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VĒSTURE

Ilze Māra Janelis, Valda Kvaskova

FIRKSPEDVĀLES MUIŽAS VĒSTURE 
15.–20. GADSIMTĀ

Rakstā atspoguļota kādreizējās Pedvāles (vēlākās Firkspedvāles) muižas izveidošanās Talsu 
novadā no Livonijas ordeņa laikā izlēņotām zemēm, kā arī muižas vēsture līdz Latvijas Republikas 
agrārreformai 20. gs. 20. gados. Izsekota muižas īpašnieku maiņa gadsimtu gaitā. Atsevišķās nodaļās 
analizēta muižas centra kompleksa apbūve, kungu mājas būve un pārbūves, kā arī muižas zemju 
sadalīšana agrārreformas ietvaros, balstoties uz Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures 
arhīva plāniem un dokumentiem.
Atslēgvārdi: Kurzemes un Zemgales hercogiste, Kurzemes muižu vēsture, Kurzemes muižnieku 
dzimtas, fon Firksu dzimta, Latvijas Republikas agrārreforma.

Firkspedvāles muiža jeb Pedvāle atrodas Talsu novada Abavas 
pagastā, Abavas kreisajā krastā, iepretī Sabilei. Ģeogrā�ski Pedvāle pieder 
Austrumkurzemes jeb Austrumkursas augstienes ziemeļu malai, Abavas 
senlejai un tās apkārtnei.1 Senleja, kas veidojusies ledāja malas tuvumā kušanas 
ūdeņu darbības rezultātā, ir 1–3 km plata, ar stāvām ielejas nogāzēm. Senlejas 
ziemeļu krauja vietām sasniedz 20–30 m augstumu Tās nogāzes saposmo 
upīšu lejteces un gravas, kurās atsedzas devona smilšakmens un kaļķakmens.2 
Abavas senlejas apkārtnē platlapu koku puduri mijas ar tīrumiem un pļavām. 

I. Muižas apbūves centrs

1. Vispārējais plānojums

Firkspedvāles centrs atrodas Abavas kreisajā krastā, ap 400 m no vecā 
Sabiles–Matkules–Jelgavas ceļa, pie sīka strautiņa, kura nosaukums laika 
gaitā ir zudis. Vecākais kartogrā�skais materiāls ir relatīvi jauns (1867. g.),3 
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bet muižas centrs vēl pirms tam ilgi un lēni ir attīstījies vienā un tajā pašā 
vietā. Nevar sacīt, ka vecāka kartogrā�skā materiāla nav nemaz. Gan Latvijas 
Valsts vēstures arhīvā, gan Nacionālajā bibliotēkā atrodas lielāks skaits 18. gs. 
un 19. gs. sākumā izgatavotu Kurzemes karšu. Taču tās visas ir administratīvā 
iedalījuma vai ceļu pārskata kartes, turklāt tādā mērogā, ka muižas centrs 
parādīts tikai ar punktiņu.4

Visas saglabājušās Firkspedvāles muižas centra celtnes ir samērā jaunas – 
to maksimālais vecums nepārsniedz 200 gadu. Taču ēku izkārtojums, parka 
novietne un piekļuve parādes pagalmam no Sabiles–Matkules ceļa liecina, ka 
muižas centra vieta nav mainījusies daudz ilgāku laiku.

Šī muiža vienmēr bijusi samērā ērti sasniedzama gan no Talsiem, gan no 
Kurzemes hercogistes administratīvajiem centriem – Kuldīgas (caur Kabili) 
un Jelgavas (caur Džūksti un Matkuli). Pēc hercogistes pievienošanas Krievijai 
minēto pilsētu loma un arī šo lielceļu nozīme nesamazinājās. Kā jau minēts, 
muižas centra galvenais pievedceļš atzarojas no Sabiles–Matkules ceļa. Pirms 

Matkules meža novads un privātmuižas pie tā robežām. 1797. gada 30. janvāris. Zīmējis 
Matkules mežzinis K. G. Grēgers. LVVA, 6828. f., 2. apr., 1182. l. 
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parādes pagalma tas šķērso dīķa aizsprostu un tuvojas pagalmam no sāniem. 
Iepretī šim ceļam bijusi novietota lielāka saimniecības un ražošanas ēku grupa, 
no kuras pēc Pirmā pasaules kara, agrārreformas un kolhozu laikiem visai maz 
palicis pāri. Muižas kungu māja gan atrodas parādes pagalma tālākajā galā, 
kā tam vajadzētu būt pēc labākajām baroka un klasicisma laika tradīcijām, 
taču aiz ēkas uz tās centrālās ass nav atradusies parka galvenā lauce vai baroka 
dārza parteris, bet saimniecības pagalms ar vienkāršu, funkcionāli vispusīgu 
saimniecības ēku, kas te atrodama jau 19. gs. plānos.5

Tur, kur būtu jāatrodas (ainavu) parkam, ilgi pletās augļu dārza pārpalikums, 
ko apņēma pajauni vējlauzējstādījumi, kuplas ievas un pašizsējas kļavas. Parks, 
kura vecums ir visai nenoteikts – un arī stilistiskā piederība rosina plašākas 
pārdomas, – neatrodas vis aiz šī augļu dārza (kā Ruckas muižā, Liepas muižā 
u.c.), bet strautiņa gravā, sāņus no dzīvojamās mājas. Vizuālā saistība ar šo ēku 
parkam ir pārāk pieticīga, kas bija raksturīgas 17. un 18. gs. pastaigu mežiņiem.

Rūpīgi iepazīstoties ar ēku un stādījumu izvietojumu ap parādes pagalmu, 
jāsecina, ka šķietami viss ir savās vietās. Pat parādes pagalma izmēri un 
proporcijas ir tādas pašas kā vairāku citu muižu centros, kas, domājams, 
veidoti 18. gs. beigās.

Attālāk no parādes pagalma, ap jau minēto dīķi, atradušās vairākas 
saimniecības, ražošanas un muižas kalpu dzīvojamās mājas. Vēl nedaudz 
tālāk, tagadējo Varkaļu vietā, bijusi muižas smēde un kalēja dzīvojamā māja.  
19. gs. kartogrā�skajā materiālā dīķis nosaukts par zivju dīķi.6 Šajā faktā laikam 
meklējams pamats valodām, ka senos laikos dīķa it kā neesot bijis. Kurzemes 
hercogistē un daudzviet arī pēc hercogistes kļūšanas par Krievijas impērijas 
Kurzemes guberņu, muižu zivju dīķus apsaimniekoja visai savdabīgi. Šādu dīķi 
kādus gadus izmantoja zivju audzēšanai, tad to nolaida, apzvejoja, vairākus 
gadus ara un sēja labību, vēl kādus gadus izmantoja par ganībām, tad izcirta 
saaugušos kārklus, un viss cikls varēja sākties no jauna. 

Īpatnēja ir kapu un muižas rijas savstarpējā novietne, kas pati par sevi var 
liecināt, ka sākotnēji te ir bijusi tikai zemnieku kapsēta. Muižas pastāvēšanas 
laikā apmēram 30 m garā rija ar augstu un platu jumtu gandrīz pavisam 
aizsedza skatu uz kapiem.
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2. Kungu māja

Tā ir apjomā neliela trīskorpusu celtne. Ne ēkas fasādēs, ne rakstītajos avotos 
nav atrasts neviena korpusa datējums. Patlaban ēkas vecumu var mēģināt 
noteikt tikai pēc analoģijām un pēc 1993. gada SIA “AIG” veiktās interjeru 
izpētes.7 Minētie trīs korpusi celti dažādos laikos, bet, domājams, ietilpināmi 
vienā simtgadē. Galvenais korpuss, kas atbilstoši klasicisma tradīcijai novietots 
parādes pagalma galā, varētu būt celts 18. gs. beigās vai 19. gs. pašā sākumā; 
interjeru izpēte rāda, ka sākotnēji tas bijis īsāks un bez mansarda izbūves.

Nākamais ir 19. gs. pirmajā pusē uzceltais zemais un garais rietumu gala 
korpuss. Tad pat varētu būt izbūvētas jumta istabas vecā (galvenā) korpusa 
rietumu galā, kā arī tā pagarinājums uz gravas pusi. Interesanti atzīmēt, ka 
līdzīga piebūve ap to pašu laiku uzcelta arī Talsu apriņķa Lubezeres muižas 
kungu mājai.

Trešais, uz gravas pusi novietotais korpuss, ir visjaunākais, un tas varētu 
būt celts 19. gs. 80. gados.

Firkspedvāles muižas kungu māja. Pirms 1935. gada. Herdera institūta Attēlu arhīvs 
Mārburgā (Vācija), inv. nr. 131575
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Firkspedvāles muižas 
kungu mājas 1. stāva plāns 
pēc SIA “AIG” 1993. gadā 

veiktā uzmērījuma

20. gs. sākumā telpu funkcionālais sadalījums bijis šāds (sk. kungu mājas 
1. stāva plānu, telpu numuri atbilst numerācijai plānā): pirmajā – galvenajā 
korpusā, ieejot no parādes pagalma, bijusi plaša priekštelpa (vestibils; nr. 3) un 
tieši pretī ēdamistaba (nr. 4); pa kreisi no vestibila Volfganga fon Firksa darba 
kabinets (nr. 2) un aiz tā garderobes istaba (nr. 1); pa kreisi no ēdamistabas 
gar darba kabinetu uz otro korpusu garš koridors (nr. 19), bet no tā uz otru 
(saimniecības pagalma) pusi – virtuve (nr. 17) un pieliekamais (nr. 18). Pa labi 
no vestibila – zāle (nr. 5), baroneses rakstāmistaba (nr. 7), divas garderobes 
(nr. 6) un gludināšanas istabas (nr. 8).

Otrā (rietumgala) korpusā – jau minētā koridora galā tualete (nr. 20), 
gandrīz pašreizējā vietā, tai pretī otrpus koridoram – zirgkopja istaba (nr. 21) 
un vēl kāda tumša, neizmantota istabiņa (nr. 22); gar šī korpusa otru malu 
(iekšpagalma pusē) stiepies vēl viens gaitenis (nr. 23), kura malā atradusies 
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liela telpa veļas mazgāšanai (nr. 24); šajā telpā bijusi arī liela maizes krāsns, bet 
gaiteņa (nr. 25) galā – dārznieka dzīvoklis (nr. 26) ar trim istabām. 

Trešajā – visjaunākajā korpusā atradusies vecāku guļamistaba (nr. 9), trīs 
bērnistabas (nr. 10, nr. 16), no kurām vienā bijušas vītņu kāpnes (nr. 15), 
neliela istaba viesiem (nr. 11), tualete (nr. 13) ar priekštelpu (nr. 12) un kāpnes 
uz pagrabu (nr. 14).

Pēc Latvijas Republikas agrārreformas, kad 20. gs. 20. gadu beigās Volfgangs 
fon Firkss kungu māju un augļu dārzu bija atpircis no kāda jaunsaimnieka, telpu 
funkcijas bija nedaudz mainījušās. Proti, pirmajā korpusā lielā ēdamistaba bija 
reizē arī dzīvojamā istaba; darba kabinets bija arī dēlu dzīvojamā istaba, bet 
bijusī garderobes istaba izmantota viesu (iespējams, atpūtnieku) izmitināšanai. 
Zāle pa labi no vestibila, domājams, izmantota vienīgi vasarā un Ziemassvētkos, 
jo tikai tad te kurināta krāsns. Bijusī baroneses rakstāmistaba tagad izmantota 
dažādām vajadzībām, bet vienā no kādreizējām garderobes istabām dzīvojusi 
ķēkša un lopkopēja. Agrākā funkcija palikusi virtuvei un pieliekamā istabai.

Otrajā korpusā bijusī zirgkopja istaba pārvērsta par dažādu lietu pieliekamo, 
un mazajā, tumšajā istabiņā iekārtota vannas istaba. Pārējo telpu izmantošana 
galvenajos vilcienos palikusi iepriekšējā.

Trešajā korpusā kādreizējā viesu istabā dzīvojusi jaunākā meita, bet vienā 
no agrākajām bērnistabām – jaunākā dēla un viņa biedru skolotāja.

3. Parādes pagalms

Jebkurā muižas centrā, kas veidojies baroka vai klasicisma laikā, parādes 
pagalmam būtu jābūt tai obligātajai telpai un atkāpei, kas pilnībā jau no 
vārtiem ļauj uztvert visu muižas pils vai kungu mājas galveno fasādi. Labi 
pārskatāmām no parādes pagalma sākuma gala būtu jābūt arī šo pagalmu 
�ankējošām lielākajām saimniecības ēkām, kas parasti bija braucamo zirgu 
staļļi ar ratnīcu (tikai muižnieka ģimenes vajadzībām) un klēts. Šādi ļoti 
monumentāli un tīri risināti parādes pagalmi ir bijuši Elejas muižā (tagadējā 
Jelgavas novadā), Mežotnē (Bauskas novadā) Kocēnos (Valmieras novadā), 
Spārē, Vandzenē (Talsu novadā) u.c.

Lai ieraudzītu Firskpedvāles kungu māju, vispirms jātiek garām nedaudz 
dīvainiem “apstādījumiem”, kas, pienācīgi un regulāri aprūpēti, varētu būt visai 
jauki. Tie ir līdzīgi parka fragmentam un pilnīgi aizsedz skatu uz kungu māju. 
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Kā kārtīgu parādes pagalmu piebraucamais ceļš šo apstādīto platību aptver 
no abām pusēm, turklāt vienā ārmalā paliek viena pirmās agrārreformas 
jaunsaimnieka māja (nepārprotama muižas laiku celtne), otra, kas pārbūvēta 
par dzīvojamo māju, un vēl kāda neliela, šķietami muižas laiku, bet īstenībā 
pēc 1923. gada celta saimniecības ēka.

Kad beidzot paveras skats uz kungu māju, tā jau ir pārāk tuvu un apskates 
leņķis ļoti slīps. Savukārt no mājas galvenajām durvīm skats atduras biezā 
ceriņu, tūju un citu krūmu stādījumā, virs kura paceļas augsti un kupli liepu 
un dižskābaržu vainagi. Tagad, kad pēc pirmās agrārreformas zemes īpašumu 
robežu atjaunošanas Pedvālei tik vien no parādes pagalma pieder, cik līdz 
ceriņu un tūju grupām, nav peļami, ja skats nesniedzas tālāk, taču priekšstatu 
par vecās muižas parādes pagalmu šāda situācija nerada. Arī abas ēkas, kas no 
sāniem ietver parādes pagalmu, vizuāli nespēj saturēt nepieciešamo ārtelpu. 
Varbūtējā muižas dienestnieku vai pārvaldnieka māja (tagad Stoķi) atrodas 
iepretī lielajām liepām, t. i., no kungu mājas šķietami par tālu.

Atgriežoties pie jau minētajiem “apstādījumiem” parādes pagalma sākumā 
jeb dienvidrietumu galā, jādomā, ka senāk šeit bijušas kādas ēkas, starp kurām 
varēja atrasties vārti nokļūšanai parādes pagalmā. Sākotnēji te varēja būt no 
visām četrām pusēm ar ēkām aptverts neliels pagalms, pēc kon�gurācijas 
līdzīgs lielajiem četrstūra laidariem. Tādā gadījumā vajadzēja būt divējiem 
vārtiem – pirmajiem pret dīķi un otrajiem uz tīro pagalmu, kura pretējā 
galā kā patlaban vai, kas arī nav neiespējams, vienā malā atradās vecā kungu 
māja. Ēku izvietojums ap noslēgtu vairāk vai mazāk pareizas četrstūra formas 
pagalmu meklējams pašos muižu apbūves pirmsākumos. Līdz 18. gs. vidum 
tāds bija Bramberģes muižā (Jelgavas novadā) ar divējiem iebraucamajiem 
vārtiem – īpašu vārtu celtni vienā un vienkāršiem koka vārtiem starp diviem 
zirgu staļļiem otrā pagalma galā. Līdzīgi risināts apbūves centrs atradās arī 
Valdgalē. Šķiet, ka no šāda risinājuma varēja pāri palikt 1867. gada plānā 
redzamais parādes pagalma šķērsdalījums ar ceļu, kas tajās muižās, kur centra 
apbūve veidota visa vienlaikus ar vecām ēkām neaizņemtā vietā, vispār nav 
pieļaujams.

19. gs. sākumā, kad bija uzcelta jaunā kungu māja, vecās saimniecības ēkas 
pagalma otrā galā jau varēja būt tik vecas un nolietotas, ka bojāja kopskatu. 
Droši vien kaut ko nojauca, skata uzlabošanai iestādīja kokus, pēc tam nojauca 
arī pārējās celtnes. Ceļu, kas aptvēra parādes pagalmu, pēc Latvijas Republikas 
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agrārreformas pievirzīja tuvāk Stoķu dzīvojamajai mājai. Tādēļ liepu rinda, 
kas sākotnēji atradās pie šī ceļa, tagad kopā ar lielo dižskābardi veido parādes 
pagalma apstādījumu kodolu.

4. Saimniecības un ražošanas ēkas

No gandrīz 20 saimniecības un ražošanas ēkām, kas Firkspedvāles muižas 
centrā atradās 20. gs. 20. gadu agrārreformas sākumā, saglabājušās tikai 
dažas, turklāt visai nosacīti. Daļu šo ēku jau 1923. gadā Zemju departamenta 
Mērniecības daļas mērnieks M. Maskavičs novērtējis kā vecas, t. i., sliktā 
tehniskā stāvoklī esošas.8 

Par vecām nosauktas šādas Firkspedvāles saimniecības ēkas: pirts pie vecā 
Koguļu ceļa, 200 m augšpus dīķa; tālāk šķūnis; malkas šķūnis ar cūku stallīti 
starp kungu māju un augļu dārzu vēlākās saimniecības ēkas vietā; tagadējā 
Stoķu dzīvojamā māja un koka saimniecības ēka aiz tās; tagadējā Zariņu 
dzīvojamā māja; liela klēts un kūts zem viena dakstiņu jumta; liels laidars ar 
barības šķūni un uzbrauktuvi uz dīķa pusi no Zariņiem; pagrabs, kūtiņa un 
cūku stallītis aiz dīķa.

Patlaban pēc dažādas kvalitātes pārbūvēm normāli funkcionē Stoķu 
dzīvojamā māja un Zariņu dzīvojamā māja (bijusī klēts un stallis). Pārējās 
minētās ēkas ir vai nu zudušas pavisam, vai saglabājušies tikai to fragmenti.

Firkspedvāles muižas centrs ir palicis tikpat kā bez saimniecības un 
ražošanas ēkām, zaudējot svarīgu vēsturiskā kompleksa sastāvdaļu.

Visā Firkspedvāles muižas pastāvēšanas laikā muižas ļaužu sarakstos nav 
uzrādīti amatnieki, pēc kuru klātbūtnes varētu precizēt ēku celšanas laikus. Tam 
par iemeslu varētu būt tuvējā Sabile, kur bija ne vien tirgotāji, bet arī amatnieki, 
kas, ceļot ēkas tuvējās muižās, varēja palikt dzīvot miestā. Firkspedvālē 
vienmēr bijis maz muižas ļaužu; pat dārznieks, kuram būtu jādzīvo uz vietas, 
nav minēts ne 1834., ne 1850. gada revīzijā. Vienīgais zināmais Firkspedvāles 
dārznieks nosaukts tikai 1861. gada pagasta iedzīvotāju sarakstā. Tas ir Pēteris 
Doķis vai Donis.9

5. Apstādījumi

Savulaik Firkspedvāles muižā aiz kungu mājas – vietā, kur vairākumā 
Latvijas muižu ir parks, – atradies diezgan liels augļu dārzs. 1923. gadā tas bija 
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aptverts ar žogu un aizņēmis 2,33 hektārus.10 Maz ticams, ka te kādreiz varēja 
atrasties regulāra plānojuma dārzs ar augļu kokiem bosketos. Citās muižās, kur 
šāds, ļoti reducēts baroka dārzs bijis, kaut kas tomēr ir saglabājies no regulārā 
celiņu tīkla, kaut kas no dārzu aptverošajām liepu rindām vai alejām, kā arī 
celiņu malu apstādījumiem (Lielzalve, Lamiņi, Odziena u.c.).

Firkspedvāles parks veidots upītes gravā uz austrumiem no kungu mājas, 
bet tā vecākie koki varētu pārsniegt 200 gadu. Tas ir Latvijas visvecāko ainavu 
parku vecums. Vairāki 18. gs. beigu posma ainavu parki (Vormsāti, Meženieki, 
Lielbērze) veidoti, par pamatu izmantojot kādu gravu vai upmalu. Tajos bijis 
maz jaunu stādījumu, bet daudz dažādu no dabas elementiem organizētu 
vai mākslīgi veidotu kompozīciju rezignētu, skumju vai reliģisku noskaņu 
radīšanai. Parasti tie bijuši krusti, kapakmeņi, zem kuriem neviens nav bijis 
apbedīts, dažādi efeju apvīti altāri, mūku vientuļnieku būdas u. tml.

Firkspedvāles muižas parkā no dabas ir viss, lai to varētu piepulcēt 18. gs. 
beigu Kurzemes ainavu parkiem, tikai maz palicis divsimtgadīgo koku. Šeit 
var rast visu noskaņu gammu – no saulaini liriskas līdz galēji rezignētai un 
padrūmi apcerīgai. Dziļa, vietām pat pārāk dziļa grava, veci un augsti oši un 
ozoli, sīks strautiņš gravas dziļumā, dolomīta atsegumi, pa lielam akmenim 
strautiņa gultnē. Noskaņu dažādībai ļoti noderīga ir arī gravas dabīgā 
orientācija dienvidrietumu–ziemeļaustrumu virzienā.

Īpaši atzīmējama gravas nogāze ar 20. gs. nogalē uzliktu krustu. Šajā 
vietā aug muižnieku kapsētām tik raksturīgā mazā kapmirte (Vinca minor), 
taču nekur dokumentāri nav �ksēts, ka šajā vietā kāds tiešām būtu apbedīts. 
Patlaban gravas parka sākotnējais plānojums un izteiksme vairs nav nekļūdīgi 
atjaunojami – pārāk daudz ir gājis zudumā gan laika gaitā, gan sakopšanā. 
Nevarētu būt mainījusies gājēju takas vieta, jo dziļajā un samērā šaurajā gravā 
tikpat kā nav citu takai derīgu vietu.

Gravas augšgalā vēl ap 2000. gadu bija saglabājušies kādreiz stādītie 
košumkrūmi un koki. Pārējā gravas platībā gājusi zudumā lielākā daļa stādīto 
dekoratīvo krūmu, atstājot daudz mazvērtīgu (izstīdzējuši, ar bojātiem 
stumbriem, bez normālām galotnēm) pašizsējas koku, kas noēno zemsedzi 
un neļauj ataugt košumkrūmu atvasēm. Gravas augšgalā strautā ietek avots, 
un bijis izveidots neliels dīķītis, pie kura varēja atrasties ātri un viegli no pils 
sasniedzama romantiska atpūtas vieta.
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II. Senvēsture

1. Arheoloģiskās liecības

Arheoloģijas materiāli liecina, ka pirms krustnešu iebrukuma Pedvāles 
un Sabiles apkārtne ir bijusi samērā blīvi apdzīvota. Lībiešu (līvu) un kuršu 
galvenais saimniekošanas veids bija arkla zemkopība, bet senpilsētās un, 
iespējams, arī lielākajos ciemos – amatniecība. Dzīvesvietas bija pilis, 
senpilsētas, ciemi un viensētas. Pils ar senpilsētu bija pilsnovada centrs, bet 
vairāki pilsnovadi bija apvienoti “zemēs” jeb “galos”. Ziemeļaustrumu Kurzemē 
atradās Vanema (Vanemaa), kas varētu nozīmēt tiklab “Vecā zeme”, kā “Vānes 
zeme”, kurā ietilpa arī tagadējā Sabile un Pedvāle.

No apzinātajām un vairāk vai mazāk pētītajām senvietām šajā apvidū 
minams Sabiles kuršu pilskalns ar senpilsētas vietu Abavas labajā krastā Sabiles 
pilsētas teritorijā. Otrpus Abavai netālu uz Rendas pusi atrodas Valgales un 
Rumbas pilskalns un par Baznīckalnu saukta sena kulta vieta. Abavas kreisajā 
krastā starp K. Barona un R. Blaumaņa ielu atrodas par Krievu kapiem saukti 
lībiešu (līvu) senkapi, netālu no Ruženiem – vēl kādi senkapi, bet vēl tālāk uz 
Kandavas pusi – Matkules pilskalns.11 Tuvākajā apkārtnē ir vēl vairākas citas 
senvietas.

2. Vietvārdi

Par šīs apkaimes senu un ilgstošu apdzīvotību liecina arī vietvārdi. Pārsvarā 
tiem ir divējāda izcelsme – vai nu kuršu, kas varētu būt jaunāki, vai lībiešu, kas, 
domājams, ir vecāki, jo pirms kuršiem šo reģionu apdzīvoja lībieši.

Pats Pedvāles nosaukums, ievērojot senāko vietējo iedzīvotāju vēl tagad 
lietoto formu Pidole (piduol), visticamāk, ir lībiskas izcelsmes. Zināmajos 
rakstu avotos tas pirmoreiz minēts 1230. gada Kursas un krustnešu līgumā.12 
Jānis Endzelīns šo vārdu saista ar lībiešu vārdu “pidde” – garums vai igauņu 
vārdu “pidu” – svētki.13 Taču ar nosaukuma otro daļu “wall, walle” vairs nav 
tik vienkārši. Populārā versija par nožogojumu derētu, ja runa nebūtu par 
kuršu un lībiešu ciemiem, kam patālu no jūras nevarēja būt tik ģermanizētu 
vietvārdu. Lieku reizi jāatceras, ka 13. gs. dokumentus ir rakstījuši no 
Rietumeiropas nākušie mūki, kas latviešu valodu neprata un varēja uzrakstīt 
tikai to, ko sadzirdēja un kā mācēja. 
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Līdzīgi vietu nosaukumi kā Piduole vai Pidāle ir arī citur Miera Kursā, kā šo 
reģionu sauca vēlākajos vācu dokumentos. Tie ir Valgale, Vidāle, Ugāle, Ēdole, 
Balgale u.c. Tādā gadījumā Pedvāles nosaukuma beigu daļa nav vis salikteņa 
otrs vārds, bet postpozīcija “ol” (uol). Mūsdienu igauņu valodā tā apzīmē vietu 
virs kaut kā, turklāt Igaunijā ir vieta ar līdzīgu nosaukumu Pidula.14

Nosaukuma saistība ar svētkiem labi atbilstu senai lībiešu, vēlāk kuršu 
apdzīvotai vietai svētvietas tuvumā. Apvidus ģeogrā�ski un ģeoloģiski ir 
atbilstošs svētvietām – plašā un monumentālā Abavas senleja ar tāliem skatiem 
uz ziliem mežiem līdz pasaules malai, sēravots Abavas krastā, daudz citu avotu 
senlejas nogāzēs, no kuriem vēl kāds varētu būt ar dziednieciskām īpašībām, 
un blīvais bio�zikālo anomāliju tīkls.

Tas viss par Pedvāles–Pidoles nosaukuma izcelsmi ir tikai atbildes 
meklējumi. Īstas sekmes var dot valodnieka un arheologa sadarbība, kuras 
trūkums ļoti jūtams šo vietvārdu līdz šim publicētajos skaidrojumos 

3. Pilskalna jautājums

Arī šis jautājums ir tikpat neatrisināts, proti, vai un kur Pedvālē ir bijis 
pilskalns. Pētnieku un apcerētāju domas šajā jautājumā dalās. Par lielu, labi 
nocietinātu pilskalnu vēlāko Firkspedvāles un Briņķpedvāles muižu apbūves 
centru tiešā tuvumā neviens nerunā, atzīmēta ir tikai iespējamā apmetnes 
vieta, kam vajadzēja būt 1230. gadā minētās Pedvāles zemes centram. 

Dažu autoru izteiktā15 un citu noliegtā16 doma, ka Pedvāles zemju 
administratīvais centrs varēja būt pats Sabiles pilskalns, aplama nešķiet. Liekas 
nepareizi, ka divām Kurzemes sadalīšanās līgumā17 minētajām teritorijām 
Pedvālei un Sabilei ir kopīgs administratīvais centrs. Turklāt 1230. gada 
līgumā Sabile vēl nav minēta. Taču tikpat viegli to var arī pamatot, jo vienas 
“galvaspilsētas” pārvaldītas teritorijas atrašanos abos kādas upes krastos var 
�ksēt visos laikos gan Latvijā, gan citur pasaulē. Arī atšķirīgie nosaukumi nav 
nekas neparasts.

III. Muižas vēsture

Kā jau minēts, rakstītajos vēstures avotos Pedvāle (Pidewalle) pirmo reizi 
minēta līgumā, kas 1230. gada 17. janvārī noslēgts starp Austrumkursas deviņu 
kungu novadiem un Rīgas Māras baznīcas domkapitulu, Zobenbrāļu ordeni, 
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Rīgas rāti un krustnešiem par nodevām un palīdzības sniegšanu cīņā pret 
pagāniem.18 Kuršu cīņas par neatkarību turpinājās līdz 1267. gada augustam, 
kad kuršu vadoņi bija spiesti parakstīt padošanās līgumu ar Livonijas ordeņa 
mestru Oto fon Luterbergu (Lutterberg), un tagadējais Talsu novads pilnībā 
tika iekļauts Livonijas ordeņvalsts sastāvā. Talsi un Sabile ar Pedvāli atradās 
Kandavas fogta pārvaldībā. Bijušās lībiešu un kuršu zemes kļuva par ordeņa 
īpašumu.19 

Ordeņa mestrs kā visu ordenim piederošo zemju lēņa kungs izlēņoja šīs 
zemes vasaļiem, bet, kamēr turpinājās cīņas ar vietējām tautām un kari ar 
kaimiņu zemēm, ordeņa vasaļi šajās zemēs uz dzīvi parasti neapmetās, tikai 
ievāca nodevas no zemniekiem. Jau 15. gs., bet visvairāk 16. gs. bruņinieki 
sāka ierīkot savas saimniecības, celt dzīvojamās un saimniecības ēkas, proti, 
veidot muižas.

Līdz mūsu dienām saglabājušās vairākas lēņa grāmatas – gan oriģināli, gan 
kopijas – par zemju izlēņošanu Sabiles, Kandavas un Kabiles novadā no 14. 
līdz 17. gs., un viena no senākajām lēņa grāmatām attiecas tieši uz Pedvāli. 
Rīgā 1442. gada 23. jūnijā Livonijas ordeņa mestrs Heidenreihs Vinke (Vincke) 
izlēņoja Heinriham Tankem (Tancke) zemes īpašumus Sabiles pilsnovadā, 
proti, četrus arklus Langsērdē un divus arklus Pedvālē. H. Tanke bija šo lēņu 
turētājs jau no 1434. gada 7. septembra, kad viņš šādas tiesības bija nopircis no 
Gregora Šonenberga (Schonenberge). No H. Tankes apliecinājuma par attiecīgā 
līguma noslēgšanu uzzinām, ka 14. gs. beigās vai 15. gs. sākumā Pedvāle bijusi 
izlēņota kādam Hansam Kukem (Kucke),20 kurš 1443. gadā jau bija miris.21 
Trūkst ziņu par to, kam pēc viņa nāves ordeņa mestrs izlēņoja viņa bijušos 
īpašumus.

Pedvāles muižas arhīvā agrāk glabājies dokuments,22 kas publicēts  
F. G. Bunges sakārtotajā seno dokumentu un aktu krājumā23 un vēsturnieka  
J. H. Voldemāra norakstā saglabājies līdz mūsu dienām, proti, par sešus arklus 
liela zemesgabala Sabiles pilsnovadā izlēņošanu ordeņa brālim Bartoldam 
Vormam (Worm). Šajā Livonijas ordeņa mestra H. Vinkes lēņa grāmatā, kas 
izdota Kandavā 1439. gadā Svētās Barbaras dienā (4. decembrī), norādīts, 
ka šīs zemes agrāk piederējušas Hansam Vormam (Worm), bet vēl senāk – 
kuršu vadoņiem. Izlēņoto zemju robežu aprakstā minēts “Pedvāles ceļš” 
(Pedewallscher Wech).24 Tā kā šī lēņa grāmata glabājusies Pedvāles muižas 
arhīvā, jādomā, ka B. Vormam izlēņotās zemes vēlāk iekļautas Pedvāles sastāvā.
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“Pedvāles ceļš” minēts arī lēņa grāmatā, ko izdevis ordeņa mestrs Johans 
fon Mengede, saukts Osthofs (Mengede, genannt Ostho�), Rīgā 1455. gada 
8. martā Heinriham Plegeram (Pleger) par sešus arklus lielu zemes īpašumu 
Sabiles pilsnovadā, sauktu par Līvepedvāli (Livepedwahlen). Šī zemes īpašuma 
robežu aprakstā nosaukta arī “Rammelupīte, Junevardes ceļš, kas nāk no 
Sabiles, Ropupīte un Višļu strauts”.25

Salīdzinot visus patlaban pieejamos kartogrā�skos materiālus, minētā 
teritorija varētu būt identi�cējama ar vēlāko Koguļu un Griguļu muižu, bet 
Pedvāles ceļš – ar kādreizējo Firkspedvāles–Kajaku–Koguļu ceļu.

1559. gada 31. jūlijā ordeņa mestrs Vilhelms fon Firstenbergs (Fürstenberg), 
ievērojot Oto Ādelinga (Adeling) lūgumu, atkārtoti izdeva viņam lēņa grāmatu 
par Briedes, Stoles un Koguļu muižas piešķiršanu, jo lēņa grāmatas, ko agrākie 
ordeņa mestri bija izdevuši O. Ādelinga senčiem, bija gājušas bojā.26 Lai gan 
šādu ziņu trūkst, vēlāka laika dokumenti liek domāt, ka Pedvāle 15. gs. beigās 
un 16. gs. sākumā bija Ādelingu dzimtas lēnis. O. Ādelinga vectēvs Johans 
Ādelings, kura sieva bija no Vormu (Worm) dzimtas, bija pirmais Ādelingu 
pārstāvis Kurzemē. Viņš dzimis ap 1435. gadu.27 J. Ādelinga dēls bija Kristofs 
Ādelings – jau minētās Briedes, Stoles, Koguļu un, domājams, arī Pedvāles 
lēņa turētājs. Viņš miris pirms 1523. gada, jo 1523. gada 21. janvārī Sabilē 
viņa atraitne Elizabete Ādelinga noslēdza laulības līgumu ar Johanu Holtzāgi 
(Holthsage, arī Holdhage). Saskaņā ar šo līgumu J. Holtzāge saņēma lietošanā uz 
12 gadiem visas K. Ādelinga muižas.28 Jādomā, tas notika tādēļ, ka K. Ādelinga 
vecākais dēls Oto vēl nebija pilngadīgs. 1535. gadā, tātad tieši 12 gadus pēc 
minētā laulības līguma noslēgšanas, O. Ādelings uzsāka tiesas procesu pret 
patēvu Johanu Holtzāgi.29 Tā kā Pedvāli vēlāk mantoja O. Ādelinga dēls Ernsts, 
Ādelingi šo īpašumu no Holtzāges dzimtas bija atguvuši.

Sens robežstrīds starp Kristoferam Tīdevicam (Tiedewitz) piederošu Višļu 
muižu un Johana Ādelinga mazmazdēlu Dītriha un Oto Ādelingu īpašumiem 
1570. gada atsākās no jauna30 un tika atrisināts tikai 1574. gada 21. jūlijā ar 
hercoga Gotharda ieceltas komisijas starpniecību. Tā kā izrādījās, ka pastāv 
robežstrīds arī starp Pedvāles īpašnieka Ernsta Ādelinga zemēm un viņa brāļa 
Oto īpašumiem, šajā pašā dienā tika nosprausta robeža starp brāļu Ādelingu 
muižām.31 Šo robežu regulēšanas aktu vairākkārt apstiprinājuši Polijas karaļi, 
proti, 1586. gada 18. aprīlī, 1615. gada 15. martā, 1634. gada 18. aprīlī32 un 
1636. gadā.33
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Ernsta Ādelinga sieva bija Magdalēna fon Rumela (Rummel), un viņu laulībā 
dzimusī meita Doroteja 17. gs. sākumā no tēva mantoja Pedvāli.34 Viņa mirusi 
pirms 1630. gada, un saskaņā ar viņas testamentu Pedvāli īpašumā ieguva viņas 
vīrs Salomons Tobīns (Tobien).35 Ap 1630. gadu S. Tobīns apprecējās otrreiz ar 
Annu Štrombergu (Stromberg).36 1631. gadā Karls, Georgs un Dītrihs Ādelingi 
iesniedza Kurzemes galma virstiesā prasību, kurā apstrīdēja S. Tobīna īpašuma 
tiesības uz Pedvāli, jo uzskatīja, ka Pedvāle ir �deikomisa muiža, ko drīkst 
mantot tikai Ādelingu dzimtas vīriešu kārtas pēcnācēji. Tomēr ar 1631. gada 
8. augusta tiesas lēmumu “brāļu un brālēnu” Ādelingu prasība netika atzīta par 
pamatotu un pierādītu, un viņiem tika pavēlēts turpmāk “ciest klusu”. Minētais 
tiesas spriedums vēlreiz apstiprināts 1632. gada 5. februārī.37 Vēlākā Pedvāles 
pusmuiža Griguļi kā S. Tobīna muiža minēta kādā 1633. gada 30. martā izdotā 
dokumentā, kurā viņš apliecina, ka pārdevis Bartoltam Buholcam (Bucholtz) 
savu dzimtzemnieku Annusu Kaijaku līdz ar sievu un bērniem par 60 poļu 
�orēniem.38 Kaijaku mājas bija saglabājušās vēl 20. gs. sākumā, bet Griguļu 
muiža 1846. gada Kurzemes kartē parādīta ceļa malā no Baltā Kroga uz 
Briņķpedvāles pusi.39

S. Tobīns miris laikā starp 1641. un 1648. gadu.40 Viņa dēli Heinrihs, 
Frīdrihs Ernsts un Salomons vēl nebija pilngadīgi, kad 1652. gadā atjaunojās 
senais strīds starp Ādelingu un Tobīnu dzimtām par īpašuma tiesībām uz 
Pedvāli.41 1653. gada 27. maijā Kandavā starp Briedes muižas īpašnieku Dītrihu 
Ādelingu un S. Tobīna mantinieku aizbildņiem tika noslēgta vienošanās, “lai 
uz visiem laikiem izbeigtu šo strīdu, kas izcēlies senos laikos un ko uzsākuši 
abu dzimtu senči, radot abām pusēm daudz neērtību un zaudējumu”.  
D. Ādelings savā un savu mantinieku vārdā atteicās no jebkādām pretenzijām 
uz Pedvāli un Griguļiem, bet S. Tobīna mantinieku aizbildņi apsolīja viņam 
izmaksāt atkāpšanās naudu – 2000 poļu �orēnu. Šis dokuments koroborēts 
Jelgavā 1653. gada 1. jūlijā.42

Pēc S. Tobīna nāves Pedvāle bija ieķīlāta kādam Johanam Štihhorstam 
(Stichhorst).43 1653. gada 27. septembrī viņa atraitne Anna Funka (Funck) 
iesniedza sūdzību hercogam Jēkabam pret Bartoldu Šteinu, kuram viņa 
uz dažiem gadiem bija iznomājusi Pedvāli. Atraitne nebija mierā ar to, ka  
B. Šteins viņas “nabaga zemniekus” apkraujot ar “jaunām nastām”, tā kā tie “galīgi 
tiekot dzīti postā un pazušanā,” kā arī apkaujot muižā viņas lopus un putnus.44  
1658. gadā Pedvāle uz ķīlas valdījuma pamata piederēja Heinriham 
Štihhorstam.45 
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Ap 1660. gadu bija atsākušies senie strīdi un nesaskaņas brāļu Tobīnu 
un brāļu Ādelingu starpā. 1661. gada 25. februārī Ruženu īpašnieks Kristofs 
Ādelings pieprasīja, lai Heinrihs Tobīns nojauc karātavas, ko uzcēlis Pedvāles 
muižā, ja vien viņš nevar pierādīt, ka tādas tur bijušas jau viņa nelaiķa tēva 
laikā.46 Savukārt 11. jūlijā trīs brāļi Tobīni apsūdzēja K. Ādelingu par to, ka 
viņš licis novākt un sacirst viņu uzstādītās robežzīmes.47 1661. gada 30. jūlijā 
tika izveidota komisija, lai izmeklētu brāļu Tobīnu nodarījumus K. Ādelingam, 
un ar 3. augusta lēmumu viņiem tika pavēlēts turpmāk atstāt Ādelingus mierā 
un “turēt rokas un muti”.48

Kādai citai Kurzemes hercoga Jēkaba ieceltai komisijai 1661. gadā vajadzēja 
atrisināt robežstrīdu starp brāļiem Tobīniem piederošo Pedvāles muižu un 
Kristofa Ādelinga īpašumiem.49

Lai gan brāļi Tobīni šajā laikā vēl turējās kopā un vienoti cīnījās par savu 
interešu aizstāvību, tēva atstātā mantojuma sadalīšana viņu starpā, jādomā, 
bija notikusi jau 1660. vai 1661. gadā, un Pedvāli savā īpašumā bija ieguvis 
jaunākais brālis Salomons Tobīns, kurš abiem vecākajiem brāļiem bija apsolījis 
izmaksāt viņu mantojuma daļu naudā. 1667. gadā brāļi Heinrihs un Frīdrihs 
Ernsts Tobīni sūdzējās hercogam Jēkabam, ka viņi šo naudu gaida jau septiņus 
gadus un bijuši spiesti šajā laikā “dzīvot pie draugiem un ēst žēlastības maizi”. 
Sākotnēji hercogs bija devis rīkojumu par parādu piedziņu no Salomona 
Tobīna, bet vēlāk pavēli atsaucis un licis brāļiem vēl pagaidīt. 1667. gada  
1. jūlijā Tukuma virspilskunga tiesas pārstāvis fon Koškuls (Koschkull) ziņoja 
hercogam, ka kopā ar brāļiem Heinrihu un Frīdrihu Ernstu Tobīniem devies 
uz Pedvāles muižu, lai iekasētu parādu no Salomona Tobīna, bet vārti, kas 
veda muižas pagalmā, bijuši noslēgti un viņi nav ielaisti muižā. Norādot vietu, 
kur sastādīts minētais ziņojums hercogam, fon Koškuls raksta: “Pie Pedvāles 
muižas vārtiem.”50

Šajā laikā muižas centrs jau varēja atrasties pašreizējā vietā, aizņemot 
apmēram to platību, ko patlaban parādes pagalms ar apkārtējām ēkām. Daļēji 
šo teritoriju varēja aptvert žogs ar minētajiem vārtiem, daļēji saimniecības 
ēkas, kuru uz ārpusi pavērstajās sienās nebija logu vai arī tie nebija lielāki par 
viena baļķa resnumu. Gravas pusē žogs varēja būt zemāks un neizturīgāks, bet 
līdzenajā pusē pret tīrumiem un pļavām – pat palisāde, t. i., blīva vertikālu, 
nosmailinātu baļķu siena.
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Robežu regulēšanas akts starp Kristofera Tīdevica, Oto un Ernsta Ādelinga īpašumiem. 
1574. gada 21. jūlijs. LVVA, 5561. f., 4. apr., 579. l.

1667. gadā mantojuma jautājums vēl netika atrisināts, un 1669. gadā 
Heinrihs un Frīdrihs Ernsts Tobīni lūdza hercogu neatlikt parāda piedziņu no 
Pedvāles īpašnieka, taču hercogs 1669. gada oktobrī deva rīkojumu brāļiem 
gaidīt savu mantojuma daļas izmaksu līdz 1670. gada Jāņiem.51

Salomons Tobīns miris ne vēlāk par 1688. gadu, jo kādā 1688. gada  
16. februārī sastādītā dokumentā minēta viņa atraitne un dēls Karls, kurš no 
tēva mantojis Pedvāli un Griguļus.52 Kādā citā – 1689. gada 13. martā Pedvālē 
rakstītā dokumentā Karls Tobīns piemin tēva pēkšņo nāvi. No šī dokumenta 
arī uzzinām, ka Koguļu muiža šajā laikā vairs nepieder Ādelingu dzimtai, bet 
gan Karlam fon den Altenbokumam (Alten-Bockum) un K. Tobīns viņam 
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piešķīris tiesības Pedvāles teritorijā lauzt kaļķakmeņus un plienakmeņus, kā 
arī dedzināt kaļķus.53

Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts 1691. gada 23. jūnijā Pedvālē, K. Tobīns 
pārdeva Jostam Johanam fon Brunovam (Brunnow) Pedvāli un Griguļus, kā arī 
gruntsgabalu ar krogu Sabilē par 6000 Alberta dālderu. Šis līgums koroborēts 
Jelgavā 1695. gada 22. jūnijā.54

J. J. fon Brunovs 1697. gada 24. jūnijā pārdeva Pedvāli un Griguļus līdz 
ar vīriešu solu un vietu kapenēs Sabiles baznīcā Galtenes un Kalnamuižas 
īpašniekam Vilhelmam fon Tīdevicam (Tiedewitz) par 7000 Alberta dālderu.55

1703. gada 11. janvārī kā Pedvāles un Griguļu īpašnieks minēts Hermans 
Kristofers fon Fītinghofs-Šēls (Vietinghof-Scheel), kurš nopircis šīs muižas 
no V. fon Tīdevica ap 1701. gadu.56 H. K. fon Fītinghofs-Šēls bija Polijas 
armijas leitnants un nomāja no Kurzemes hercoga Pienavas muižu. 1711. gada 
18. aprīlī viņš šajā muižā noslēdza priekšlīgumu ar Kristoferu fon Mēršeitu-
Hillesemu (Meerscheidt-Hüllessem), kurā bija norunāts tuvākajā laikā noslēgt 
pirkšanas un pārdošanas līgumu attiecībā uz Pedvāli un Griguļiem. Muižu 
cena bija noteikta 7000 Alberta dālderu.57 Šāds līgums noslēgts 1711. gada 
6. jūlijā Pedvālē, bet koroborēts Jelgavā 1718. gada 8. augustā.58 Drīz pēc 
šo īpašumu iegādes K. fon Mēršeits-Hillesems apprecēja Teklu Margarētu, 
dzimušu fon Fītinghofu-Šēlu, Hermana Kristofera fon Fītinghofa-Šēla māsu.  
1713. gadā viņi uzdāvināja Sabiles baznīcai sudraba upurmaku ar diviem 
sudraba zvaniņiem.59 Dāvinātāju vārdi bija iegravēti uz upurmaka kāta 
apkaluma.

K. Mēršeits-Hillesems ar jauniegūto Pedvāles muižu tomēr nebija 
apmierināts un, juzdamies piekrāpts, iesūdzēja sievasbrāli tiesā. Tukuma 
virspilskunga tiesas aktā, kas sastādīts 1712. gada 28. jūnijā, lasāms, ka  
K. fon Mēršeits-Hillesems pirms pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanas 
Pedvālē nemaz neesot bijis un neesot redzējis, kādā stāvoklī tā atrodas. Viņš 
esot pierunāts parakstīt līgumu un paļāvies uz līgavas brāļa solījumiem, ka 
muižā tiks veikti visi nepieciešamie būvdarbi un ēkas tiks savestas kārtībā 
līdz 1711. gada Jāņiem. Pretēji cerētajam, muižas saimniecība esot ļoti 
sliktā stāvoklī – no zemnieku sētām, kuru saimnieki mērī izmiruši, bijušais 
Pedvāles īpašnieks esot aizdzinis visus lopus, kā arī no muižas piesavinājies 
brūnu ķēvi ar kumeļu. Pedvālē neesot ne miņas no solītajām 20 govīm, un 
pēc mēra muižā trūkstot darbaroku. K. fon Mēršeids-Hillesems esot gribējis 
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Pedvāles muižas pirkšanas un pārdošanas līgums starp Jostu Johanu Brunovu un 
Vilhelmu fon Tīdevicu. 1697. gada 24. jūnijs. LVVA, 5561. f., 4. apr., 948. l.

anulēt pirkšanas un pārdošanu līgumu un piesolījis samaksāt leitnantam  
H. K. Fītinghofam-Šēlam 1500 dālderu kā atkāpšanās naudu, bet tas esot 
pieprasījis no viņa 6000 dālderu. Turklāt H. K. Fītinghofs-Šēls viņam 1711. gada  
6. jūlijā apsolījis noregulēt visus robežstrīdus starp Pedvāles un Griguļu 
muižām un to kaimiņiem, kā arī ielikt Pedvāles muižas dzīvojamā mājā 
jaunus logus, durvis, griestus un grīdas, uzmūrēt krāsnis, izremontēt pārējās 
ēkas un likvidēt postījumus. Taču līdz šim brīdim gandrīz nekas no solītā 
neesot izpildīts. Esot uzmūrētas vienīgi krāsnis, bet tas darīts aukstā laikā 
un nemākulīgi, tāpēc tās atkal esot nelietojamas. Tā kā, nopērkot Pedvāli 
un Griguļus, K. fon Mēršeits-Hillesems esot cietis vienīgi zaudējumus, viņš 
paziņoja, ka atsakās maksāt minēto muižu pārdevējam Fītinghofam-Šēlam 
atlikušo līgumā noteikto summu, par ko viņš savulaik esot izdevis parādzīmi.60 
1718. gada 14. jūnijā K. fon Mēršeits-Hillesems atkal griezās tiesā, atkārtojot 
savas iepriekš minētās pretenzijas pret agrāko Pedvāles muižas īpašnieku un 
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apsūdzot viņu arī par to, ka viņš atsakoties izmaksāt viņam sievas – H. K. fon 
Fītinghofa-Šēla māsas – pūra naudu.61

Laikā starp 1718. un 1723. gadu K. fon Mēršeits-Hillesems apprecējās otrreiz, 
proti, ar Magdalēnu fon Brukenu-Foku (Brucken-Fock) no Kalnamuižas,62 un 
1723. gadā “pateicībā par viņas mīlestību un rūpēm” ilgstošās slimības laikā 
uzdāvināja viņai dzimtcilvēku no Pedvāles Klāšu mājām līdz ar sievu un 
bērniem, kā arī dzimtcilvēka Ēkaļu Spriča jaunāko meitu Ilzi.63 Šajā pašā gadā 
K. fon Mēršeits-Hillesems nomira, un, tā kā bērnu viņam nebija, Pedvāli un 
Griguļus mantoja atraitne. 1725. gada 16. novembrī viņas nelaiķa vīra brālis 
Nikolauss Frīdrihs fon Mēršeits-Hillesems pieteica Tukuma virspilskunga 
tiesā tiesības uz brāļa atstātā mantojuma daļu.64 1729. gada 14. septembrī 
Pedvāles un Griguļu īpašniece Mēršeita-Hillesema atraitne, kura tagad jau 
bija precējusies ar Hermanu Johanu fon Netelhorstu (Nettlelhorst), noslēdza 
vienošanos ar mirušā vīra brāli. Lai atlīdzinātu atraitnes pūra naudu, Pedvāle 
un Griguļi, kā arī viss kustamais īpašums, kas atradās minētajās muižās, tika 
atstāts Magdalēnas fon Netelhorstas īpašumā, bet viņa apsolīja izmaksāt 
mirušā vīra brālim un tā dēlam zināmas naudas summas.65

Kā jau minēts, 1711. gadā, kad Kristofers fon Mēršeits-Hillesems nopirka 
Pedvāli, tās zemnieku saimniecības bija izpostītas Ziemeļu kara un mēra 
laikā, arī muižas dzīvojamā māja un saimniecības ēkas bija sliktā stāvoklī. 
Turpmākajos gados muižas ekonomiskais stāvoklis neuzlabojās, un, kā 
redzams no ziņām, kas atrodamas Kurzemes muižu revīziju aktos, no 1717. līdz  
1739. gadam Pedvāle bijusi “nopostīta, neapdzīvota un ieslīgusi nabadzībā” un 
tāpēc atbrīvota no nodevu maksāšanas Kurzemes hercogistes kasē.66

Pedvāles un Griguļu īpašnieces Magdalēnas, dzimusi Brukena-Foka, trešais 
vīrs bija Kristofers Ādams fon Fītinghofs-Šēls, bet 1760. gadā viņa jau atkal bija 
atraitne67 un 24. jūnijā Pedvālē noslēdza līgumu ar Herbertu Kristoferu fon 
Heikingu (Heycking), pārdodot viņam Pedvāli kopā ar tās Griguļu pusmuižu 
par 20 000 Alberta �orēnu.68 1772. gada 13. aprīlī viņš pārdeva Pedvāli un 
Griguļus savam 1744. gadā dzimušajam dēlam Oto Ernstam Vilhelmam par 
30 000 Alberta �orēnu. Šis līgums koroborēts 1772. gada 23. maijā.69

Oto Ernsta Vilhelma fon Heikinga sieva bija Anna Šarlote, dzimusi fon 
Elmensdorfa (Elmensdor�), Frīdriha Vilhelma fon Fītinghofa-Šēla atraitne, 
dzimusi 1734. gadā, mirusi 1804. gadā.70
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Domājams, ka laikā, kad Pedvāle piederēja Oto Ernstam fon Heikingam, 
celts pašreizējās kungu mājas centrālais, t. i., vecākais, korpuss. Precīzāks 
celtniecības datējums pagaidām nav iespējams; vienīgi jāteic, ka no visa vairāk 
nekā 30 gadu ilgā perioda, kad O. E. V. fon Heikings bija šīs muižas īpašnieks 
un vēl nebija muižu iznomājis K. M. fon Torkam, kā visticamākais celtniecības 
laiks uzskatāma 18. gs. pēdējā desmitgade.

Visā Latvijā tas ir daudzu jaunu kungu māju un piļu celtniecības un 
pirmo ainavu parku ierīkošanas laiks. Ap 1790. gadu celta kungu māja Spāres 
muižā, starp 1800. un 1804. gadu – Tiņģeres muižas pils, bet starp 1797. un  
1805. gadu – Mežotne. Daļēji šie celtniecības uzplūdi bija sekošana modei, jo 
tajā laikā baroks jau bija kļuvis nemoderns un savas tiesības neatlaidīgi pieteica 
klasicisms. Reizē ar klasicismu celtniecībā dārzu mākslā ienāca ainavu dārzu 
jeb parku mode.

Jaunu ēku celšana 18. gs. beigās un 19. gs. sākumā bija nopietna 
nepieciešamība. Daudzu muižu ēkas, kas celtas lielā steigā tūlīt pēc Ziemeļu 
kara pārsvarā no nekvalitatīviem materiāliem, savu laiku bija nokalpojušas. 
Karā nenopostītās, bet nolaistās un pēc tam nedaudz pielabotās arī vairs nebija 
lietojamas.

Ja ticam revīzijas aktiem (kas ne vienmēr atspoguļoja patieso stāvokli), tad 
Pedvāles muižas ēkas bija nelietojamas jau 1739. gadā.71 Ir pieļaujams, taču maz 
ticams, ka drīz vien uzcēla jaunas, kas pēc gadiem 50 atkal bija nelietojamas, 
jo ap 1740. gadu tik nekvalitatīvi vairs necēla. Ticamāk, ka vecajās ēkās veica 
visnepieciešamākos remontus un dažus gadu desmitus tās vēl lietoja. 

Pedvāles muižas centra plānojums, kā jau minēts, gan detaļās, gan 
kopumā ir pārāk arhaisks, lai pieļautu, ka 18. gs. beigās visas ēkas vienlaikus 
celtas no jauna. Jādomā, ka pēc 1772. gada vispirms uzcēla muižas normālai 
funkcionēšanai nepieciešamākās saimniecības ēkas un kā pēdējo – kungu 
māju.

Jaunā dzīvojamā māja, lai arī neliela, bija moderna. Tiesa, greznībā tā 
nevarēja sacensties ar tajā pašā laikā celtajām lielajām muižu pilīm. Daudzās 
kungu mājās centrā vēl atradās apvalkdūmenis (manteļskurstenis) ar labāku 
vai sliktāku pavardu zem tā, taču Pedvālē bija tiem laikiem moderna virtuve, 
bet ēkas plānojumā iezīmējās an�lādes princips.

Apmēram reizē ar kungu mājas celtniecību varētu būt veidots gravas 
parks. Vēl 17. gs dziļajai gravai, iespējams, bija aizsardzības nozīme, tāpēc 
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tur nedrīkstēja atrasties daudz koku ar bagātīgu pamežu. 18. gs. sākumā, kad 
muiža bija izpostīta un panīkusi, gravai uzmanību vairs nepievērsa. Vispirms 
saauga kārkli, tad lazdas un alkšņi, oši, kļavas un citi koki. No muižas apbūves 
tālākajā gravas galā pa kādam ozolam, osim vai citam kokam varēja būt arī 
agrāk.

18. gs. otrajā pusē ainavu dārzu jeb parku galvenie principi bija pazīstami 
jau visā Eiropā. Rietumeiropā bija vairāki lieli ainavu dārzi ar plašām laucēm, 
mākslīgām pilsdrupām, mākslīgām alām, ūdenskritumiem, antīkiem 
tempļiem, dažādiem austrumzemju paviljoniem, svešzemju kokiem un 
krūmiem. Pavērās skati no vienas eksotiskas celtnes uz otru, arī uz plašām 
laucēm, kuplu koku puduriem utt. Pašās 18. gs. beigās pirmie ainavu parki 
parādījās arī Latvijā – Vormsātos, Meženiekos, Izriedē, Varakļānos.

Par Pedvāles muižas parku trūkst jebkādu ziņu, tāpēc visi turpmākie 
apsvērumi par to, kāds šis parks varēja būt sākotnēji un ka šis sākums varēja 
sakrist ar jaunās kungu mājas celtniecības laiku, ir tikai uz analoģiskiem 
piemēriem (Vormsāti, daļēji ari Meženieki un Jumprava) balstīti pieņēmumi.

Katram parka vides elementam tika piešķirta dziļi simboliska un vienlaikus 
ļoti vienkāršota nozīme. Ūdens un akmens simbolizēja mūžību, turklāt  
ūdens – mainību, bet akmens – pastāvību. Tekošs, burbuļojošs strauts attēloja 
dzīvesprieku, viss agri pavasarī ziedošais – jaunību, bet visu gadu zaļā egle, 
efejas un akmens, kas piesliets nogāzē, lai izskatītos pēc ieejas vecās kapenēs, – 
cilvēka niecību un dabas pārlaicīgumu.72 Tas viss bija iespējams šajā gravā.

1804. gada 22. februārī Pedvāles un Griguļu īpašnieks Oto Ernsts Vilhelms 
fon Heikings izrentēja šīs muižas Kristofam Magnusam fon Torkam (Torck) 
par 1600 Alberta valsts dālderiem uz laiku no 1804. gada Jāņiem līdz  
1810. gada Jāņiem. Līgumā bija noteikts, ka rentnieks apņemas visas muižas 
ēkas uzturēt labā kārtībā un neprasīt, lai muižas īpašnieks viņam atlīdzinātu 
ēku remontiem izlietotos līdzekļus. Ja rastos nepieciešamība būvēt kādu jaunu 
ēku, vispirms būtu jāsaņem atļauja no Pedvāles un Griguļu īpašnieka.73

1807. gada 12. jūnijā noslēgts pirkšanas un pārdošanas līgums starp  
O. E. V. fon Heikingu un Johanu Frīdrihu fon Heikingu – 1753. gada  
30. augustā dzimušu Audruves īpašnieku un Ventspils pilskungu – par 
Pedvāles un Griguļu muižas pārdošanu. J. F. fon Heikings ieguva Pedvāli un 
Griguļus savā īpašumā par 87 000 Alberta �orēnu. Līgums koroborēts Jelgavā 
1810. gada 16. augustā.74
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Tā kā viņš nespēja norēķināties ar kreditoriem, 1827. gadā ar tiesas lēmumu 
tika pasludināta viņam piederošo muižu – Audruves un Pedvāles – pārdošana 
izsolē. Tā notika 1827. gada 28. aprīlī, un Pedvāli līdz ar tās Griguļu pusmuižu 
par 20 000 rubļu ieguva agrākā Pedvāles muižas īpašnieka O. E. V. fon Heikinga, 
kurš bija miris 1820. gada 6. jūnijā, mantinieces. J. F. fon Heikings viņām bija 
parādā summas, kas pat pārsniedza šos 20 000 rubļu.75 Viņu īpašuma tiesības 
apstiprināja Kurzemes galma virstiesa 1827. gada 23. jūnijā.76 Šī paša gada  
22. novembrī J. F. fon Heikings nomira, un arī viņa īpašums Ventspilī tika 
pārdots izsolē.77

Ļoti iespējams, ka relatīvi nesen celtā kungu māja J. F. fon Heikingam šķita 
par mazu, un viņš šīs mājas rietumu galā lika uzcelt leņķveidā bloķētu piebūvi, 
kā arī nedaudz paplašināt māju uz gravas pusi. Precīzu ziņu par šīs piebūves jeb 
otrā korpusa celšanas laiku trūkst. Taču no 1807. līdz 1827. gadam, kad Pedvāle 
piederēja J. F. fon Heikingam, šeit norisinājušās vairākas būtiskas pārmaiņas. 
Galvenokārt tas attiecās uz celtniecību. 1819. gada 2. jūlijā muižas īpašnieks 
lūdza Kurzemes Mežu virsvaldei piešķirt 200 būvkoku.78 Tas ir ievērojams 
daudzums, jo, kā redzams no kaimiņos esošās Matkules valsts muižas ēku 
inventarizācijas un nepieciešamo remontu un jaunbūvju uzskaitījuma,79 lielas 
koka dzīvojamās mājas celtniecībai bija nepieciešams nedaudz vairāk par  
100 būvbaļķu, kroga ēkai, ja no koka ceļ pašu krogu, bet stadulu no kleķa – 
tikai ap 60 būvbaļķu. 1822. gada 28. septembrī Pedvāles muiža lūdza piešķirt  
50 būvbaļķu, 1823. gada 25. septembrī – 100 būvbaļķu,80 1825. gada  
15. decembrī – 150, bet 1826. gada 20. novembrī – 100 būvbaļķu.81 Tas 
liecina par lielāku koka ēku celtniecības apjomu, ko patlaban nav iespējams 
konkretizēt.

Oto Ernsta Vilhelma fon Heikinga mantinieki, respektīvi, mantinieces, kas 
1827. gadā bija kļuvušas par Pedvāles un Griguļu īpašniecēm, bija viņa maz-
meitas – Vilhelmīne, Karolīna un Anete fon Heikingas – O. E. V. fon Heikinga 
vienīgā dēla Herberta Ēvalda, kurš bija miris jau 1807. gadā, meitas.82 1830. gada  
22. aprīlī viņas pilnvaroja Ventspils apriņķa tiesas asesoru Pēteri fon Heikingu 
noslēgt pirkšanas un pārdošanas līgumu attiecībā uz Pedvāles muižu ar 
valstsgrāfu Karlu fon Keizerlingu (Keyserlingk),83 balstoties uz 1829. gada  
21. decembrī Kabilē noslēgto priekšlīgumu.84 Šajā priekšlīgumā Pedvāle 
dēvēta par Heikingpedvāli. Līgums par Pedvāles un Griguļu pārdošanu  
K. fon Keizelingam, kurš šajā laikā jau bija Koguļu īpašnieks, noslēgts Jelgavā  
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1830. gada 12. jūnijā, bet koroborēts 15. jūnijā. K. fon Keizerlings samaksāja 
māsām Heikingām 14 000 rubļu.85

Kā jau minēts, nevienas ēkas celtniecības laiks Pedvālē pēc līdz šim 
atrastajiem dokumentiem nav nepārprotami nosakāms. Vienādi pamatoti 
pieļaujams, ka muižnieku dzīvojamās jeb kungu mājas otrais korpuss celts kā 
Johana Frīdriha fon Heikinga, tā Karla fon Keizerlinga laikā. Arī šis muižas 
īpašnieks, domājams, bija enerģisks un daudz ko muižā centās pārveidot pēc 
saviem ieskatiem.

K. fon Keizerlings turpināja zemnieku sētu apvienošanu86 un, spriežot pēc 
analoģiskiem procesiem citur gan Kurzemē, gan Vidzemē, arī muižas zemju 
paplašināšanu. 1831. gadā likvidētas Braslu mājas, bet nedaudz vēlāk – arī 
Buse, Pākstes un Bunga. Zemnieki izdalīti pa citām mājām, aizvesti uz kādu 
citu muižu vai nodoti rekrūšos. Šo māju vietas ne kartogrā�skajos materiālos, 
ne dabā nav atrodamas.

Pedvāles īpašnieks valstsgrāfs K. fon Keizerlings dzimis Jelgavā 1809. gada 
16. februārī, miris Vecpils muižā 1893. gada 21. jūlijā. Savulaik viņam Kurzemē 
bez Pedvāles un Koguļiem piederējušas arī Gaiķu un Muižciema muižas.87

1835. gada 5. oktobrī K. fon Keizerlings pārdeva Pedvāli ar Griguļu 
pusmuižu un Koguļus ar Briedes pusmuižu Johanam Heinriham Aleksandram 
fon Firksam (Fircks) par 45 000 rubļu. Šis līgums koroborēts 1837. gada  
15. jūnijā. Nopērkot šīs muižas, Johans Heinrihs fon Firkss uzņēmās arī 19 000 
rubļu lielo parādu Kurzemes muižnieku kredītbiedrībai.88

J. H. A. fon Firkss dzimis Ārlavā 1789. gada 14. jūnijā Vandzenes un Ārlavas 
īpašnieka Karla fon Firksa un Kristīnes Elizabetes Amālijas, dzimusi fon 
Grothūsa (Grotthuss), ģimenē. Viņš bija krievu armijas leitnants. 1823. gada  
6. septembrī viņš apprecēja Eleonoru (Lauru) baronesi fon Firksu no Nogales. 
J. H. fon Firkss miris Pedvālē 1849. gada 14. aprīlī.89

Viņa dēls Aleksandrs fon Firkss šajā laikā bija krievu armijas gvardes 
kapteinis, vēlāk korpusa ģenerālis. 1849. gada 13. jūnijā viņš pilnvaroja Zemītes 
muižas īpašnieku Karlu fon Firksu kārtot tēva atstātā mantojuma lietas un 
1849. gada 11. septembrī deva rīkojumu pārdot Pedvāli un Koguļus. Šo muižu 
pirkšanas un pārdošanas līgums noslēgts Jelgavā 1850. gada 15. jūnijā ar baronu 
Rihardu fon Renni (Rönne) par 55 000 rubļu. Pedvāles un Koguļu nodošanai 
jaunā īpašnieka rīcībā bija jānotiek tūlīt pēc līguma parakstīšanas, bet atraitnei 
un J. H. fon Firksa meitām bija atļauts dzīvot Pedvālē vēl līdz 1850. gada 
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Firkspedvāles speciālkarte. 1867. gads. Uzmērījis Karls Krauze. Fragments. 
LVVA, 6828. f., 2. apr., 998. A/2 l.

 15. septembrim. Līgumā bija atsevišķs punkts, kas noteica, ka Pedvāles muižas 
kapsētas iežogotā daļa paliek pārdevēju, t. i., fon Firksu ģimenes, īpašumā.90 

R. fon Renne dzimis 1818. gada 31. jūlijā Vecmoku muižā, miris Talsos 
1878. gada 1. decembrī.91 Pedvāle un Koguļi piederēja viņam līdz 1866. gada 
2. septembrim, kad viņš tās par 127 000 rubļu pārdeva baronam Karlam 
Oto Eduardam fon Firksam. Pirkšanas un pārdošanas līgums koroborēts  
1867. gada 29. maijā.92
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Sakarā ar šo darījumu un, domājams, arī tādēļ, ka 1863. gada 6. septembrī 
bija apstiprināts Kurzemes muižnieku izstrādātais likumprojekts par muižu 
zemju pārdošanu zemniekiem, 1867. gadā mērnieks Karls Krauze (Krause) 
izgatavoja vairākus Firkspedvāles muižas zemju plānus. Apjomīgākajā no 
šiem plāniem93 mērogā 1: 5200 parādīts muižas centrs ar visām ēkām, zivju 
dīķi, parku gravā un kapsētu aiz rijas, muižas un zemnieku lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes, zemnieku sētas ar ēku novietojumu, Koguļu pusmuiža, 
Saulītes un Baltais krogs, Lieknes mežs un daži mazāki meža nogabali. Tajā 
atrodami vairāki vietvārdi, kas liecina par 18. gs. beigās un 19. gs. pirmajā pusē 
iznīcināto zemnieku saimniecību aptuvenām atrašanās vietām. Minētais plāns 
ļauj izdarīt dažus secinājumus un precizēt atsevišķu ēku datējumu.

Firkspedvāles muižas dzīvojamajai ēkai jeb kungu mājai 1867. gadā ir tikai 
divi korpusi – trešā vēl nav; pareizāk sakot, šajā plānā tas ir gan iezīmēts, 
taču vēlāk, Latvijas Republikas pirmās agrārreformas laikā, ar sarkanu tinti 
un ļoti pavirši. Aiz šīs ēkas jau tad atradies nelielais saimniecības pagalms ar 
ēku, kas pusgadsimtu vēlāk nosaukts par malkas šķūni. Sākotnēji, spriežot pēc 
analoģijām, te varēja būt gan putnu vai cūku kūtiņa, gan malkas šķūnis. Augļu 
dārza aiz saimniecības ēkas tolaik vēl nebija; tas atradies uz abām pusēm no 
šīm ēkām – uz gravas pusi līdz tagadējai Stoķu mājai un līdz pat gravai, ietverot 
arī kungu mājas trešā korpusa vietu, bet uz rietumpusi apmēram 40 m platumā 
un apmēram 120 m garumā gar parādes pagalma malu līdz šķērsceļam, aiz 
kura sākās pagalma apstādītā daļa.

Augļu dārzā nav arī vēlākās siltumnīcas. Tāpat kā dzīvojamās mājas 
jaunākais korpuss, tā vēlāk uzšvīkāta ar sarkanu tinti, turklāt nepareizā vietā. 
Abpus parādes pagalma apstādītās daļas atrodas divas lielākas ēkas. Viena no 
tām, uz gravas pusi, gandrīz nepārprotami identi�cējama ar tagadējo Stoķu 
dzīvojamo māju. Uz ziemeļpusi, pašā gravas malā, redzama vēl kāda neliela 
ēciņa, kas arī ir saglabājusies līdz mūsdienām. Tā, vērtējot pēc izskata, varētu 
būt celta vienlaikus ar kungu mājas otro korpusu un Stoķu māju, t. i., vai nu 
laikposmā no 1807. līdz 1827., vai no 1830. līdz 1835. gadam. Otra plānā 
redzamā ēka pašā gravas malā – vairāk uz dīķa pusi – nebija saglabājusies jau 
20. gs. 20. gados. Plānā redzamā ēka, kas atrodas otrpus parādes pagalmam 
gandrīz simetriski pretī tagadējai Stoķu mājai, 1923. gadā nosaukta par klēti 
un kūti, bet mazā ēciņa tai blakus – par ratnīcu.
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Firkspedvāles muižas kungu mājas lielās 
verandas logs. Pirms 1935. gada. Rundāles 

pils muzeja zinātniskais arhīvs

19. gs. un 20. gs. sākuma dokumentos nav atrodamas nekādas norādes, kas 
ļautu spriest par minēto ēku sākotnējo funkciju. Ja Stoķu māja jau sākotnēji 
ir bijusi dzīvojamā ēka, kā tas secināms no 1923. gadā sastādītā ēku saraksta, 
tad tajā varēja dzīvot muižas pārvaldnieks, ja tāds šeit jebkad būtu bijis. Tā kā 
šādas norādes nekur dokumentos nav atrastas, atliek uzskatīt, ka tajā dzīvoja 
visi kaut cik augstākstāvoši muižas kalpotāji – vecākais ar ģimeni, pavārs, 
sulainis, varbūt vēl kāds, kas atrastajos dokumentos nav minēts.

Ēka otrpus pagalma, jo sevišķi tāpēc, ka blakus tai bijusi ratnīca, ir 
mazticama kā klēts un kūts. Drīzāk tas bijis zirgu stallis. Klētij vajadzēja būt 
atsevišķā ēkā – vairākumā līdzīgi risinātajos 19. gs. sākumā celtajos muižu 
apbūves centros klēts atradās tur, kur minētā kalpotāju dzīvojamā māja. Taču, 
ņemot vērā to, ka Firkspedvāle nav bijusi ne pārāk liela, ne ļoti bagāta muiža, 
klēts ar stalli varēja atrasties zem viena jumta.

Aptuveni vienā rindā no ratnīcas uz zivju dīķa pusi plānā redzams 
lielais laidars jeb lopu kūts. Ēka salīdzinājumā ar pārējām ir ļoti liela (pēc  
1923. g. datiem apmēram 48 x 20 m), ar siena šķūni jumta izbūvē un pamatīgu 
uzbrauktuvi. Laidara piebūve tad vēl nav bijusi, plānā tā vēlāk piezīmēta ar 
sarkanu tinti.
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Šo ēku rindu aiz dīķa turpina rija un, lai cik nesaskanīgi tas arī būtu, – 
kapsētas vārti. Ne lielā kūts, ne rija vairs nav saglabājušās, tāpēc nav iespējams 
noteikt to celšanas laiku. Stallis un ratnīca ir bijušas koka ēkas un, ņemot 
vērā to ļoti saderīgo novietojumu ar Stoķu māju, jādomā, ka tās visas celtas 
apmēram vienā laikā. Laidars acīmredzami šeit neiederas ar visai lielo apjomu, 
un tas varētu būt celts Johana Heinriha fon Firksa (1835.–1849. g.) vai Riharda 
fon Rennes (1850.–1867. g.) laikā, domājams, citas, vecākas ēkas vietā.

Apskatot šo mērnieka K. Krauzes 1867. gadā izgatavoto plānu, vēlreiz 
jāatgriežas pie parādes pagalma, ēkām un stādījumiem ap to, kā arī pie 
strautiņa gravas lejpus zivju dīķa.

Plānā lejpus dīķa uz ziemeļiem no muižas centra pievedceļa parādīta pļava. 
Taču tās apveidā ir kāda īpatnība – pilnīgi taisna robeža ar gravas parku un 
abpus šīs robežas nogāzes apzīmējums, tātad valnis vai pat aizsprosts. Dažas 
līdzīgas būves pazīmes šeit dabā ir atrodamas vēl tagad. Tas nozīmē, ka ir bijis 
vēl otrs dīķis, ko 19. gs. vidū pārmaiņus turēja kā pļavu. 17. gs. un senāk šis 
dīķis varēja būt muižas “nocietinājumu” sastāvdaļa, un no lielceļa puses iekļūt 
apžogotajā pagalmā varēja tikai pa ceļu un vārtiem starp diviem dīķiem.

19. gs. vidū muižas parks rādīts krietni vien mazāks nekā 20. gs. un, spriežot 
pēc zemes lietošanas plāna, beidzies pārdesmit metru pirms sīkas urdziņas 
ietekas strautā. Maz ticams, ka tas varētu atbilst reālajai situācijai, jo lielie ozoli 
lejpus minētās urdziņas gravas stāvajās nogāzēs bija pietiekami lieli un skaisti 
jau pirms 130 gadiem. Jaunāki ir zirgkastaņu stādījumi, jaunāks varētu būt arī 
mazās kapmirtes stādījums (Vinca minor) un vairākums košumkrūmu.

1871. gadā Pedvāles un Koguļu īpašnieks Karls Oto Eduards fon Firkss 
ieķīlāja savus īpašumus Kurzemes muižnieku kredītbiedrībā un aizņēmās  
13 800 rubļu, bet dažus mēnešus vēlāk – vēl  32 300 rubļu. Lai izlemtu jautājumu 
par aizdevuma piešķiršanu K. O. E. fon Firksam, tika pārbaudīts viņa muižu 
saimniecības stāvoklis un atzīts, ka “visas ēkas ir labā stāvoklī”.94 1880. gada  
6. maijā viņš no Kurzemes muižnieku kredītbiedrības saņēma 18 800 rubļu 
lielu aizdevumu, bet gadu vēlāk no brāļa – 10 000 rubļu.95 Domājams, ka šajā 
laikā pie kungu mājas uzcelta koka veranda neogotikas formās. Līdzīgu būvi 
1873. gadā fon Firksu dzimtai piederošās Nurmuižas kungu mājai projektējis 
vācu arhitekts Teodors Zeilers (1827–1902),96 kurš strādāja Kurzemē un īpaši 
plaši Talsu novadā no 1863. gada.
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Firkspedvāles muižas kungu mājas zāle. Pirms 1935. gada. 
Rundāles pils muzeja zinātniskais arhīvs

Firkspedvāles muižas kungu māja. Barona Volfganga fon Firksa kabinets. 
Pirms 1935. gada. Rundāles pils muzeja zinātniskais arhīvs
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Firkspedvāles muižas kungu māja. 20. gs. 70. gadi. 
Rundāles pils muzeja zinātniskais arhīvs

Pedvāles īpašnieks K. O. E. fon Firkss bija no Firksu dzimtas Rudbāržu–
Dunalkas zara, dzimis 1843. gada 31. janvārī. 1868. gada 10. jūnijā viņš Jelgavā 
salaulājās ar Elizabeti baronesi fon der Reki (Recke; 1846–1912) no Ozolmuižas 
(Paulsgnade). K. O. E. fon Firkss miris Spārē 1897. gada 27. augustā.97  
1898. gada 22. decembrī Liepājas apgabaltiesa apstiprināja mantošanas 
tiesības viņa vienīgajam dēlam Volfgangam fon Firksam uz 3/8 īpašuma un 
piecām meitām katrai uz 1/8 īpašuma. 1912. gada 13. jūnijā K. O. E. fon Firksa 
mantinieki noslēdza vienošanos par mantotā nekustamā īpašuma sadalīšanu. 
Saskaņā ar to Pedvāli ar visām pusmuižām un nepārdotajām zemnieku 
saimniecībām, kas kopumā bija novērtētas par 130 000 rubļu, savā īpašumā 
pārņēma Volfgangs fon Firkss.98 Viņš dzimis Pedvālē 1874. gada 12. novembrī, 
1906. gada 29. septembrī Jelgavā salaulājies ar Ineci Olgu Šarloti grā�eni 
fon Keizerlingu no Griezes muižas. Pēdējais Firkspedvāles īpašnieks miris  
1951. gadā Vācijā.99
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Firkspedvāles muižas kungu māja. Dzīvojamā istaba (?). Pirms 1935. gada. Herdera 
institūta Attēlu arhīvs Mārburgā (Vācija), inv. nr. 135368

IV. Firkspedvāles muiža Latvijas 
Republikas agrārreformas laikā

Pēc Pirmā pasaules kara un neatkarīgās Latvijas Republikas nodibināšanas, 
balstoties uz Likumu par agrārreformu, kas paredzēja muižu atsavināšanu to 
īpašniekiem, arī Firkspedvāles muižu 1920. gada 14. oktobrī, tās bijušajam 
īpašniekam Volfgangam fon Firksam klātesot, pārņēma valsts īpašumā ar 
piezīmi, ka viss muižas inventārs līdz turpmākajam rīkojumam paliek V. fon 
Firksa lietošanā.100 No 1921. gada 23. aprīļa līdz 1922. gada 23. aprīlim bijušo 
Firkspedvāles muižu izrentēja tās agrākajam īpašniekam, taču V. fon Firksa 
lūgums šo līgumu pagarināt tika noraidīts.101

Firkspedvāles zemi un daļu vecsaimniecību sadalīja jaunsaimniecībās. 
1923. gadā, izmantojot K. Krauzes 1867. gadā zīmēto muižas zemju plānu, 
mērnieks M. Maskavičs muižas sadalīšanas darbam izgatavoja jaunu 
Firkspedvāles zemju plānu. Tika veikta visu muižas, kā arī vairāku citu ēku 
uzskaite. Muižas apbūves centru sadalīja jaunsaimniecībās, nerēķinoties ar 
agrāko plānojumu un estētiskajām kvalitātēm. Kungu māja, malkas šķūnis un 
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siltumnīca kopā ar augļu dārzu, pusi parādes pagalma un daļu parka ietilpa 
tā sauktajā dārzsaimniecībā ar zemes gabala numuru 42 F un kopplatību  
7,26 hektāri.

Augļu dārzs (2,33 ha) raksturots kā 20–40 gadu vecs un ar žogu. Arī 
dārzsaimniecībā ietilpstošās parka daļas vecums uzrādīts tajās pašās 
hronoloģiskajās robežās. Jāpiezīmē, ka lielie dižskābarži un lapegle 
nepārprotami ir vecāki, tāpat daļa liepu. No koku sugām parkā minētas tikai 
liepas un apses, kā arī nenosauktu sugu krūmi.102

Dažus gadus vēlāk, kad uz šo jaunsaimniecību pretendēja Eduards 
Auka (citviet rakstīts – Anka) no Raunas, veica ēku un dārza novērtējumu: 
siltumnīca (plānā 34,3 x 4,7 m), plienakmeņu ar šķindeļu jumtu, raksturota 
kā “izmantojama joprojām”. Malkas šķūnis un cūku kūts (plānā 24,7 x 9,5 m) 
celts no baļķiem un pusbaļķiem, kas stiprināti akmens stabos; jumts šindeļu. 
Ēka bijusi labā kārtībā, lai gan 6 m garais ledus pagrabs zem šķūņa atzīts kā 
remontējams. Dzīvojamā ēka, t. i., kungu māja, ko veidoja vairāki korpusi, 
proti, A – 33,7 x 13,7 x 3,2 m; B – 15,1 x 13,4 x 3,2 m; C – ķēķis ar meitas istabu 
15,4 x 7,5 x 2,7 m; D – vannas istaba 9,4 x 3,0 x 2,7 m, atzīta dārzsaimniecībai 
par lielu, jo tās vajadzībām pietiekot ar “vienu spārnu 461 m2”. Pārējo daļu – 
202 m2 un 115 m2 pirmajā un 128 m2 augšstāvā – ieteica izmantot kā piecus 
dzīvokļus.

Augļu dārzs vērtēts kā “veselīga auguma un vidēja labuma; augļus nes [..] 
ap 250 pudu gadā,” taču ar piezīmi, ka daudziem kokiem “stumbri sabojāti”. 
Dārzā uzskaitītas 338 ābeles, 58 bumbieres, 18 ķirši, 15 plūmes, 209 jāņogu 
krūmi, 107 “ērkšķu krūmi (ar sērgu)”, bet siltumnīcā – 10 vīna koku, kas esot 
veci un “augļus nes vidēji (ap 180–225 mārciņām)”.103

Bijušo kalpotāju māju ar divām saimniecības ēkām un šķūni uz lauka pret 
aleju iedalīja citā jaunsaimniecībā – nr. 43 F. To ieguva Ernests Krūmiņš, un 
1925. gadā tai jau bija nosaukums Stoķi. Šīs saimniecības platība bija 12,09 ha, 
kur ietilpa 1,50 ha parka, gandrīz visa pievedceļa aleja un parādes pagalma 
mala līdz apbraucamajam ceļam, t. i., līdz liepu rindai. Arī šīs saimniecības 
parka daļā minētas tikai liepas, apses un krūmi.104 Bez ievērības bija palikusi 
veimutpriede, kas tad jau bija liels koks un droši vien skaistāka nekā vēlāk. 
Novērtējot jaunizveidoto saimniecību, dzīvojamā ēka (plānā 22,6 x 11,2 m) 
raksturota kā plienakmeņu celtne ar dakstiņu jumtu un apmestām sienām – 



115FIRKSPEDVĀLES MUIŽAS VĒSTURE 15.–20. GADSIMTĀ 115

“sienas stukoturetas”. Ēkai abos galos bijuši pagrabi, un savulaik tajā atradušies 
četri dzīvokļi ar astoņām istabām. Vērtēšanas komisija ieteikusi 130 m2 

izmantot kā dzīvokli un 123 m2 – kā klēti. 
Lielākā saimniecības ēka (15,4 x 7,7 m) 1923. gadā ierakstīta kā “veca”, 

un ieteikts to izmantot par kūti. Sarakstā minētā otra saimniecības ēka bijusi  
10,7 x 4,7 m liela, ar baļķu sienām, 14 no ķieģeļiem mūrētos stabos; tai bijis  
20 cm augsts akmens pamats un skaidu jumts.

Ceturtā ēka – labības šķūnis (31,3 x 15,0 x 4,2 m) – atzīta par pārāk lielu šai 
jaunsaimniecībai. Šķūnis bijis kaļķu kleķa, ar skaidu jumtu.105

Trešā jaunsaimniecība, kuras izveide tieši ietekmēja Firkspedvāles muižas 
centra izskatu un turpmāko likteni, bija Zariņi – nr. 39 F, ko ieguva Fricis 
Roberts Druķis. Šai saimniecībai piešķīra 10,99 ha zemes ar piecām ēkām, 
parādes pagalma apstādīto daļu un pusi vecā zivju dīķa. Parādes pagalma koki 
vienīgie visā muižas centrā vērtēti kā apmēram 100 gadu veci.106 Starp visām 
Zariņiem iedalītajām ēkām nebija nevienas dzīvojamās mājas. Te bija klēts, kas 
pirmajā sarakstā nosaukta par apvienotu klēts un kūts ēku, lielā lopu kūts ar 
piebūvi, kas iepriekšējā sarakstā skaitījās barības šķūnis, bet nu jau lopkopēja 
dzīvoklis, kā arī divas ratnīcas. 

Klēts bija celta no baļķiem (plānā 29,6 x 9,5 m), ar dakstiņu jumtu; logos 
bija skaisti kalēja kalti režģi. Vērtēšanas komisija ieteica tur iebūvēt arī dzīvokli, 
kas tika īstenots. 

Lielajai lopu kūtij (45,4 x 19,0 m), laukakmeņu celtnei ar skaidu jumtu, 
sienas vietām bija izdrupušas, un, tā kā ēka atzīta par pārāk lielu, komisijas 
slēdzienā ieteikts daļu tās nojaukt. Piebūves (10,4 x 6,6 m) raksturojums ir 
pretrunīgs. Tā bijusi plienakmeņu ēka ar skaidu jumtu – sienas atzītas par 
labām, taču “griesti satrunējuši. [..] Jumts sapuvis un caurs. Var izmantot kā 
vāgūzi”. Taču ēka bija paredzēta noplēšanai.

Šķiet, ka ēku vērtējuma tīrrakstā vietām apmainīti abu ratnīcu izmēru 
ieraksti. Ratnīca blakus klētij atzīta par labu un turpmāk tāpat izmantojamu, 
turpretī otrai dīķmalā bijuši sapuvuši griesti; to komisija ieteikusi izmantot par 
kūti un labības šķūni.107

Pakavējoties pie Firkspedvāles muižas centra ēkām Latvijas Republikas 
pirmās agrārreformas gaitā, jāmin vēl divas jaunsaimniecības – Pupaiņi un 
Krāģi. Pupaiņus ar nr. 47 F un 12,02 ha kopējo zemes platību ieguva Jānis 
Grīnbergs. Šajā saimniecībā bija tikai viena muižas ēka – lielā rija, bet 
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teritorijas vidū atradās Firkspedvāles kapsēta. Rija bija T veida laukakmeņu 
un plienakmeņu ēka ar šindeļu jumtu un sastāvēja no pašas rijas (16,4 x 9,7 m) 
un diviem labības šķūņiem (12,8 x 9,7 un 23,5 x 15,6 m). Nekustamā īpašuma 
vērtēšanas komisija 1925. gadā bija atzinusi, ka rija ir vidēji lietojama, bet par 
lielu, tāpēc puse ēkas jānojauc.108

Krāģus ar nr. 49 F un zemes platību 10,44 ha ieguva Jukums Švigers. 
Jaunsaimniecībā ietilpa daļa zivju dīķa un trīs ēkas: dzīvojamā ēka zem viena 
jumta ar dāri (kalti), cūku kūtiņa un ratnīca ar piebūvi. Kūtiņa un ratnīca bija 
jaukta materiāla, ēkas samērā labā stāvoklī. Toties dzīvojamā ēka, domājams, 
agrākā muižas kalpu māja, bijusi liela plienakmeņu celtne uz akmens pamata, 
ar šindeļu jumtu, apdzīvojamā daļa 34,1 x 14,5 m un dāris 13,0 x 7,25 metri. Te 
bijušas septiņas istabas un zem visas ēkas velvēts pagrabs, kas bijis “lietojamā 
stāvoklī”, taču pavasaros pieplūdis ar ūdeni. Arī šī ēka atzīta par pārāk lielu un 
daļēji nojaucamu.109 Jāpiezīmē, ka dāri pavisam nenojauca, un iekštelpā vēl 
1994. gada vasarā varēja apjaust daudz palieku no tās iekārtas.

Bijušajā muižas magazīnas klēts ēkā 20. gs. 20. gados bija iekārtota 
nespējnieku patversme. Tā bija 15,2 m gara un 8,5 m plata laukakmeņu mūra 
celtne ar dakstiņu jumtu un atradusies lielceļa malā starp Dīkmaņiem un 
Čukuriem.

Tā sauktā dārzsaimniecība ar nr. 42 F, domājams, līdz 1924. gadam vēl 
nebija ne kādam piešķirta, ne iznomāta. 1924. gada 15. aprīlī Volfganga Firksa 
pilnvarnieks Georgs Asmuss izsolē ieguva šīs saimniecības nomu par Ls 1120 
gadā.110 Jau nākamajā gadā to vēlējās iegūt Eduards Auka no Raunas, taču 
viņu neapmierināja ne dārza, ne ēku, kas “būvētas no pliena akmeņiem un no 
laika zoba stipri maitātas,” novērtējums. Zemes ierīcības komitejas 1925. gada  
12. septembra atbilde bija nepiekāpīga un, domājams, pamatota – ēkas vērtības 
noteiktas pareizi, kam par pierādījumu esot toreizējais saimniekošanas veids, 
proti, dārzsaimniecība iznomāta agrākajam muižas īpašniekam – bijušajam 
baronam Firksam, un visas liekās telpas iznomātas daudziem vasarniekiem.111

E. Auka dārzsaimniecību saskaņā ar 1926. gada 16. janvāra izpirkšanas 
līgumu par Ls 5295 tomēr ieguva, bet jau 1926. gada 26. februārī pārdeva 
bijušajam īpašniekam V. fon Firksam par Ls 7000.112

20. gs. 20. gados uzskati par dabas un kultūras pieminekļiem tikko sāka 
veidoties. Pieminekļu valde ziņas vāca no visdažādākajiem avotiem, norādot, 
kādiem objektiem jāpievērš uzmanība. Tika aptaujātas pagastu valdes un 
apriņķu virsmērnieki, kā arī zemes taksatori. Saņemtās atbildes bija vēl 
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Firkspedvāles karte. 1867. gada uzmērījums. Fragments. 
LVVA, 6828. f., 2. apr., 998.a l.
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raibākas nekā aptaujāto loks. Lieliski saraksti tika saņemti no Ilūkstes, bet 
Bauskas apriņķa sarakstā nebija nevienu senkapu, pilskalna, nevienas muižas 
pils un nevienas baznīcas. Par parku “Han Memeles muižā” kāds taksators 
raksta, ka tas “neder jaunsaimniecībai un tāpēc būs jāiznīcina”.113 Tāpēc 
dažas neprecizitātes ziņās, kas sniegtas par Firkspedvāli, šķiet nenozīmīgas. 
1923. gada 27. oktobrī vecākais taksators J. Lindešs raksta: “Veci karalaika 
kapi atrodas Firksa Pedvāles Ružanu pusmuižas robežās, ap 1½ versti augšup 
Sabiles pilsētas, tilta kreisā Abavas upes krastā, tagad pēc sadalīšanas projekta 
piegriezti Sabiles pilsētai; kapi nolaistā stāvoklī, daudz viņos rakņājušos 
pētītāju, kapus Sabiles pilsēta izmanto kā ganību.”114

1924. gadā mērnieki informēja gan Sabiles pilsētas valdi, gan Zemes ierīcības 
komisiju, ka “Krievu kapi” pie upes un Firkspedvāles muižas grava paredzēti 
pilsētas parkam, bet gravu iedzīvotāji posta, patvaļīgi cērtot kokus.115 Līdzīgu 
ziņojumu 1925. gada 23. jūlijā Pieminekļu valdei rakstīja tās līdzstrādnieks 
Frīdrihs Volfs. Lai gan parks izsludināts par tautas parku (Volkspark), tajā koki 
jau iezīmēti izzāģēšanai. F. Volfs uzsver, ka parku pirms gadiem 50 iekārtojis 
pašreizējā īpašnieka tēvs un ka parkā ir daudz retu sugu koku. Viņš piemin arī 
lielu liepu, kas jau 1600. gadā esot raksturota kā vecs koks un tagad piecu pēdu 
augstumā no zemes (apmēram 1,55 m) sasniegusi 5 ½ m apkārtmēru.116

Par parka iekārtošanu F. Volfs nedaudz kļūdās – Oto fon Firkss muižu 
nopirka ar jau gatavu parku, kā tas redzams arī 1867. gadā K. Krauzes 
izgatavotajos plānos.117 Taču parkam, kas varēja būt pirmoreiz stādīts un 
veidots jau ap 1790.–1800. gadu, bija nepieciešama rekonstrukcija, kas pēc  
O. fon Firksa vēlmēm veikta 19. gs. 70. gados. F. Volfs introducēto koku sugu 
nosaukumus nemin, bet ne 20. gs. 20.–40. gadu, ne 45.–70. gadu periods 
nebija labvēlīgs vēsturiskajiem parkiem, it īpaši, ja muižas centrs nebija arī 
kādas administratīvas vienības centrs, tāpēc nav iespējams konstatēt, kas 
tie bijuši par kokiem. Turklāt gan lielais dižskābardis (kas Kurzemes parkos 
nav īpašs retums), gan lapegle šķiet vecāki par 120 gadiem, bet zirgkastaņas  
gravā – jaunākas.

Pēc V. fon Firksa un viņa ģimenes izceļošanas 1939. gadā īpašuma tiesības 
uz bijušo Firkspedvāles muižas centru 1939. gada 15. decembrī nostiprinātas 
Vispārējai lauksaimniecības bankai, kas saskaņā ar likumu pārņēma visus 
izceļotāju lauku īpašumus.118
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Firkspedvāles muižas sadalīšanas plāns. 1923. gads. Fragments. 
LVVA, 1679. f., 172. apr., 1641. l.
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Beidzoties kolhozu laikiem, bijušais Firkspedvāles muižas komplekss bija 
pussabrucis, ieaudzis nejaušos kokos un nezālēs. Kādreizējā kungu māja bija 
tukša un izdemolēta, izsistiem logiem, nojauktām krāsnīm un kamīniem, 
izlauztiem parketiem. Tādu Firkspedvāli 1991. gadā savā īpašumā ieguva 
tēlnieks Ojārs Arvīds Feldbergs un neilgā laikā šeit ierīkoja Pedvāles Brīvdabas 
muzeju ar mērķi vienotā vidē integrēt dabas ainavas, kultūras mantojumu un 
mūsdienu mākslu. No 1993. gada šeit notiek gan vietēja, gan starptautiska 
mēroga glezniecības un instalāciju plenēri, izstādes, simpoziji, konferences, 
vasaras nometnes un citi pasākumi, padarot šo vietu par nozīmīgu 
kultūrizglītojošu centru.

Pēc jau agrāk veiktās bijušās kungu mājas arhitektoniski mākslinie- 
ciskās izpētes arhitektu birojs “Arhitektoniskās izpētes grupa” 2017. gadā 
izstrādāja atjaunošanas projektu. Pašlaik notiek ēkas rekonstrukcija un 
pārbūve, lai šeit izveidotu starptautisku mākslinieku rezidenci. Plānots, ka tā 
savu radošo darbību uzsāks 2020. gadā.
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Ilze Māra Janelis, Valda Kvaskova

ZUR GESCHICHTE DES GUTES FIRCKS-
PEDWAHLEN (15.–20. JAHRHUNDERT) 

Fircks-Pedwahlen be�ndet sich im Gebiet Talsen/ Talsi, am linken Ufer 
des Flusses Abau – gegenüber der Stadt Zabeln/ Sabile. Im vorliegenden 
Beitrag wird die Entstehung des früheren Gutes Pedwahlen 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 Brie�ade des 
Gutes und Plänen, die sich heute im Historischen Staatsarchiv Lettlands des 
Lettischen Nationalarchivs au
ewahrt werden. 

Pedwahlen (Kiligunde Pidewalle) wurde erstmals 1230 im Vertrag der 
Kuren mit dem Deutschen Orden erwähnt. 1253 wurde Pedwahlen (Pedewalle) 
dem Deutschen Orden in Vredecuronia zugeteilt. Im ausgehenden 14. und 
zu Beginn des 15. Jahrhunderts war Pedwahlen an Hans Kucke verlehnt. 
1442 wurde Heinrich Tancke vom Ordensmeister mit zwei Haken Landes in 
Pedwahlen belehnt. 1445 wurde Lyve-Pedwahlen an Heinrich Pleger verlehnt. 
Die Lehnsinhaber und Besitzer von Pedwahlen im 16. und 17. Jahrhundert 
waren Angehöriger der Familien Adeling, Holthsage, Tiedewitz, Stichhorst, 
Tobien u. a. Im Laufe des 18. Jahrhunderts und in der ersten Häl	e des  
19. Jahrhunderts wechselten sich die Besitzer vielfach; unter diesen seien hier 
die Familien v. Vietinghof-Scheel, v. Meerscheidt-Hüllessem, v. Heycking,  
v. Keyserlingk, v. Fircks und v. Rönne genannt. Seit 1866 bis 1897 war Fircks-
Pedwahlen im Besitz von Baron Karl Otto Eduard v. Fircks. Der letzte Besitzer 
dieses Gutes war sein Sohn Baron Wolfgang v. Fircks. 
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Neben der Darstellung des Besitzerwechsels wird im vorliegenden Aufsatz 
näher auf die Bebauung des Gutskomplexes, auf Bau und Umbauten des 
Herrenhauses sowie auf die Parkanlage des Gutes, die sich in einer tiefen 
Schlucht be�ndet, eingegangen. 

Das Herrenhaus besteht aus drei Trakten, die in verschiedenen Bauphasen 
errichtet wurden. Der Haupttrakt – in schlichten Barockformen –, der sich 
am Ende des Paradehofes be�ndet, stammt aus dem Ende des 18. oder aus 
dem Anfang des 19. Jahrhunderts. In der ersten Häl	e des 19. Jahrhunderts 
wurde der niedrige und langgestreckte Trakt an der Westseite erbaut. Zu 
dieser Zeit wurde auch der Haupttrakt verlängert, das Dach umgestaltet und 
ein Mezzanin errichtet. Der dritte Trakt stammt aus den 1880er Jahren.  

Die Archivdokumente zeigen, dass die meisten Wirtscha	sgebäude des 
Gutes, die zur Zeit der Agrarreform und auch nach dem zweiten Weltkrieg 
noch existierten, aus dem Ende 19. Jahrhundert stammen. Bis heute sind von 
diesen nur etliche erhalten.

Schlüsselwörter: Herzogtum Kurland und Semgallen, kurländische 
Gütergeschichte, kurländische Adelsfamilien, Familie von Fircks, Agrarreform 
der Republik Lettland.
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