nelietojamiem baļķiem. nav pat bijis žoga, kas ierobežotu sētu.71

daudz labākā stāvoklī, šķiet, bija Šķēde, ko karls fon firkss nopirka reizē ar 
okti un Lībi. 1698. gada inventāra sarakstā minēta dzīvojamā māja ar kārniņu 
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jumtu, trim skursteņiem un četrām podiņu krāsnīm. Ēkai bijuši piebūvēti arī 
divi “kambari”. no saimniecības ēkām minētas: dubulta koka klēts ar kārniņu 
jumtu, dubults koka ērberģis ar logiem, durvīm un podiņu krāsnīm, dubulta 
māla kleķa darbarīku klēts ar durvīm un krampjiem, bet pa daļai izsistiem 
logiem, māla kleķa laidars ar salmu jumtu, kurā ietilpst arī zirgu stallis, māla 
kleķa kuļamā rija ar salmu jumtu, kā arī dzirnavas, celtas no māla kleķa, ar 
lubu jumtu un skursteni. tomēr lielākā daļa šo ēku bija remontējama. muižas 
augļu dārzs, tāpat kā oktē, bijis nolaists, koki daļēji nokaltuši, žogs salauzts. 
apkārt muižas ēku kompleksam bija zedeņu žogs.72

Jādomā, ka karla fon firksa, kā arī viņa dēla Georga frīdriha laikā, t. i., no 
1698. līdz 1768. gadam, īpaši nozīmīgas pārmaiņas oktes apbūvē nenotika, jo 
viņi, vienlaikus būdami nurmuižas īpašnieki, dzīvoja šajā muižā, kas atšķirībā 
no oktes 17. gadsimta beigās pieskaitīta pilīm, kuru īpašnieki dzīvojot “kā 
mazi valdnieki”73. tātad oktei 70 gadu garumā bija vien lauksaimniecības tātad oktei 70 gadu garumā bija vien lauksaimniecībastātad oktei 70 gadu garumā bija vien lauksaimniecībasoktei 70 gadu garumā bija vien lauksaimniecības 
fermas statuss.

Par muižas apbūvi nav nekādu ziņu arī līgumā, kas 1768. gada 8. martā 
noslēgts Georga frīdriha fon firksa un viņa dēla ernsta Johana starpā. 
Līgumam pievienotajā inventāra sarakstā uzskaitītas tikai zemnieku mājas un 
to vārdi.74 netieša norāde uz to, ka muižā nav veikti nekādi apjomīgi būvdarbi, 
ir arī tās novērtējums naudas izteiksmē. 1735. gada 23. jūlijā sastādītajā karla 
fon firksa testamentā okte kopā ar Lībes piemuižu novērtēta par 30 000 
guldeņu, bet 1768. gada līgumā – tikai par 22 000 guldeņu.75

ernsts Johans fon firkss 1768.–1769. gadā oktē uzcēla jaunu kungu māju.76	
arī 18. gadsimta 70. gados būvdarbi oktē turpinājās, taču nav gandrīz 
nekādu ziņu par to, kādas ēkas šajā laikā uzceltas. 1776. gada 6. jūnijā e. J. 	
fon firkss raksta no oktes savam draugam derperam (Dörper): “nodarbošanās 
ar būvniecību un lauku apstrādāšana mani nudien padarījusi par īstenu šīs 
zemes iemītnieku.”77 1776. gada 17. jūlijā datēta cita ernsta Johana vēstule 
savam draugam: “mani būvdarbi ir gandrīz galā. svētdien tiks iesvētīts 
jaunais krogs. Šajā novadā šī ēka būs īsta rota! kad Jūs pie manis atbrauksiet, 
Jums noteikti vajadzēs līdz tam aizstaigāt. es ceru, ka noiets tur būs labs, un 
tā tam noteikti jābūt, jo šī būve man tiešām dārgi izmaksāja.”78

e. J. fon firksa saimniekošana tomēr izrādījās neveiksmīga. Būvdarbos bija 
ieguldīts daudz līdzekļu, muiža bija apkrauta parādiem, tādēļ viņa atraitne, 
nespēdama atrisināt finansiālos jautājumus, nolēma okti pārdot. 1788. gada 
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22. jūnijā sastādītajā pirkšanas un pārdošanas līgumā uzsvērts, ka muiža tiek 
pārdota ar visām ēkām,79 tāpēc jādomā, ka šajā laikā jau eksistē centra apbūves 
komplekss. taču ne līgumā, ne oktes muižas dokumentu sarakstos nav minēts 
inventāra saraksts, kurā būtu uzskaitītas un aprakstītas konkrētas ēkas.

1797. gada 11. jūlijā, kad kristiāns oto frīdrihs fon firkss pārdeva okti 
ķīlas valdījumā baronam Šulcam, viņš arī apsolījās likt izremontēt visas 
dzīvojamās un saimniecības ēkas, lai nodotu tās jaunajam īpašniekam labā 
stāvoklī. Jāatzīmē, ka muižas novērtējums no 22 000 guldeņu bija pieaudzis 
līdz 174 000 guldeņu.80 Bez tam šajā līgumā bija noteikts, ka fon firkss apsola 
gada laikā kopš līguma parakstīšanas dienas “uzcelt deviņas asis garu, piecas 
asis platu un septiņas asis augstu mūra dzirnavu ēku ar kārniņu jumtu”. 
dzirnavas bija jāceļ netālu no oktes muižas iesala rijas, pie dzirnavu dīķa, pēc 
projekta, ko fon firksam iesniegs jaunais īpašnieks. Viņš arī bija pieprasījis 
būvdarbu izpildi uzticēt “labam vācu amatniekam”. Ēkā jābūt dēļu grīdām, 
un dzirnavu divi gaņģi jāaprīko ar nepieciešamajām malšanas ierīcēm. 	
fon firkss apsolīja uz sava rēķina oktes muižā ierīkot ķieģeļu cepli, proti, 
uzcelt krāsnis, šķūni un mājiņu ķieģeļniekam. arī šīs ēkas bija jāceļ pēc jaunā 
īpašnieka iesniegta projekta, bet visām būvēm nepieciešamie kokmateriāli 
jāņem no oktes mežiem.81

fon Līvenu dzimtas pārstāvji apsaimniekoja okti gandrīz 40 gadu garumā, 
taču no šī laika saglabājušies tikai daži dokumenti, kas sniedz informāciju 
par būvēm vai remontiem. no oktes muižas saimniecības grāmatām 	
1844./45. gadam uzzinām, ka muižā 26 nedēļas strādāja mūrnieks kārlis, bet 
mūrnieks ansis – 21 nedēļu. namdaris dāvids strādāja piecas nedēļas. okte 
nopirkusi 1900 ķieģeļu, 1100 kārniņu un 160 kores kārniņu no kūrmales muižas, 
taču muižas izdevumu sarakstā nav norādīts, kuru ēku būvei vai remontam 
šie būvmateriāli izlietoti. minēti vienīgi izdevumi par šķindeļu jumta likšanu 
brūža ēkai (31 rbl.) un barokļu kūtij (36 rbļ. 211/2 kap.). stikliniekam par darbu 
muižā šajā gadā samaksāts 40 rbļ. 50 kap., skārdniekam – 1 rbl. 40 kap., bet 
varkalim 11 rbļ. 8 kapeikas. Par brūža iekārtu samaksāti 46 rbļ. 90 kap., bet 
zāģeris par darbu muižā nopelnīja 14 rbļ. 40 kapeikas.82

Par būvdarbu turpināšanos nākamajā gadā liecina ieraksti 1846./47. gada 
kases grāmatā, kur uzskaitīti iegādātie būvmateriāli, proti, 16 880 ķieģeļu par 
118 rbļ. 16 kap., 22 mucas darvas par 66 rbļ., kā arī dzelzs un tērauds par 	
10 rbļ. 63 ¾ kapeikām.83
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1846. gada 13. jūnijā, kad ķīlas valdījuma tiesības uz okti no eduarda 	
fon Līvena atpirka frīdrihs fon firkss, nurmuižas īpašnieks, līgumā uzsvērts, 
ka pircējs pārņem muižas ēkas un zemnieku sētas tādā stāvoklī, kādā tās ir 
līguma parakstīšanas brīdī, un nekādas pretenzijas vēlāk neizvirzīs.84

spriežot pēc izlietotajiem būvmateriāliem 1846./47. gadā, oktē šajā laikā 
norisēja visai plaša celtniecība un remontdarbi. nurmuiža vien oktei bija 
piegādājusi 6500 ķieģeļu, 21 000 kārniņu, 350 kores kārniņu un 11 podu 	
(1 pods = 8,376 kg) dzelzs.85 tāpat kā iepriekšējos gados, oktē strādāja 
mūrnieks kārlis, par 18 nedēļu ilgu darbu saņemot 2,50 rbļ. un deviņus stopus 
degvīna. naglu un durvju viru izgatavošanai oktes zirgu stallim izlietots 	
10 mārciņu dzelzs, tādēļ jādomā, ka šis zirgu stallis bijis tikko kā uzcelts. 
tikpat daudz dzelzs izlietots siena šķūņa viru kalšanai.

1846. gada oktobrī remontēta iesala rija, izlietojot 10 mārciņu dzelzs, 
savukārt naglām barokļu kūts remontam izlietots 12 mārciņu dzelzs, bet 
laidara ēkas remontam – sešas mārciņas.86

1848./49. gadā oktes muižas ēku remontiem piegādāts 9850 ķieģeļu, 	
200 kārniņu un 75 kores kārniņi. 21 nedēļu muižā strādāja mūrnieks ansis, 
tikpat ilgi – arī mūrnieks kārlis, bet 26 nedēļas – namdaris dāvids.26 nedēļas – namdaris dāvids.namdaris dāvids.87

1850. gada 3. jūlijā apmaksāts Leizera ārona (Aron) rēķins par jumta 
likšanu oktes muižas laidaram 274 kvadrātasu un 12½ kvadrātpēdu	 lielā 
platībā. Par darbu jumiķis saņēma 177 rbļ. 4 2/3 kapeiku.88

no ierakstiem nurmuižas saimniecības grāmatā 1868.–1870. gadam 
redzams, ka šajā laikā oktē celta mežniecības ēka. tās būvei no nurmuižas 
piegādāts 6000 ķieģeļu. Bez tam okte nopirkusi vēl 3400 ķieģeļu, taču nav 
zināms, kādām vajadzībām.89

turpmākajos gados saimniecības un kases grāmatās minēts tikai no 
nurmuižas oktei pārdoto būvmateriālu – galvenokārt ķieģeļu daudzums, bez 
jebkādām norādēm par to izlietojumu. spriežot pēc šiem datiem, visplašākie 
būvju vai remonta darbi veikti 1860.–1862., 1868.–1875., 1878.–1879. un 
1888.–1893. gadā.90 1873. gadā oktes muižas zemes un ēkas novērtētas par 	
80 484 rbļ., lopi, darbarīki u. tml. – par 18 516 rbļ., bet mēbeles, sadzīves un 
medību inventārs, kā arī ekipāžas – par 6000 rubļu.91

1876. gadā nurmuižas mūrniekmeistars J. r. Lūkass (Lucas), kurš 
dokumentos dažreiz dēvēts arī par arhitektu, izstrādāja projektu mūra ratnīcas 
būvei oktē. ratnīcu bija paredzēts celt 48 pēdas garu un 21 pēdu platu, ar trīs 
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okte, kungu māja. 1970. gads
Rundāles pils muzeja zinātniskais arhīvs

ailu asīm.92 nurmuižas saimniecības grāmatās J. r. Lūkasa vārds minēts, jau 
sākot ar 1846. gadu, tā ka, domājams, viņš cēla arī vairākas citas saimniecības 
ēkas oktē. nurmuižā J. r. Lūkass projektēja atsevišķas zemnieku mājas.93	

kā liecina arhīva dokumenti, saimnieciskie kompleksi oktē, kas pastāvēja 
vēl Latvijas agrārreformas laikā un vairākus gadu desmitus pēc tam, bija 
tapuši 18. gadsimta beigās un 19. gadsimta pirmajā pusē, bet papildināti visā 
19. gadsimta gaitā. Ēkas bija liela apjoma, pamatīgi būvētas, ar pusšļauptiem 
jumtiem, taču to arhitektoniskā kvalitāte bija visai pieticīga, kas liecina par to, 
ka estētiskās prasības malā bija nobīdījis prakticisms. 

kungu māja

drīz pēc oktes iegūšanas savā īpašumā 1768. gada martā nurmuižas 
īpašnieka dēls ernsts Johans fon firkss bija iecerējis uzsākt jaunas kungu 
mājas celtniecību. kādā vēstulē, ko 1768. gada 1. oktobrī viņam rakstīja 
viņa draugs Šrēders (Schroeder), lasām: “Jūs tātad esat kļuvis par oktes un 
Lībes kungu un gatavojaties savos īpašumos celt māju? Patīkama nodarbība 
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manam draugam! un cik skaists ir mērķis, kas Jūs mudina uz šo darbu! Jūs 
vēlaties apprecēt Lizeti un ievest viņu šajā miera mājvietā [..].”94 Jādomā, ka 
jau 1768./69. gada ziemā sākts pievest būvmateriālus jaunās ēkas būvei, un 
celtniecība uzsākta 1769. gadā, jo elizabete (Lizete) fon keizerlinga kļuva 
viņa sieva jau 1769. gada 23. augustā.

Pēc Vācijā pavadītajiem studiju gadiem e. J. fon firksam acīmredzot 
nenācās viegli piemēroties kurzemes apstākļiem. to apliecina kāda viņa 
vēstule savam draugam derperam 1776. gada 11. jūlijā pēc atgriešanās 
oktē no Jelgavas: “es biju priecīgs atkal ieraudzīt savu māju, taču cik neglīti 
priekšmeti, cik briesmīgi likteņi mani te sagaidīja! [..] es gandrīz visu laiku 
pavadu, guļot uz dīvāna, un īsinu laiku ar lasīšanu.”95	

oktes kungu māja ir ķieģeļu būve, plata, masīva, ar pusšļauptu kārniņu 
jumtu un 11 ailu asīm. Par kādu arhitektūras stilu šeit grūti runāt, līdzīga 
izskata vienkāršas kungu mājas šajā laikā tapušas daudzviet kurzemē, 
piemēram, kaimiņos esošajā iģenes muižā. arī kāds nezināma arhitekta 	
1741. gadā izstrādāts projekts Lielauces muižai rāda līdzīgu proporciju 
ēku, tikai ar asimetriski novietotu centrālo ieeju.96 Līdz oktes kungu mājas 
restaurācijas uzsākšanai 20. gadsimta 90. gadu sākumā un jumta nomaiņai ēkai 
bija koka mezonīns ar četrām ailu asīm un pusloka logu trīsstūrveida zelminī. 
Jumtistabu apgaismošanai bija izbūvēti jumta logi ar trīsstūra zelmiņiem. 
domājams, šīs izbūves datējamas ar 19. gadsimta pirmo pusi, tomēr konkrēta 
apstiprinājuma šim faktam nav. arī citas kungu mājas pārbūves vai remonti 
muižas saimniecības dokumentos nav minēti, atrodama vien niecīga norāde 
par to, ka 1846. gadā oktes muižas kungu mājas krāšņu remontam izlietotas 
piecas mārciņas dzelzs,97 bet 1850. gadā nokrāsotas septiņas durvis, par šo 
darbu samaksājot septiņus rubļus.98

1897. gada decembrī projektu oktes pils pārbūvei izstrādāja arhitekts 
teodors Heinrihs zeilers (Seyler),99 viens no spilgtākajiem neogotikas stila 
pārstāvjiem kurzemes arhitektūrā. Viņš bija ieradies no Berlīnes, un viņa 
darbība – galvenokārt talsu, tukuma, kandavas un kuldīgas novadā – aptver 
laiku no 1863. līdz 1901. gadam. sākot ar 19. gadsimta 70. gadiem, viņš 
aktīvi darbojies baronu fon firksu muižās – nurmuižā, Šķēdē, oktē u. c., 
piemēram, izstrādāja dažādus pārbūvju projektus nurmuižas kompleksa 
ēkām, nurmuižas mācītājmuižai, baznīcai un skolai, kā arī cēla zemnieku 
mājas.100 1901. gada janvārī datēts t. H. zeilera projekts kādai neatpazīstamai 
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arhitekts teodors Heinrihs zeilers. oktes kungu mājas 
pārbūves projekta fragments. 1897. gads

LVVA, 6828. f., 6. apr., 4535. l., 1. lp.

“barona fon firksa kunga” dzīvojamai mājai; iespējams, šis projekts palicis 
nerealizēts. t. H. zeilers mira talsos 1902. gada 17. janvārī 74 gadu vecumā.101	
ar t. H. zeilera vārdu, domājams, saistāma arī oktes kungu mājas verandas 
būve, par ko liecina viņa iecienītais paņēmiens – dekoratīvas zobinājuma 
joslas novietošana zem dzegas, tādējādi iezīmējot gotikas stilu.

t. H. zeilera projekts rāda iecerēto telpu plānojumu. �entrālā ieeja ved 
vestibilā, no kura pa labi atrodas “meitas istaba”, bērnistaba un guļamistaba, 
bet pa kreisi – ēdamistaba, kam seko neliels gaitenis ar ieeju pieliekamajā 
kambarī. Šis gaitenis savienots ar citu – perpendikulāri tam virzītu gaiteni, 
kas sākas no vestibila. no šī gaiteņa var nokļūt kalpotāju un maizes krāsns 
istabā, kas izvietotas aiz pieliekamā kambara, kā arī uz virtuvi, vēl vienu 
pieliekamo kambari, saimniecības pārzines istabu un kantora telpu, kas 
atrodas pret dzirnavu dīķi vērstajā ēkas pusē. Šajā koridorā ir kāpnes uz 
jumta stāvu, bet ēkas galā – kalpotāju ieeja.
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durvis vestibila galā ved uz viesistabu, pa labi no tās – uz zāli un tālāk 
uz kabinetu. Pa kreisi no viesistabas atrodas “kunga istaba”, tai līdzās 
ir garderobe. minētās telpas līdz garderobei seko cita citai pēc anfilādes 
principa.

Vēlāk šajā t. H. zeilera plānā ar svešu roku atzīmētas plānotās pārbūves 
un telpu funkciju maiņas. saskaņā ar šo plānu gaiteni paredzēts turpināt arīgaiteni paredzēts turpināt arī paredzēts turpināt arī 
pa labi no vestibila. zāles un viesistabas novietojums mainīts vietām. “kunga 
istaba” pārtapusi par ēdamistabu, bet tā savukārt par “kunga istabu”. “kunga 
istabai” līdzās paredzēta garderobe, bet bijušā nelielā gaiteņa un pieliekamā 
kambara vietā ierīkots kantoris. kalpotāju istabas vietā iekārtota rakstveža 
istaba, bet istabā ar maizes krāsni – kalpotāju istaba. Bijušās kantora, 
saimniecības vadītājas un pieliekamā kambara telpas plānots pārveidot par 
viesu istabām. neticama liekas atzīme plānā, ka arī virtuves vietā jāizbūvē 
viesu istaba.102

kā liecina akts par oktes muižas pārņemšanu valsts īpašumā 1919. 
gada 30. decembrī, telpu funkcijas mainītas arī vēlāk. muižas inventāra 
sarakstā, aprakstot kungu māju, apakšstāvā minētas šādas telpas – divas 

okte, saimniecības ēkas pie dzirnavu dīķa. 2007. gads
V. Lakševica foto



64 VaLda kVaskoVa

“rakstāmistabas”, koridors, divas guļamistabas, divas viesu istabas, zāle, 
kamīna istaba, biljarda istaba, ēdamistaba, divi pieliekamie kambari, 
pārvaldnieka istaba, meitas istaba, klētnieka istaba, saimnieces istaba, 
kalpotāju ēdamistaba un virtuve. savukārt augšstāvā atradušās sešassavukārt augšstāvā atradušās sešasaugšstāvā atradušās sešas 
istabas.	

Šajā inventāra sarakstā sīki uzskaitītas visas mēbeles, iekārtas priekšmeti, 
grāmatas, trauki, pat spilveni, zāļu trauciņi un “puķu vāzes kāja”. spriežot 
pēc minētajām mēbelēm un to daudzuma, oktes kungu nama iekārta atbilda 
bīdermeiera laika gaumei: telpās rindojās dīvāni un sofas, polsterēti krēsli, 
“turku krēsli” un atzveltnes krēsli, lieli galdi, mazi galdiņi, stūra, kāršu, tējas 
un “sofu” galdiņi, puķu galdiņi un puķes podos. Lai gan gleznu bija tikai 
trīs – viena zālē un divas 1. viesu istabā, dažādu “bilžu” bija ievērojams 
skaits – 45 “bildes” un vēl 43 “bildes zem stikla”. Līdzās gravīrām, 
zīmējumiem un akvareļiem šeit droši vien bija daudz dzimtas locekļu 
fotogrāfiju. mākslas priekšmetiem, iespējams, pieskaitāmi arī trīs mazie 
“ģipša tēli”. 

minētais inventāra saraksts rāda ne tikai ēkas iekārtu, bet arī atklāj tāsarī atklāj tāsatklāj tās 
īpašnieka intereses un “hobijus”. Lai gan grāmatu plaukti atradušies daudzās 

okte, bijusī kungu māja ar jauno jumtu. 2007. gads
V. Lakševica foto
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telpās, grāmatu skaits nav visai liels, proti, 130, bez tam minētas vēl “piecas 
lielas grāmatas”, 18 konversācijas vārdnīcu sējumu un viens atlants. totiestoties 
ievērojams ir dažādu ieroču, medību piederumu un trofeju skaits: briežu un 
stirnu ragi, ādas, tostarp “divas ģērētas tīģeru ādas”. iespējams, kāds oktes 
īpašnieks savas dzīves laikā bija piedalījies medībās arī tālajā meksikā, jo 
mājā glabājās “meksikāniešu jakts tašas” (proti, meksikāņu medību somas), 
“meksikāniešu tupeles”, “meksikāniešu hūtes” u. tml.103

atkārtotu funkciju maiņu oktes muižas kungu mājas telpas pieredzēja 
20. gadsimta 20. gados. Pēc zirgaudzētavas ierīkošanas muižas centrā ēkā 
iekārtojās tās administrācija. Pašlaik minētā ēka ir privātīpašums, taču, kā 
raksta fon firksu dzimtas pēcnācējs Volfs Lakševics (Lackschewitz) zviedrijā 
2008. gadā izdotajā grāmatā par fon firksu dzimtas ģenealoģiju: “kungu 
mājas restaurācija uzsākta jau 1992. gadā, taču nav turpināta. neraugoties 
uz jauno jumtu, ēkas stāvoklis aizvien pasliktinās.”104 noslēgumā citēsim 
vēl citus V. Lakševica kunga vārdus par oktes muižas kādreizējo īpašnieku 
kapavietu bijušajā muižas parkā, kas sakopta un iesvētīta 1993. gadā, bet pēc 
tam atstāta likteņa varā un pat demolēta: “�ik bēdīgi, ka postīšana bieži vien 
notiek ātrāk par atjaunošana!”
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Pielikums

oktes muižas kungu mājas inventāra saraksts. 1919. gada 30. decembrī*

istabas lietas
rakstāmā istabā	I: rakstāms galds, rakstāmā pulte, grāmatu skapis, drēbju skapis, 

galds, zāļu skapis, ieroču skapis, mazs galdiņš, veci krēsli (4), naudas lāde, barometrs, 
dažādi glāžu trauki ar zālēm (100), karafe, pīpes piederumi (15), fraka, dažādi veļas 
gabali (18), stirnas ragi (2 pāri).

rakstāmā istabā	II: stirnas ragi (1 pāris), rakstāms galds, galdi (2), mazs galdiņš, 
grāmatu skapji, naudas skapis, grāmatu skapis ar konversācijas vārdnīcu (18 
grāmatas), sofaja, polsterēts lēnkrēsls (4), ragu figūra uz rakstāmā galda, šūpļa krēsls, 
dzelzs lāde, sienas pulkstenis, sienas kandelabrs, puķu vāzes kāja, alus krūze, galda 
lampa, bildes (4), bleķa futrāļi (2), lopu [sic!] mērs, sofas ķisens [spilvens], grāmatas 
(30), ģipša tēli – mazi (3), papīra nospiedēji (2).

koridorī: drēbju karināmie (2), dīvāns, niedru krēsli (4), spogulis, sienas lampa, 
dzelzs lāde, dīvāni (4), niedru krēsli (2), galds, spirta lampa (bojāta).

Guļamā istabā: gulta ar federu [atsperes] un krolharu [zirga astri] madraci, ķisens, 
drēbju skapis, nakts galdiņš, mazgājamais galdiņš, toaletu [tualetes] galds ar spoguli, 
kurpju plaukts, mazs galdiņš, krēsli (3), olenša [sic! emaljēta?] mazgājamā bļoda, 
olenša ūdens krūzes (2), karafe, bleķa vanna – maza (1), bleķa spainis, dvieļu rāmis, 
ragu pāri (11), brieža ragi (pāris), meksikāniešu [h]ūtes (2), meksikāniešu salmu 
[h]ūtes (1), meksikāniešu laužņas, meksikāniešu pieši, meksikāniešu jakts [medību] 
tašas (2), ģērētas stirnu ādas, [h]ūtes (2), meksikāniešu tupeles (pāris), dažādi veļas 
gabali (15), meksikāniešu pulvera josta ar kramiem, patronu lādējamais, kapara sveču 
lukturis, pārklājamais deķis, pistoļu patroni (2), olenšu pīpju galviņa.

Guļamā istabā: gulta ar federu un krolharu madraci, spogulis, mazgājamais galds, 
sofas galdi (2), stellējams krēsls, krēsli (2), lāde, grāmatu plaukts, galds, karafe, metāla 
lukturis, loga stangas, logu priekškari (pāris), durvju priekškari, loga priekškari.

Viesu istabā	nr. 1: gulta ar federu madraci, nakts galdiņi (12), mazgājamie galdiņi 
(3), sofa (2), galds, krēsli (3), krēsli – polsterēti (3), drēbju skapis, širmji (4), drēbju 
karināms, presse, metāla lukturi (2), bildes zem stikliem (28), saliekams rāmis, galds, 
košete, ateju skapis, nakts pods, širmji – mazi (2), gardina [aizkari] stangas (2), gardina 
stangas ar gardin, flinšu makstes (2), iemauktu dzelži, olenšu mazgājamā bļoda (2), 
gleznas (2), ģērētas tīģeru ādas (2), gāzes lampa – bojāta, stirnu ragi – pāri (40), tepiķi 
(2), galda lampa, nakts podi (2).

Viesu istabā	nr. 2: gulta ar federu un krolharu madraci, nakts skapītis, mazgājamais 
galds, galdi (2), kumode, galdiņš, gultas širmji – pāri (2), krēsli (2), dvieļa karināmais, 
mazgājamā bļoda, ūdens krūze, karafe, ūdens glāze, spogulis, bildes (3), ķiseni 
(2), gardina stangas (2), loga gardines, grīšu [sic!] sega, guļams krēsls, sofa, drēbju 
karināmais.

zālē: sofajas (3), polsterēti krēsli (5), polsterēti krēsli (2), sofja galdi (2), tējas galdi 
(2), spoguļi (2), kroņlukturi (2), sienas lampas (2), logu stangas ar gardinem (3), bildes 
(13), puķu galdiņi (5), puķes podos (12), glezna. 

* saglabāta oriģinālā rakstība, bet kvadrātiekavās dots iespējami nesaprotamo vārdu skaidro�
jums vai burtu papildinājumi. Ja attiecīgais priekšmets nav tikai vienā eksemplārā, iekavās aiz 
nosaukuma norādīts to skaits.
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kamīna istabā: sofajas (2), dīvāni (4), polsterēti krēsli (7), turku krēsli (2), polsterēti 
krēsli (3), sofas galdi (2), kāršu galdi (3), tējas galdiņš, veļas skapis, grāmatu plaukts, 
augļu vāze, logu stanga ar gardinēm, koka mērs, kāršu prese, ādas naudas maks, 
patronu ķeša, bildes zem stikliem (15), kapara pelnu biķeris, pīpes maki (10), lielas 
grāmatas (5), atlass, kamīna plāte ar 3 stangām.

Biljarda istabā: biljarda galds ar 5 bumbām, 9 nūjām un 5 ķegeļiem, galds, stūra 
galdiņi (2), dīvāns, krēsli (8), gardinu stanga ar gardinēm, bildes (10).

Ēdamā istabā: ēdams galds, galds, krēsli (12), tējas galds, sienas pulkstenis, stūra 
galds, puķu galds ar kasti, karināma lampa, puķes podos, bildes (8), bufete, dažādi 
trauki (80), vīna glāzes (50), vadmalas galddrāna, loga stanga ar gardinēm, puķu 
vāze, galds, veļas kurvis, plaukts. 

Pieliekamā kambarī: trauku skapis, trauku plaukti (3), galdiņi (2), alus krūzes 
(2), alus krūze, šņabja karafe, telēķi [šķīvji] (59), cilindri (10), karināma lampa, galda 
lampa, galda lampas – bojātas (2), puķu vāze, tējas kanna, pudi [?] šālē, bleķu kaste, 
karošu kaste, spirta lampa, maza trepiņa, benzīna kannas – mazas (18), vīna glāzes 
(8), spirta pudeles (7), tepiķi (2).

Pārvaldnieka istabā: galds, nakts galdiņš, mazgājamais galdiņš, kumode, spogulis, 
grāmatu plaukts, drēbju karināmais, zābaku velkamais, krēsli (2), lampa, gulta ar 
federu madraci, ķisens, bleķa bļoda, bleķa spainis, olenša krūze, karafe, ūdens glāze, 
dvieļu karināmais, gardinu stanga.

meitas istabā: galds, kumode, kumode, galds, krēsli (2), pulkstenis, drēbju 
karināmais, beņķis, bleķa mazgājamās bļodas (3), ķiseni (3), deķi (3).

klētnieka istabā: gultas ar madračiem (2), bleķa bļodas (2), ķiseni (4), galds, 
kumode, skapis, grāmatu plaukts, galda svari, mazgājamā bļoda, mantels [mē�
telis] – vecs, vecas vīriešu drēbes.

saimnieces istabā: galds (2), krēsli (2), drēbju skapis, kumode, širmis, galda 
pulkstenis.

Ļaužu ēdamā istabā: galds, beņķi (2), krēsli (2), maizes abra, maizes krāģis, dzelžu 
kruķis, kafijas dedzināmais, maizes lize, elektriskie fasoņi [sic!] (13), elektriskās 
lampiņas (10).

Ķēķī: galdi (2), beņķi (2), trauku plaukts, krēsls, trauku skapis, mazgājamais 
galdiņš, katli (2), trumulis, cepešu pannas (2), alumīnijas kastrolis (7), zivju kastrolis – 
bojāts, trauku vannas (3), bleķa spainis, sāls trauciņi (2), cepamās pannas (3), bleķa 
ūdens spainis, kūku stanga, bleķa krūzes (10), tēbretes [tējas paplātes] (2), bleķa 
trekteri (3), galda naži (6), dakšiņas (10), ķēķa trauki (37), šūmju [putu] karote, karotes 
(8), sienas pulkstenis, vēja lukturis, misiņa bezmeris.

Pieliekamais kambaris: miltu kastes (2), trauku skapji (2), trauku plaukti (2), galds, 
gaļas plaukts, miltu tīne, kafijas sudmalas, miltu sieks, galda svari – nelietojami, galda 
lampa, māla bļodas (15), māla podi (6), veci ķiseni (5), veci gultas deķi (7), palagi (24), 
ķisena pārvelkamie (12), veci dvieļi (32), galdauti (8), trauku dvieļi (45), mēra sieks – vecs, 
cepamās plātes (5), skapītis.

augšstāvā, istabā nr. 1: rakstāms galds, galds (2), nakts galds, mazgājamais galds, 
krēsli (3), polsterēts lēnkrēsls, spogulis, gultas ar federa madraci (2), ķisenis, bildes (3), 
mazgājamā bļoda, ūdens krūze, bleķa spainis, zābaka velkamais, dvieļu karināmais, 
čemodāna krāģis, naktspodiņš, ziepju šāles (3).
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familie von fircks auf okten/okte, 16.–20. jh.
im vorliegenden Beitrag �ird die entstehung des früheren Gutes okten im 

Gebiet talsen/ talsi und seine Geschichte im Laufe der Jahrhunderte bis zur 
enteignung des Gutes im zuge der agrarreform der republik Lettland in den 
1920er Jahren beschrieben. die ausführungen stützen sich auf urkunden aus 
der früheren Brieflade des Gutes okten und Plänen, die sich im Historischen 
staatsarchiv Lettlands des Lettischen nationalarchivs befinden. 

mit �enigen unterbrechungen �ar dieses Gut von 1505 bis 1920 im Besitz 
der familie von fircks, deren Vertreter im dienst der Herzöge von kurland und 
semgallen standen und �ichtige Ämter ausübten. die Geschichte des Gutes 
okten ist eng mit der Geschichte des Gutes nurmhusen/ nurmuiža, stammgut 
der familie von fircks in kurland, verbunden. in der kirche zu nurmhusen sind 
zahlreiche angehörige der familie von fircks so�ohl aus nurmhusen als auch 
aus okten beigesetzt; die nachkommen dieser familie unterstützen finanziell 
diese kirche noch heute.

istabā nr. 2: galds, mazgājamais galds, gulta ar federa un krolhara madraci, ķisens, 
krēsli (2), gultas širmji (3), drēbju karināmie, tepiķi – lieli (2).

istabā nr. 3: lietussargs, meksikāniešu ziemišas [sic! zamšādas] guļams maiss, 
meksikāniešu sedli ar sossādu [sic!] siksnām, melnas [h]ūtes (4), flinšu maksti, 
bruņinieka cepure, kofers, neplūktas spalvas (40 mārciņas), grāmatas (100), grāmatu 
plaukts, šūpļa tīkls, piena dzesināmais aparāts, ūdens zāles griežamais, kaste ar 3 
papīra lukturiem, koka zāģis, loga siets, krāmu plaukts, gultas širmis, kurpes pāris – 
saplīsušas, loga gardīnes – pāris.

istabā nr. 4: gulta ar federa madraci, ķisenis, galds, kumode, mazgājamais galds, 
nakts skapītis, olenšu mazgājamā bļoda, ziepju trauciņi (3), polsterēts krēsls, dvieļu 
karināmais (2), bildes (2), gultas širmis, loga gardine. 

istabā nr. 5: gulta ar federa un krolhara madraci, nakts galdiņš, metāla lukturis, 
kumode, spogulis, polsterēts lēnkrēsls, krēsli (2), mazgājamais galds, dvieļu 
karināmais, mazgājamā bļoda, bleķa spainis (2), olenša krūzes (2), drēbju skapis, 
galds, bildes (2), gultas širmis, loga gardine.

	istabā nr. 6: galds, rakstāms galds, gulta ar federa un krolhara madraci, ķisens, 
krēsli (4), mazgājamais galds (4), skapītis, gultas širmis (2), nakts galdiņi (2), olenšu 
bļodas (3), ūdens krūze. 

Bēningi [bēniņi]: gultas – vecas (3), gultas – dzelzs (3), dreibeņķis, slīpe, veca 
kušete, galdiņi (2), salauzti krēsli (6), mazgājamā bļoda, nakts pods, krāmu plaukts, 
trepītes, kaste, spalvas (20 mārciņas), pudeļu pildāmais aparāts, krāmu plaukts (2), 
galda lampas – bojātas (7), sviesta ķērne, pudeles (2).

LVVA, 1677. f., 14. apr., 2222. l., 20.–28. lp.
Izvilkums no Oktes muižas pārņemšanas akta valsts īpašumā
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neben der darstellung des Besitzer�echsels �ird im vorliegenden aufsatz 
näher auf die Bebauung des Gutskomplexes und auf Bau und umbauten des 
Herrenhauses eingegangen. die archivdokumente zeigen, dass die meisten 
Wirtschaftsgebäude des Gutes, die zurzeit der agrarreform und auch nach dem 
z�eiten Weltkrieg noch existierten, aus dem ende des 18. und aus der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts stammen. im Laufe des 19. Jahrhunderts �urden 
sie vielfach umgebaut; auch neue Gebäude entstanden. die Wirtschaftsgebäude 
sind groß und solide gebaut und mit krüppel�almdächern versehen, jedoch sind 
ihre architektonischen Qualitäten recht bescheiden, �eil in der Biedermeierzeit 
die praktischen anforderungen über die Ästhetik gestellt �urden. 

das Herrenhaus, erbaut von ernst Johann von fircks 1768/69, ist ein breiter, 
massiver ziegelbau von 11 achsen, gedeckt mit einem krüppel�almdach aus 
Backsteinen. man kann hier kaum über einen architekturstil reden, – ähnliche 
einfache Herrenhäuser �urden in kurland im 18. und 19. Jahrhundert auf 
zahlreichen Gutshöfen errichtet. Bis zum Beginn der restaurierung dieses 
Gebäudes zu Beginn der 1990er Jahre, hatte es ein mezzanin von vier achsen 
und ein Halbbogenfenster im frontispiz. außerdem gab es dachfenster mit 
dreieckigen Giebeln, ausgebaut �ohl in der z�eiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
im dezember 1897 �urde vom architekten theodor Heinrich seyler (1827/28–
1902), der als einer der bedeutendsten Vertreter der architektur der neogotik in 
kurland gilt, ein Plan für den umbau des Herrenhauses okten erarbeitet. seit 
den 1870er Jahren �ar er aktiv auf den Gutshöfen der familie von fircks tätig, 
beispiels�eise in nurmhusen und scheden/ Šķēde.

in der anlage des aufsatzes �ird ein inventarverzeichnis des Herrenhauses 
vom 30. dezember 1919 veröffentlicht, das nicht nur über die einrichtung 
des Herrenhauses berichtet, sondern auch die interessen und Hobbys des 
Gutsbesitzers erkennen lässt.
Schlüsselwörter: familie von fircks, Herzogtum kurland und semgallen, 
kurländische Gütergeschichte, nurmhusen, architekt theodor Heinrich seyler.
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