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Liepupes evaņģēLiski Luteriskās draudzes 
pārvaLdes organizācija un mācītāju 

darbība Līdz 1919. gadam

Mūsdienās Liepupe atrodas Vidzemē, Salacgrīvas novadā. Raksts par Liepupes evaņģēliski 
luteriskās draudzes pārvaldes organizāciju un mācītāju darbību ir turpinājums iesāktajam 
tematam par draudzes vēsturi,1 kas līdz šim maz pētīta. Rakstā atspoguļota Liepupes draudzes 
pārvaldes problemātika un amatpersonu darbība, kā arī analizēta mācītāju darbība, izsekojot 
līdzi viņu dažādajiem likteņiem, sākot ar 16. gs., kad Vidzemes jūrmalas nabadzīgajā draudzē 
sāka sludināt pirmais luterāņu mācītājs, un beidzot ar 1919. gadu, kad pirmo reizi kalpošanu šajā 
apkārtnē uzsāka latviešu mācītājs. 
Liepupes evaņģēliski luteriskās draudzes izpēte galvenokārt balstīta Latvijas Nacionālā arhīva 
Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Universitātes 
Akadēmiskās bibliotēkas avotos. Draudzes mācītāju dzīves un darbības aprakstos izmantoti 
daudzi informācijas avoti,2 uz kuriem rakstā atsevišķas atsauces nav sniegtas.
Raksta lokālā tematika un ievirze atklās izpētes aspektu daudzveidību par visdažādākajām 
pagātnes dzīves norisēm vienā no Vidzemes jūrmalas novadiem. 
Atslēgvārdi: garīdzniecība, draudze, Vidzemes draudžu vēsture, Liepupe, Pernigele. 

Vidzemes laukos 16. gs. otrajā pusē luterāņu mācītāji Dieva vārdus sludināja 
19 draudzēs, starp tām arī Liepupes.3 Mācītājs Matiass Tredops (Tredop, arī 
Tredip, Tredup, Treptow; ?–1571) Vidzemes jūrmalā ieradās 1563. gadā, bet 
trīs gadus vēlāk – no 1566. gada līdz mūža nogalei kalpoja Rīgas Sv. Jēkaba 
evaņģēliski luteriskajai draudzei. Liepupē viņa rīcībā bija ēkas uz mācītājam 
noteiktā zemes īpašuma, par kuru ziņas atrodamas Rīgas arhibīskapa Mihaela 
Hildebranda (Hildebrand; 1433–1509) 1501. gada 11. februāra Liepupes 
baznīcas zemes robežas nostiprinājuma dokumentā.4 
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No 1573. gada Liepupes draudzē kalpoja Johans Meiers (Meyer, arī Meierus, 
Meier), kurš vēlāk, no 1588. līdz 1600. gadam, bija mācītājs Siguldā. Nav 
minēts laiks, kad viņš no Liepupes draudzes aizgāja. Ja tas bija 1588. gads, tad 
jāatzīmē, ka līdz pat 1624. gadam nav uzrādīts neviens mācītājs. Iespējams, ka 
šajā laikā netika fiksēta mācītāju darbība vai arī liecības par šo laiku gājušas 
bojā poļu-zviedru kara (1600.–1629. g.) laikā. Maz ticams, ka Liepupes draudzē 
36 gadus nebija neviena mācītāja. 

1630. gadā Zviedrijas karalis Gustavs II Ādolfs (Gustav II Adolf; 1594–1632) 
uzdeva apgādāt luterāņu baznīcas ar mācītājiem. Līdz šim rīkojumam amatos 
jau bija iecelti 45 luterāņu mācītāji un trīs prāvesti. Vidzemes draudzēs cilvēku 
prātus nodarbināja ar karu, bada un slimību izputināto zemnieku jautājums; 
neskaidrās muižnieku patronāta tiesības; pārāk zemais muižnieku īpašumu 
vērtējums, kas bieži noteica viņu vēlmi atbalstīt vai neatbalstīt baznīcu; 
mācītāju nedrošās un nenoteiktās algas; baznīcu un pastorātu atjaunošanas 
problemātika; bezatbildīga attieksme dievkalpojuma sagatavošanā un 
sludināšanā, kā arī mācītāju vājās latviešu valodas zināšanas.5 Bieži mācītāji 
kalpoja vienlaikus vairākās draudzēs.

Pēc Virskonsistorijas 1636. gadā noteiktās kārtības Liepupes draudze 
atradās Vidzemes konsistoriālā iecirkņa Rīgas prāvestijā. Šāda administratīvā 
pakļautība draudzei saglabājās līdz 1783. gadam, kad to iekļāva tā paša iecirkņa 
Valmieras prāvestijā.6 Būtiski, ka Liepupes draudzes Skultes filiāldraudze 
(1730.–1872. g.) cauri laikiem saglabāja piederību Rīgas prāvestijai. Pārmaiņas 
saistītas ar to, ka līdz pat 1783. gadam Liepupes draudze administratīvi atradās 
Rīgas apriņķī, bet pēc Rīgas vietniecības izveidošanas – Valmieras apriņķī. 
Šajā laikā apriņķa un draudzes garīgā un laicīgā pārvalde sakrita. 

Laikā no 1624. līdz 1699. gadam Liepupes draudzē kalpoja septiņi luterāņu 
mācītāji un viens adjunkts jeb palīgmācītājs. Šajā laika posmā mācītājiem bija 
muižnieku tiesības un savā saimniecībā viņi izmantoja tās pašas priekšrocības, 
kādas bija muižniecībai. No katras muižas un zemnieku mājas mācītājs 
saņēma noteiktas nodevas, bet mācītājmuižas ēku celšana un remontēšana 
baznīcas tuvumā bija draudzes pienākums. Ņemot vērā vietējās īpatnības – 
Vidzemes jūrmalas neauglīgo un grūti iekopjamo zemi, Liepupes draudzē bija 
noteikti savi mācītāja uzturēšanas nosacījumi.

Laikā no 1624. līdz 1625. gadam Liepupes un Lielsalacas draudzēs kalpoja 
Joahims Jungermans (Jungermann), kura darbība abās draudzēs izskaidrojama 
ar mācītāju trūkumu vai nepietiekamu dievlūdzēju skaitu. 1629. gadā īsu laiku 
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Liepupē sludināja mācītājs Urbans Šefers (Schäffer; ?–1629). 1630. gadā viņa 
vietā kalpoja Matiass Relands (Relandt, arī Reeland, Rölandt; 1599–1657). Nav 
precīzu ziņu, bet domājams, ka pēc M. Relanda Liepupes draudzes mācītājs 
bija Ernsts Balduīns (Baldewin). 1633. gadā draudze uz ilgāku laiku ieguva 
pastāvīgu mācītāju Laurentīnu Balduīnu (Balduin, arī Baldewin; ?–1658), kurš 
Liepupē uz dzīvi palika līdz pat savai nāvei. 

1634. gada 13. augustā spēkā stājās noteikumi par baznīcu vispārējo 
vizitāciju Vidzemē, lai pārliecinātos, kā mācītāji pilda uzticētos pienākumus. 
Mācītājiem katru gadu noteiktā mēnesī bija jāapbraukā sava draudze, ievācot 
ziņas par draudzē dzīvojošiem cilvēkiem un viņu zināšanām par reliģiska 
satura tekstiem. Turklāt mācītājam katķisma gabalu lasīšana un izskaidrošana 
bija jānotur arī svētdienās baznīcā īpašā rīta dievkalpojumā.7 Vizitācijas 
parādīja arī stāvokli Liepupes mācītājmuižā. Tā 1638. gada ģenerālrevīzijā 
atzīmēts, ka iepriekš Liepupes mācītājmuižai bija astoņi zemnieki, kā arī 
zvejnieki piekrastē, bet revīzijas gadā palikuši vairs tikai trīs.8 Tas skaidrojams 
ar pārmaiņām zemes īpašumu lietu sakārtošanas pasākumos un attiecas uz 
laiku, kad zviedri vēl nebija sākuši iepirkt zemes mācītājmuižas vajadzībām, 
lai sekmētu luterānisma nostiprināšanos.

Tieši baznīcu vizitācijās meklēja un dažādi sodīja tā sauktos pūšļotājus un 
burvjus, kas galvenokārt bija nodarbojušies ar ārstniecību, novērsuši nelaimes 
u. tml. 1638. gada Vidzemes ģenerālvizitācijas dokumenti liecina, ka Liepupē 
Kurpnieku Jāņa sieva sava slimā bērna ārstēšanai uzmeklējusi burveni Kušķa 
Jāņa sievu Magdalēnu, pēc tam divas sāls pūtējas un vēl meklējusi arī kādu 
burvi Limbažos. Par šo notikumu sīkāku ziņu nav, taču zināms, ka šajā pašā 
gadā par vārdošanu Liepupē sodīts kāds Bērens. Par neatļauto nodarbi viņam 
piesprieda 10 pārus žagaru pie kāķa, ar noteikumu, ka to pašu saņems arī tie, 
kas pie viņa turpmāk meklēs palīdzību.9 Domājams, ka mācītāja Laurentīna 
Balduīna pienākumos ietilpa šāda veida gādība par aprūpējamās draudzes 
piederīgajiem, kā arī par tā saukto ķeceru vajāšanu un sodīšanu.

Pēc L. Balduīna nāves 1658. gadā mācītāja pienākumus līdz pat 1699. gadam 
turpināja viņa Liepupē dzimušais dēls Johans Heinrihs Balduīns (Balduin; 
1635–1700), kura uzturēšanos draudzē bez publicētām ziņām apliecina arī 
kāds 1669. gada vizitācijas protokols.10 

Baznīcas (literatūrā un dokumentos bieži arī draudzes) priekšnieka 
(Kirchenvorsteher) amatu draudzēs pildīja galvenokārt muižniecības 
izvēlēts pārstāvis. Zviedri Vidzemes draudzēs paredzēja arī pērmindera 
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(Kirchenvormund) amatu, tādējādi nosakot draudzes pārstāvja līdzdalību 
baznīcas draudzes pārvaldē arī no zemnieku vidus. Tieši no viņiem mācītājs 
un baznīcas priekšnieks gaidīja lielu rosību draudzes “dvēseļu kopšanā”, 
disciplīnas un saimniecības jautājumos. Viņiem bija uzdots ziņot mācītājam 
par visām nekārtībām draudzes dzīvē, kā arī visās lietās paklausīt baznīcas 
priekšniekam. Liepupē pērminderi šādas prasības nav diez ko ievērojuši, jo 
gan 1670., gan 1674. gadā baznīcas priekšnieks sūdzējies par pērminderu 
nepaklausību.11 Valda uzskats, ka pērmindera amats Vidzemes luteriskajās 
draudzēs nostiprinājās 17. gs. beigās.

1686. gadā Vidzemē ieviesa zviedru apstiprināto Baznīcas likumu, kura 
redakcija bija spēkā visu 18. gs. un vēl 19. gs. pirmajā pusē. Tomēr ikdienas dzīvē 
kopīgā pārvaldība praktiski nebija nodrošināma, jo vēlme kontrolēt ticības 
lietas uz vietām bieži bija spēcīgāka nekā pati ticība. Zviedru Baznīcas likuma 
spēku nesatricināja arī Pētera I (Пётр I; 1672–1725) uzvara pār Kārli XII (Karl 
XII; 1682–1718), kā rezultātā Vidzemi iekļāva Krievijas impērijā. Pārmaiņas 
sekoja tikai 1832. gada beigās, kad Krievijas cars Nikolajs I (Николай I 
Павлович; 1796–1855) parakstīja jaunu Baznīcas likumu Krievijas impērijas 
luteriskajām draudzēm. 

Gadsimtu mijas priekšvakarā Zviedrijas karalis ar dažādiem līdzekļiem 
centās ierobežot muižnieku lomu baznīcas pārvaldē. 1694. gadā Vidzemes 
landtāgs atcēla baznīcas virspriekšnieka amatu un pēc muižu redukcijas 
gandrīz visas draudzes pārvērta par  kroņa draudzēm (Regalpfarren). Tikai 
dažās draudzēs muižnieki varēja pierādīt savas patronāta tiesības. Vidzemes 
laukos skaitījās 50 kroņa draudzes, tikai sešās atzina muižnieku patronātu, 
bet divas atzīmēja par “šaubīgām”. Liepupe norādīta kā muižniecības 
patronāta draudze (Adelkirchen), tomēr tā tiesības atzītas par līdz galam 
nenoskaidrotām.12

Līdz 1692. gadam mācītāju Johanu Heinrihu Balduīnu slimības vai 
nevarības dēļ nereti aizvietoja adjunkts jeb palīgmācītājs Aksels Donigers 
(Dönniger; 1664–1699), kurš, atstājot Liepupi, līdz mūža nogalei kalpoja par 
mācītāju Cēsīs. 

Sekojošā Ziemeļu kara (1700.–1721. g.) laikā Vidzemes luteriskā baznīca 
cieta lielus zaudējumus: ievērojami saruka draudzes locekļu skaits, kuru 
dzīvību atņēma mēris, pārsteidza nāve un gūsts karadarbības laikā vai kuri 
bailēs atstāja ierastās dzīvesvietas, bet baznīcas un pastorāti bija izpostīti. Šie 
procesi skāra gan mācītājus un muižniekus, gan zemniekus. Domājams, ka 
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Ziemeļu kara laikā tikai ceturtajai daļai Vidzemes draudžu bija savs mācītājs.13 
Tomēr Liepupes draudzei lielākos zaudējumus nesa nevis karadarbība, bet tai 
pa pēdām sekojošā mēra epidēmija 1710. gada otrajā pusē. Liepupes draudze 
bija starp 15 Rīgas tuvākajā apkaimē un Vidzemes rietumdaļā visvairāk 
cietušajām apdzīvotajām vietām, kur nomira lielākā daļa iedzīvotāju. 

1700. gadā Liepupes draudzē mūžībā aizgājušo mācītāju nomainīja 
Gotfrīds Rūendorfs (Ruhendorff; ?–1710). Nav zināms, cik ilgi viņš sabija 
šajā jūras vēju appūstajā vietā, kā vien tas, ka no 1707. gada viņš kalpoja par 
mācītāju Cēsīs, bet mēris viņu aizsauca mūžībā Rīgā 1710. gadā. No 1704. gada 
draudzes garīgo dzīvi vadīja Kristians Korsvants (Corsvant, arī Corsvandt, 
Korschwandt; 1666–1710), kurš nomira turpat Liepupē 1710. gadā mēra 
epidēmijas laikā. Pēc mēra mācītājmuižā dzīvi palika 12, bet nomira 63 jeb 
84% visu muižas ļaužu.14 Būtiski, ka 18. gs. daudzi teologi no vācu zemēm bija 
pieņēmuši mājskolotāja vietu Vidzemes muižās. Pēc ievērojamiem mācītāju 
zaudējumiem tieši šie cilvēki aizpildīja vakantos amatus, lauku draudžu 
ticības dzīvē ienesot apgaismības laikmeta vēsmas.15 

Pēc Ziemeļu kara Vidzemē bija grūti nokārtot garīgo apkalpošanu, un 
tā bija arī nabadzīgajās jūrmalas draudzēs – Liepupē, Lielsalacā, Skultē un 
Pēterupē. Liepupe, būdama kroņa draudzes statusā, pirmā bija panākusi 
mācītāja vēlēšanas.16 1711. gadā draudzes mācītāja amatā stājās Vilhelms 
Parīzijs (Parisius, arī Parisiis; 1680–1726). 

Sākot ar 1726. gadu, Vidzemē noteiktās draudžu vizitācijas prāvestiem un 
Vidzemes konsistorijai sniedza iespēju pārbaudīt un sistemātiski kontrolēt, 
kā mācītāji pildīja uzticētos pienākumus. Nesen piedzīvotā kara postījumu 
un mācītāju materiālā stāvokļa nedrošības dēļ daudzās Vidzemes lauku 
draudzēs trūka mācītāju, tāpēc bieži gadījās, ka vienam draudzes ganam bija 
jāapkopj kaimiņu draudze, bet atsevišķos gadījumos rindas kārtībā arī citas 
bez mācītāja palikušās draudzes. Šāda lietu kārtība ietekmēja uzticēto darbu 
kvalitāti, to samazinot gan paša draudzē, gan citās. 1726. gada ģenerālvizitācijas 
protokols17 liecina, ka Liepupes mācītājs V. Parīzijs nedēļas dienās ciemos nav 
noturējis katķisma vingrinājumus. Uzrādīts, ka V. Parīzijs aizbildinājies ar to, 
ka nav juties vesels. Viņš Liepupē nokalpoja līdz mūža beigām 1726. gadam, 
paralēli no 1713. gada veicot garīgo darbu arī Lielsalacas draudzē.

18. gs. Vidzemē draudze bija pašvaldības zemākā administratīvā vienība, 
ko galvenokārt uztvēra kā baznīcas organizācijas teritoriālo vienību. Liepupes 
draudzes dzīvē liela loma joprojām bija muižniekiem patroniem, jo viņu 
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rokās bija arī laicīgās dzīves pārvalde – satiksmes ceļu uzturēšana, rūpes 
par skolām un nespējnieku namiem u. c. Bija paredzētas divas galvenās 
patrona priekšrocības – izvēlēties un aicināt mācītāju uz vakantu vietu, kā arī 
priekšroka baznīcas solos citu baznīcēnu vidū. Liepupes draudzes dzīvi vadīja 
vēlēts baznīcas priekšnieks no muižnieku vidus, kura pienākumos ietilpa 
rūpes par dievkalpojumu sistemātisku norisi, kā arī mācītāju un skolotāju 
pienākumu izpildes uzraudzība. Viņam bija jārūpējas, lai būtu aizpildīti 
vakantie mācītāja vai ķestera amati, jāatskaitās konventam par ienākumiem 
un izdevumiem, jāatbild par dievnama un skolas ēku remontiem, kā arī 
jāraugās, lai vienmēr būtu kārtībā ceļš uz baznīcu. 

Pēc Vilhelma Parīzija nāves par Liepupes draudzes mācītāju ordinēja 
Johanu Kristofu Geriki (Gericke I; 1696–1759), kurš Liepupes draudzē kalpoja 
no 1727. līdz 1743. gadam. Šajā laikā viņš paralēli darbojās Lielsalacas, bet no 
1730. gada – vēl arī Skultes un Pēterupes (līdz 1737. g.) draudzē. Vēlāk viņš 
bija Doma diakons Rīgā, Pētera baznīcas virsdiakons un pilsētas konsistorijas 
piesēdētājs. 

1726. un 1727. gada draudzes vizitāciju protokolos Liepupes draudze 
reģistrēta kā kroņa, bet 1739. gadā – privātpatronāta draudze. Vidzemes 
patronāta tiesības, kas parasti bija saistītas ar lielāko draudzes muižu īpašuma 
tiesībām, muižas pirkšanas, atdāvināšanas vai mantošanas gadījumā pārgāja 
jaunā īpašnieka rīcībā, pat ja viņš nebija luterticīgs.18 18. gs. 90. gadu sākumā 
jaunā Liepupes muižas īpašnieka Frīdriha fon Meka (Meck; 1769–1794) draugs 
Garlībs Merķelis (Merkel; 1769–1850) raksta: “.. mācītājs devās apsveikuma 
vizītē pie savas draudzes nākamā patrona, kas drīz atbildēja ar pretvizīti,”19 bez 
īpašas apspriešanas paredzot, ka fon Meku dzimtas vecākais dēls pārmantojis 
ne tikai Liepupes muižas īpašumu, bet arī patrona tiesības.

Stāvoklis Vidzemes draudzēs bija ļoti dažāds, bet zināms, ka Liepupes 
mācītāja laicīgās dzīves vajadzības draudze varēja nodrošināt. 1726. gada 
ziemā liepupieši atjaunoja mācītājmāju, kas jau šī paša gada vizitācijā atzīmēta 
kā darbībā esoša.20 1731. gada vizitācijā tā atzīmēta kā jauna ēka, bet pāris 
gadus vēlāk minēts, ka mācītājmuižas stallis ir pussagruvis, pirts sabrukusi, 
klēts lietojama, bet no jauna uzcelta alus darītava.21

Revīziju laikā par J. K. Geriki atzinīgas atsauksmes deva kā Liepupes, tā arī 
Skultes draudzē. Liepupieši teikuši, ka mācītājs “neapspiež viņus” un viņi ar 
to esot “mierā”, bet skultieši – “lai Dievs pasargājot mācītāju, viņš esot diezgan 
paklausīgs”22. 1739./1740. gada ģenerālvizitācijas laikā mācītājs ziņoja, ka, 
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apmeklējot mājas, viņš atprasot un skaidrojot katķismu, bet tikšanās reizes 
sākumā un beigās vēl praktizē dziesmu dziedāšanu. Taču kalpojot četrās 
draudzēs vienlaikus, apbraukt katru gadu visas mājas nav iespējams.23 
Nevarēdams pildīt savus pienākumus vienlīdz labi visās draudzēs, viņam 
nācās uzklausīt pārbaudītāju neskaitāmus aizrādījumus.

Pēc J. K. Gerikes pāriešanas uz Rīgu uz pavisam neilgu laiku – no 
1743. gada novembra līdz 1744. gada augustam24 – Liepupē ieradās vēlāk 
ievērojamais mācītājs Imanuels Justuss fon Esens (Essen; [1719]–1780;  
1. att.), vienlaikus apvienojot kalpošanu Pēterupes un Skultes draudzēs. Pirms 
nokļūšanas Liepupē I. J. fon Esens bija mājskolotājs kādā Vidzemes muižā. 

1. att. Mācītāja Imanuela Justusa fon Esena portrets. 
1763. gads. www.deutsche-digitale-bibliothek.de 
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Tomēr drīzumā viņš Liepupi atstāja un devās mācītāja gaitās uz Piņķu–Salas 
draudzi. Sava mūža lielāko daļu – no 1759. līdz 1780. gadam – I. J. fon Esens 
pavadīja virsmācītāja amatā Rīgas Pētera baznīcā. 

No 1744. gada augusta līdz 1755. gada februārim par mācītāju Liepupes 
draudzē kalpoja Martins Andreass Reisners (Reusner; 1718–1789), apvienojot 
pienākumu veikšanu vēl Skultes un Pēterupes draudzēs. Lai arī turpmākajos 
gados uzticēto pienākumu dēļ viņa dzīve bija cieši saistīta ar Rīgu, no  
1767. gada Reisneru ģimene bieži uzturējās Skultes muižā. To pēc majora 
Mihaela Johana fon Šulcena (Schultzen) nāves mantoja viņa māsa un  
M. A. Reisnera sieva Ģertrūde Juliāne. 1768. gadā M. A. Reisners ieguva Sv. 
Romas impērijas Vidzemes muižnieka diplomu, un turpmāk dzimtas pārstāvji 
bija godināmi par fon Reisneriem. 

No 1755. gada februāra līdz pat nāves stundai 1764. gada 13. jūlijā Liepupes 
draudzē kalpoja Johans Gotlobs Rozenbergs (Rosenberg; 1721–1764), paralēli 
sludinot Dieva vārdus Pēterupes un, iespējams, arī Skultes draudzē. No  
1766. gada mācītāja vietu ieņēma Kristians Heinrihs Kībers (Kyber; 1734–
1785), kurš draudzē kalpoja līdz pat mūža nogalei. Liepupes draudzes vēstures 
kontekstā viņa vārds saistīts ar veiksmīgu jauna mūra dievnama celtniecības 
pabeigšanu 1783. gadā un vietējo zemnieku nemieriem 1784. gada martā,25 par 
ko mācītājs ziņojis Rīgas gubernatoram Aleksandram Bekļešovam (Беклешов; 
1743–1808). Mācītājs K. H. Kībers miris Liepupes mācītājmuižā 1785. gada  
5. februārī un atdusas Liepupes kapsētā. 

Pēc K. H. Kībera nāves uz vakanto mācītāja vietu pieteicās trīs kandi-
dāti – Kristofs Harders (Harder; 1747–1818) no Rubenes, adjunkts Gerhards 
Johans Pleske (Pleske; 1754–1816) no Raunas un Johans Kristians Klēmans 
(Cleemann; 1745–1805) no Dikļiem. Pēc vēlēšanām Liepupes baznīcas 
konventā 1785. gada oktobrī26 mācītāja amatā apstiprināja J. K. Klēmanu  
(2. att.), kurš draudzē nokalpoja 20 gadus, vienlaikus rūpējoties arī par Skultes 
draudzes dievlūdzējiem. 

Liepupes mācītājmuižas robežas galīgā veidā noteica 1786. gadā. 
Mācītājmāja, kas vēl tagad saglabājusies, būvēta tūlīt pēc mūra baznīcas 
celtniecības pabeigšanas. Tā ir zema, gara koka ēka ar īpatnējiem, zemiem, 
gandrīz kvadrātveidīgiem logiem, kas atgādina klostera mūrus. Jaunuzceltajā 
dzīvojamajā mājā Klēmanu ģimenes mājskolotāja vietu no 1788. līdz  
1792. gadam Liepupē pildīja Garlībs Merķelis.
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18. gs. beigās daudzi draudzes gani veiksmīgi nodarbojās ar lauksaim-
niecību, kļūstot par teicamiem uzticēto īpašumu apsaimniekotājiem. Mācītāja 
rīcībā bija mācītājmuiža, gandrīz īstas privātas muižas saimniecība, tāpēc 
baznīcas patroni ar savu attieksmi un kopēju saviesīgo dzīvi veicināja viņa 
iekļaušanos un atzītu atrašanos muižniecības sabiedrībā. Tā kā laukos, 
atšķirībā no pilsētām, vācu draudzes bija ļoti mazas, mācītājs kalpoja gan 
latviešu, gan vācu draudzei.27

Lai gan G. Merķelim mācītājs licies “bez īstas apgarotības”, atmiņās 
par laiku Liepupes draudzē, atzinīgus vārdus viņš veltījis tieši J. K. 
Klēmana laipnībai: “.. mācītājā [..] nebija nekā poētiska. Viņš bija viens no 
vislabsirdīgākajiem, visomulīgākajiem cilvēkiem. [..] Kļuvis par mācītāju, vairs 
maz interesējās par zinātni. Bez sevišķām rūpēm un piepūles viņš dabūja sev 
vietu un lauku saimniecību, ļoti klusi dzīvoja savā ģimenē, pārāk daudz ar to 
nenodarbodamies. [..] Latviešu draudze cienīja viņa taisnīgumu un labsirdību, 
bet īpaši viņu nemīlēja.” Attiecībās ar vācu muižniekiem mācītājam nav bijusi 

2. att. Mācītāja Johana Kristiana Klēmana portrets. 
www.bildarchivaustria.at
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cieša saskare, bet visi uz viņu turēja labu prātu. Sabiedriskā dzīve mācītājmājā 
maz atšķīrusies no muižnieku dzīves. Taču tās dažādību noteica mācītāja 
ienākumi, izglītība un vecums.28 

Draudzes ļaudīm mācītājam nodevās bija jāsarūpē nauda, labība, cāļi, 
sviests u. c. Blakus ienākumus viņš guva no tā sauktajām baznīcas maksām un 
labprātīgām dāvanām. Liepupes draudzē dāvana gandrīz nekad nepārsniedza 
tās degvīna glāzes vērtību, ko zemnieks par to bija saņēmis. Liepupes draudzē 
par sevišķi nežēlīgu muižnieku rīcību vai zemnieku apspiestību nedzirdēja.29 

1805. gada 20. martā J. K. Klēmans mūža miegā aizmiga Liepupes 
mācītājmuižā, un, tāpat kā priekšgājējs K. H. Kībers, atdusas Liepupes kapsētā.

19. gs. sākumā Vidzemes guberņas administratīvās iestādes lielākoties bija 
izveidotas uz Krievijas impērijas likumu pamata, taču evaņģēliski luteriskās 
baznīcas pārvalde turpināja darboties pēc iepriekšpieņemtās kārtības. Šajā 
laikā no visām Latvijas teritorijā esošajām evaņģēliski luteriskajām draudzēm 
aptuveni divas trešdaļas lauku draudžu bija privātpatronāta, kas pildīja 
atsevišķi noteiktas administratīvas funkcijas. 

19. gs. sākumā par Liepupes, Lielsalacas un Skultes baznīcas priekšnieku 
darbojās konventa ievēlētais majors Johans Gustavs fon Aderkass (Aderkas; 
1764–1806).30 Tā kā draudzē bija spēcīgs patronāts un draudzes priekšnieka 
funkcijas bija ierobežotas, jādomā, ka svarīgu jautājumu lemšanā draudzes 
priekšniekam ne vienmēr bija “pēdējais vārds”. Pēc J. G. fon Aderkasa nāves 
šajā amatā pārvēlēja viņa brāli Ķirbižu muižas īpašnieku Fabianu Reinholdu 
fon Aderkasu (Aderkas; 1772–1846).

Laikā no 1806. līdz 1808. gadam Liepupes draudzes un Skultes filiāldraudzes 
mācītāja amatā stājās jau minētā K. H. Kībera dēls Liepupes mācītājmuižā 
dzimušais Georgs Frīdrihs Kībers (Kyber; 1769–1808). Kalpošana draudzē 
tikai nepilnus divus gadus būtiski neietekmēja draudzes dzīvi, taču tieši viņa 
laikā atstātās dokumentārās liecības ir nenovērtējams mantojums draudzes 
vēstures izpētei. Stājoties amatā 1806. gadā, G. F. Kībers sniedza ziņojumu31 
Vidzemes konsistorijai, kurā sīki aprakstīja draudzes muižas, iedzīvotāju 
sastāvu, kā arī nodevas, kādas jāpilda muižām baznīcas un mācītāja labā. 

19. gs. sākumā Liepupes mācītāja rīcībā bija apstrādājama zeme ar tai 
piederīgām zemnieku sētām, tīrumiem, pļavām un mežiem, kā arī daļa piejūras 
zemes, ko apdzīvoja brīvie zemnieki, taču tā ietilpa mācītājmuižas robežās. 
Skultes draudzē mācītājam zemes nebija, taču Skultes muižas īpašniekam, 
sākot no Jāņiem, bija jāsūta viens zirdzinieks, kas strādāja draudzes un 
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baznīcas labā piecas dienas nedēļā – un tā 10 nedēļas pēc kārtas. Mācītājs, 
saimniekojot mācītājmuižā, nodrošināja savas un ģimenes vajadzības,  
iegūstot rudzu, miežu, auzu, kviešu, zirņu un pupu ražu, kā arī sienu, bet 
no piejūras – reņģes. Ar baznīcas konventa lēmumu baznīcas un mācītāja 
vajadzībām noteica nodevas no katra draudzes muižas pagasta. Atšķirīga 
daudzuma un veida nodevās mācītājs saņēma: rudzus, miežus, auzas; aitas, 
vistas; svaigas (weisse), kūpinātas (gelbe) un sālītas reņģes; izkulstītus linus, 
kaņepājus, virves; naudu dālderos. Nodevas bija noteiktas arī Skultes drau-
dzes filiāldraudzei piesaistītajiem muižu pagastiem.32 Tomēr jāšaubās, 
vai muižas, zemnieki un zvejnieki varēja pildīt visas noteiktās nodevas.  
1801. gadā un vēlākos gados Vidzemi piemeklēja neražas, kam sekoja bads, tāpēc 
vairākumā gadījumu naturālās nodevas atcēla. Notika arī lielas pārmaiņas 
zemnieku tiesību jautājumos. 1804. gadā cars Aleksandrs I (Александр I 
Павлович; 1777–1825) izsludināja Vidzemes zemnieku likumu, kas noteica, 
ka zemnieks turpmāk būs piesaistīts nevis personiski muižniekam, bet tikai 
muižas pagastam. 

Draudzes dzīvē pieauga no muižu pagastiem izvēlēto pērminderu nozīme, 
kuru pārstāvniecību konventā joprojām ietekmēja muižnieku un mācītāja 
viedoklis. Pērminderu uzdevumos ietilpa dažādas baznīcas “policijas” funk-
cijas – jāuzrauga skolotāji un jāseko mājmācībai. Galveno uzdevumu – būt 
starpniekiem starp draudzes pārvaldi un draudzes locekļiem – šie muižnieku 
ieceltie pārstāvji pildīja reti. 1806. gada Liepupes draudzē atzīmēts ķesteris 
Krists, mācītājmuižas dzimtcilvēks, kurš vienlaikus veica arī zvaniķa 
pienākumus. Draudzes konventā darbojās zemnieku pārstāvji – vienpadsmit 
vēlēti pērminderi, no kuriem divi pārstāvēja lielāko muižu novadus, un tie 
bija: Pēteris Zariņš, Juris Prinka (Liepupe un Sproģi), Ansis Vecstārasts, 
Andrievs Kalējs (Vecmuiža un Mētaka), Andrievs Keišs (Tūja), Miķelis 
Mežulis (Blome), Oto Pelts (Ķirbiži), Dāvids Vārte (Stiene), Pēteris Zole 
(Dunte), Miķelis Zīvarts (Laiciems) un Breliks Koškuls (Uteļciems). Skultes 
filiāldraudzē par ķesteri atzīmēts latviešu zemnieks Pēteris un trīs saimnieki 
kā pērminderi – Jānis Senkuls, Jānis Urše un Pāvils Poņņe.33 

Mācītājs Georgs Frīdrihs Kībers bija sabiedriski aktīvs cilvēks, jo “Vid- 
zemes dziesmu grāmatā” (1809. g.) publicētas arī viņa dziesmas.34 Diemžēl 
draudzei garīgās dzīves atbalsts no nesen sludināt sākušā mācītāja bija 
pavisam neilgu laiku, jo 1808. gada 24. martā Rīgā G. F. Kībers aizmiga mūža 
miegā. Nav ziņu par mācītāja atdusas vietu, bet domājams, ka tā ir Liepupes 
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kapsētā, jo viņa sieva Aurora Kībere (Kyber, geb. Poelchau; 1771–1861), dzimusi 
Pelhava, krietni pārdzīvojot vīru, nomira Liepupē 1861. gada 1. oktobrī.

Laikā, kad Liepupes draudzes ļaudis nomocījās ar neražu un tā sekām, 
1809. gadā ordinēja mācītāju Karlu Reinholdu Valteru (Walter I; 1785–1817), 
kurš amata pienākumus veica līdz 1815. gada nogalei, bet jau 1816. gada 
janvārī devās prom uz dzimto Ropažu draudzi. Diemžēl, nesasniedzot 32 gadu 
vecumu, 1817. gada 26. janvārī viņš aizgāja mūžībā. Zīmīgi, ka saglabājušies 
pat divi 19. gs. sākumā tapuši mācītāja K. R. Valtera portreti. Viens portrets, 
kas redzams Liepupes dievnama sakristejas fotogrāfijā35 (3. att.), mūsdienās, 
saudzīgi aprūpēts, visā krāšņumā glabājas Rundāles pils muzejā,36 bet otrs 
atrodas bagātīgā Latvijas dokumentārā mantojuma krājumā37 (4. att.). 

Liepupes draudzē līdz pat 19. gs. vidum joprojām bija saglabājies izteikts 
muižniecības patronāts. Vairāki dokumenti liecina, ka lēmumi konventos tika 
pieņemti, piedaloties visiem lielo draudzes muižu īpašniekiem. Piemēram, 
kādu 1806. gada 12. novembra Liepupes draudzes konventa lēmumu ar 
parakstu apliecinājuši septiņi muižnieki.38 

Pēc Stienes muižas īpašnieka Magnusa fon Šteina (Stein; 1778–?) 
uzaicinājuma, bet nelaipnas pārejo patronu uzņemšanas 1816. gadā uz vakanto 
mācītāja vietu kandidēja izglītots, jaunu ideju pārņemts un pieredzējis latviešu 
cilmes  mācītājs – Arnolds Gotlībs Velligs (Wellig; 1778–1862), kuru kompli- 
cētas procedūras rezultātā amatā tomēr apstiprināja. Liepupes un Skultes 
draudzēs viņš nokalpoja gandrīz 40 gadus – formāli līdz 1855. gadam, bet 
faktiski līdz 1852. gadam. A. G. Velligs savā autobiogrāfijā39 aprakstījis 
vēlēšanas mācītāja amatā, minot divu draudzes patronu ietekmi, kā arī 
vēlēšanu konventu, kurā par viņa kandidatūru balsojuši “visi pārējie patroni”: 
“Toreizējais Stienes īpašnieks, kāds no fon Šteina kungiem, bija ierakstījis mani 
vēlēšanu listē [..]. Es savus vēlēšanu sprediķus noturēju latviešu valodā – vienu 
Liepupes baznīcā un pēc 8 dienām Skultes baznīcā. Līdz vēlēšanu sprediķiem 
vācu valodā netiku tādēļ, ka, izņemot Šteinu, neviens muižnieks Liepupes 
baznīcā nebija ieradies, bet Skultē nebija neviena cita kā Skultes īpašnieka, 
toreiz tiesas piesēdētāja [Magnusa Martina] fon Reisnera [Reusner; 1782–
1842]. [..] Fon Šteina kungs vēlējās balsot par mani, ja es gūtu latviešu draudzes 
piekrišanu, un tā tas laimīgā kārtā bija noticis. [..] Visi pārējie patroni, un, 
proti, viņu bija pieci, savas balsis bija vēlējušies nodot par kādu trešo un tāpēc 
viņi nemaz nebija atnākuši klausīties manu sprediķi. [..] Vēlēšanu konvents 
tika noturēts Vecmuižas muižā nākamā baznīcas vadītāja dzīvoklī, tādēļ ka 
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3. att. Liepupes dievnama sakristeja ar draudzes mācītāju portretiem. 
20. gs. sākums. LUAB R, Ms. 777

4. att. Mācītāja Karla Reinholda 
Valtera portrets. 

LVVA, 233. f., 4. apr., 1170. l., 30. lp. 
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mācītājmuiža bija tukša – mans priekšgājējs mācītājs Reinholds Valters bija 
aizsaukts uz Ropažiem un jau devies turp ar visu ģimeni. Kad notika vēlēšanu 
konvents [..], Šteins un Reisners, [..] un pārējie kungi, lai gan pretojoties, bija 
atdevuši savas balsis par mani. Tā mani ievēlēja. Es, protams, rūpējos par to, 
lai vismaz sākumā man būtu noteikts stāvoklis Liepupē. Bet, paldies Dievam, 
viss notika citādi. Liepupē es nonācu [..] pēc augstākās konsistorijas pavēles. 
Vēlēšanu rezultātus, ko iesniedza Liepupes draudze, nevarēja apstiprināt kādas 
būtiskas kļūdas dēļ, taču, neskatoties uz to, man tūliņ bija jāstājas jaunajā 
amatā.”40 Zīmīgi, ka 1814. gada 28. maijā A. G. Velligs salaulājās ar pazīstamā 
Rubenes draudzes mācītāja Kristofa Hardera meitu Šarloti Elizabeti (Harder; 
1791–1856), kas palielināja viņa izredzes iegūt godājamo un ienesīgo draudzes 
gana vietu.

Ja var ticēt Johana Kristofa Broces (Brotze; 1742–1823) 1817. gadā tapušiem 
zīmējumam,41 tad Liepupes mācītājmuižā šajā laikā atradās sešas ēkas, ko 
ieskāva augļu un sakņu dārzs, bet visu kopējo saimniecību norobežoja sēta. 
No centrālajiem vārtiem līdz mācītāja dzīvojamajai ēkai veda aleja, kuras 
aprises nojaušamas vēl mūsdienās. Liepupes draudzes apkārtne attēlota 
vairākos pazīstamā vēsturnieka un Vidzemes pētnieka zīmējumos, kuru 
tapšana noteikti saistāma ar abu kungu seno pazīšanos un draudzību. Par to 
liecina gan sarakste,42 gan mācītāja atmiņas, kurās viņš par J. K. Broci raksta: 
“.. to, kā es šo vīru mīlēju un cienīju, es nespēju vārdos izsacīt. Viņš bija mans 
otrais tēvs, mans garīgais tēvs.”43

Savukārt par laiku Liepupes draudzē viņš raksta: “Blakus savai kalpošanai 
baznīcā un nodarbinātībai lauksaimniecībā, un savu svaiņu apmācīšanai 
es nodarbojos ar literāro darbu publicēšanu. Pirmais, ko es sagatavoju, bija 
pielikums Gotharda Frīdriha Stendera [Stender; 1714–1796] leksikonam44 
latviešu valodā ar maniem papildinājumiem un piezīmēm no mana sievastēva 
manuskriptiem, kuri bija nonākuši manās rokās. [..] Tas, ko es biju apkopojis 
un uzrakstījis, iznāca pie Stefenhāgena Jelgavā. Kādu laiku vēlāk es rakstīju 
arī Treija izdevumā “Tas Latviešu Ļaužu Draugs”, pēc tam arī Merķeļa “Der 
Zuschauer” un uzrakstīju statūtus Valmieras mācītāju atraitņu un bāreņu 
kasei.”45 Galvenokārt bija publicēta A. G. Velliga reliģiska satura dzeja un proza, 
kā arī daudzi raksti par pasaules ģeogrāfiju. Lielākā daļa sarakstītā materiāla 
bija domāta bērniem, apgūstot mācības skolas solā. Daudzos turpinājumos 
(1837.–1840. g.) Rīgas laikrakstā “Tas Latviešu Ļaužu Draugs” (no 1838. g. “Tas 
Latviešu Draugs”) iznāca viņa skolu sabiedrībā populārais ģeogrāfiska satura 
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apcerējums “Tās īsas ziņas par mūsu pasauli jeb zemi”. Apjomīgā publikācija 
izdevumu grāmatā nepiedzīvoja, apcerējums vienkopus saglabājies rokrakstā 
“Zemes aprakstīšana tās vecas pasaules pār Eiropu, Āziu un Apriku”.46

No 1832. līdz pat 1848. gadam Vidzemi piemeklēja neražu un bada 
gadi, kam pa pēdām sekoja slimības un lieli postījumi. Šajā laikā draudzes 
mācītājam bija ļoti jāpiedomā, kā baznīcai piesaistīt ikvienu draudzes locekli, 
jo tikai labi apmeklēta baznīca viesa cerības ievākt ziedojumus. A. G. Velligs 
to panāca, neraugoties uz “grūtu prātu un trūcībām, kas mums šinī gadā 
pie iztikšanas,” jo 1835. gada adventa dienas dievkalpojumā dievnams bija 
pārpildīts – pirmo reizi draudzes vēsturē dziesmas pavadīja ērģeles, kas 
lauku baznīcā bija reta parādība. “Vēl šeit nekad mācītājs tik daudz ļaužu 
nebija redzējis, kaut gan nevar sacīt, ka citām reizēm maz uz Dievnamu būtu 
nākuši. [..] kā latviešiem, tāpat arī vāciešiem tā ērģeļu spēle ļoti patika.”47 Tās 
bija nelielas pārvietojamas ērģeles, mazas balsu apmēros un bez pedāļa. Tās 
Liepupes draudzei 1834. gadā dāvināja Ķirbižu muižas īpašnieka un baznīcas 
priekšnieka meita Doroteja fon Aderkasa (Aderkas; 1817–?). Ērģeles izgatavoja 
ērģeļbūves meistars Johans Buherts (Buchert, arī Buchard) no Krustpils. 
Astoņu reģistru dēļ tās bija samērā nepilnīgas, un jau 1835. gadā, ērģeļu 
uzstādīšanas laikā, tās palielināja ar vairākiem reģistriem.48 

Nākamo soli dievlūdzēju piesaistei A. G. Velligs spēra 1837. gadā, kad kopā 
ar Lielsalacas un Skultes draudzēm dibināja tā saukto Bībeles biedrību, kuras 
ideja lielākajai daļai draudzes locekļu gan bija neizprotama. Tomēr jaunās un 
interesantās lietas ļaudis piesaistīja apmeklēt baznīcu un atstāt pienesumos 
ziedojumus.49

Sākot ar 1837. gada februāri, paralēli mācītāja amatam Liepupē un Skultē 
A. G. Velligs līdz 1847. gadam pildīja Valmieras apriņķa prāvesta pienākumus. 
Kā viņš apvienoja amatus, nav zināms, taču tas noteikti radīja lielas grūtības 
apkalpot divas draudzes, regulāri publicēties un vēl atrast laiku atbildīgajam 
prāvesta amatam.

Neraugoties uz aizņemtību, mācītājs Liepupē uzturēja sirsnīgas attiecības 
ar draudzes muižu īpašniekiem, atzīmējot, ka “saviesīgā dzīve kūsāja visos 
draudzes īpašumos”50. Arī pašā mācītājmājā A. G. Velligs kopā ar ģimeni un 
viesiem pavadīja daudzus jaukus vakarus. Ap 1834. gadu Liepupē uzturējās 
Šarlotes māsa Sofija Frīderika Hardere (Harder; 1794–?) un Žans Bernards 
(Bernhard; 1767–?),51 kurš draudzes “audzināšanas iestādē” pasniedza franču 
valodu.52
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Samilzušās problēmas ekonomikā, politikā un garīgajā dzīvē 1845. gadā 
Vidzemē izraisīja masveida pāreju pareizticībā jeb konversijas kustību, kas 
apsīka 1848. gadā. A. G. Velligs raksta: “1845. gadā mūsu zemē sākās ļoti 
nožēlojamā nacionāļu pāriešana uz grieķu baznīcu. Pie mums, Liepupē, šī 
pāreja vēl nenotika, kā tas bija apkārtējās draudzēs, lai gan zināms uztraukums 
bija.” Taču jau 1846. un 1847. gadā daļa Ķirbižu, Blomes, Vecmuižas un Tūjas 
iedzīvotāju sekoja citu draudžu zemnieku paraugam. Mācītājs mēģināja 
viņus atrunāt, tomēr pārliecināt bija grūti, jo “klāt vēl nāca apstāklis, ka 
valdība bija stingri aizliegusi jebkādā veidā kavēt šādu pāriešanu citā ticībā. 
Tie, kas rīkojās pretēji, nonāca lielās nepatikšanās.”53 Jādomā, ka sakarā ar 
zemnieku atrunāšanu pāriet pareizticībā un nepakļaušanos augstākstāvošo 
iestāžu prasībām A. G. Velligam 1847. gadā bija jāatvadās no prāvesta amata. 
Problēmas sekoja arī kalpošanas pienākumu izpildē Liepupes un Skultes 
draudzēs, par ko liecina adjunkta Karla Berga (Berg; 1815–1896) klātbūtne no 
1848. gada. “Izņemot vienu, mani mīļie draudzes priekšstāvji bija gatavi ar 
nodokļu palīdzību maksāt iespaidīgu summu adjunkta algošanai.”54

Dažus gadus vēlāk – 1852. gada maijā A. G. Velligs nodeva adjunktam “visas 
dienesta lietas līdz ar mācītājmuižu un tās saimniecību,” bet augustā kopā ar 
ģimeni pārcēlās uz Limbažiem. Tur viņš arī 1855. gadā sagaidīja paziņojumu 
par atvaļināšanu no Liepupes un Skultes draudžu mācītāja amata.55 Lai gan  
A. G. Velligs nomira Rīgā 1862. gada 2. decembrī, viņa atdusas vieta ir 
Liepupes kapsētā. 

Adjunkts K. Bergs septiņus gadus veica Liepupes draudzes mācītāja 
pienākumus. Par oficiālu draudzes mācītāju Liepupē viņu ordinēja 1855. gadā, 
un savu amatu viņš pildīja līdz pat 1891. gadam, apvienošanas kārtībā veicot 
mācītāja pienākumus arī Skultes draudzē (līdz 1872. g.). 

Rūpes un raizes K. Bergam Liepupes un Skultes draudzēs darīja Vidzemes 
guberņas valdes 1857. gada 30. jūlijā izdotā pavēle, kas aizliedza darbošanos 
brāļu draudzēs un dievkalpojumu noturēšanu saiešanas namos, bet no  
1861. gada šai kustībai bija jāpakļaujas Vidzemes luterāņu konsistorijai. 
Liepupes draudzē darbojās divi saiešanas nami – Duntes pagasta Kaņģos un 
Stienes pagasta Stārastos. Visaktīvāk darbojās Skultes draudzes brāļu draudze, 
kur tās dalībnieki saiešanas namus bija cēluši pilnīgi no jauna 1866. un  
1868. gadā. Tā kā Skultes draudze 1872. gadā pievienojās Pēterupes draudzei, 
K. Bergu problēmas ar hernhūtiešu draudzēm nepiemeklēja.

Jaunieceltais mācītājs neatstāja novārtā arī saimniecības lietas. Kā liecina 
dokumenti, 1861. gadā mācītājmuižā uzbūvēja zirgu stalli un jaunu laidarsētu, 
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5. att. Mācitāja Teodora 
Šeinpflūga portrets.
Grām.: Mācītāji, kas 

nāvē gāja. [Rīga, 1933]. [24.] iel. lp.

bet rijai, ērberģim un kūtij uzklāja jaunu jumtu.56 19. gs. 60. gados Karlam 
Bergam par kalpošanu abās draudzēs pienācās ienākumi no draudzes zemes, 
kas bija 1 1/8 arkla liela, naturālās nodevas un alga 1200 rbļ. gadā, kā arī 
dzīvoklis un malka par brīvu.57  

19. gs. pirmajā pusē, sākoties zemnieku brīvlaišanai,  mācītājmuižas 
saimniecības vadīšanā vajadzēja ienākt pārmaiņām. Vairāki likumi atcēla 
klaušas, un zemnieki ieguva tiesības pirkt zemi savā īpašumā. Patiesībā 
šie procesi virzījās lēni un tikai daļēji (līdz pat 1918. g.) ieviesās dzīvē. Pēc  
1866. gada 19. februāra Baltijas guberņu pagastu pašvaldību likuma 
pieņemšanas, kas noteica, ka pagasts ir patstāvīgāka lauku pašvaldības vienība 
nekā līdz šim, pieauga pērminderu loma, kuri darbojās kā vidutāji starp 
pagastu un draudzi. 19. gs. 80. gados draudzes pērminderus ievēlēja pagasta 
saimnieki, kuriem tobrīd bija galvenā teikšana pagasta pašvaldībā. Piemēram, 
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1886. gada 10. februārī Stienes pagasta valdē “tika sasaukti pagasta saimnieki, 
lai ievēlētu jaunu pērminderi”58.

Iespējams, ka mācītājam Karlam Bergam mūža nogalē bija sākušās 
veselības problēmas, jo laika posmā no 1885. līdz 1890. gadam Liepupes 
draudzē, citam citu nomainot, kalpoja trīs adjunkti: no 1885. līdz 1886. 
gadam viņa dēls Eižens (Berg; 1855–1919), no 1887. līdz 1889. gadam Karls 
Moltrehts (Moltrecht; 1860–1919), bet 1890. gadā Pauls Dītrihs (Dietrich; 
1862–1916). 1891. gadā, ņemot vērā ievērojamo vecumu, K. Bergu aizvadīja 
pensijā. Liepupē viņš nepalika, bet devās uz dzimto Valmieru.

Svarīga loma draudzes pārvaldē līdzās mācītājam joprojām bija baznīcas 
priekšniekam. No 1881. gada Liepupes draudzes saimniecisko dzīvi vadīja 
Vecmuižas muižas īpašnieks barons Teodors fon Mengdens (Mengden; 
1848–[1919]), kuru no muižnieku vidus ievēlēja draudzes konvents.59 Viņa 
pienākumos ietilpa rūpes par baznīcu, mācītājmuižu, pārbaudes draudzes un 
pagasta skolās, baznīcas ceļu stāvokļa, baznīcas īpašumu, baznīcas policijas 
u. c. lietu pārzināšana, viņam bija arī jāraugās, lai būtu aizpildītas vakantās 
mācītāja un ķestera vietas un būtu nodrošināta laicīga algas samaksa.60 Vēl 
viņam bija jārūpējas par baznīcu un skolu ēku remontiem, kā arī katru 
decembri draudzes konventā jāiesniedz ikgadējais ienākumu un izdevumu 
pārskats. No 1884. līdz 1886. un no 1888. līdz 1891. gadam saglabājušies 
dokumenti liecina, ka baznīcas priekšnieks T. fon Mengdens un mācītājs  
K. Bergs rūpīgi veica baznīcas ienākumu un izdevumu aprēķinus.61 Baznīcas 
priekšnieka lomu Liepupes draudzes dzīvē raksturo arī dažas fragmentāras 
liecības. T. fon Mengdens rūpējās, lai mācītājs apmeklē draudzes locekļus mājās, 
jo īpaši tajās reizēs, kad tos piemeklējusi slimība vai nevarība. Kāds Ķirbižu 
pagastmājā 1887. gada 13. novembrī sastādīts protokols liecina: “Liepupes 
draudzes mācītājs K. Bergs un pērminderis Andrejs Šnore darījuši zināmu, 
ka nabagu mājā nabagus pieņems pie Svētā vakarēdiena tikai tad, ja tiem sūta 
pakaļ zirgus. Tad pagastu valde lūdza ar rakstu noteikt, kurā dienā K. Bergs 
ar savu zirgu atbrauks Puriņu mājā pagasta nabagus pie Svētā vakarēdiena 
pieņemt. Uz ko K. Bergs atbildējis pagasta vecākajam, ka ar saviem zirgiem 
viņš nebrauks.”62 Šo jautājumu atrisināja T. fon Mengdens, kurš noteica, ka 
mācītājam tas noteikti jāizdara, turklāt izmantojot mācītājmuižas zirgu.63

19. un 20. gs. mijā Vidzemes laukos iedzīvotāji sāka iebilst pret patronāta 
tiesībām, kas bieži ignorēja draudzes vēlmes. Turpretim muižniekiem šīs  
tiesības bija vienas no svarīgākajām, jo tās nodrošināja tiem izšķirošu ietekmi 
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baznīcas un draudzes lietās. Draudzes locekļu neapmierinātība ar patronāta 
vienpusējiem lēmumiem vērojama arī Liepupē, kur 1891. gada vasarā par drau-
dzes mācītāju patronu apstiprināja mācītāju Teodoru Šeinpflūgu (Scheinpflug;  
1862–1919; 5. att.). Bez ienesīgā amata T. Šeinpflūgs šī paša gada 30. oktobrī 
nodibināja ģimeni, par sievu apņemot Elizabeti Guleki (Guleke; 1866–1939). 

Pret T. Šeinpflūga sākotnējo darbošanos pirmie iebilda Liepupes 
mācītājmuižas pagasta saimnieki. 1891. gada 4. jūnijā draudzes priekšnieks 
Teodors fon Mengdens saņēma lūgumrakstu ieteikt mācītājam ņemt vērā 
grūtos laikus un samazināt renti, jo viņš joprojām bija palicis pie vecās 
rentes pieprasīšanas, neņemdams vērā apstākļus. Tāpēc saimnieki T. fon 
Mengdenam jautājuši – vai rentes paaugstinājumu nevarētu lemt draudzes 
konvents, nevis mācītājs vienpersoniski. Par paraugu ieteica ņemt Limbažu 
draudzes pieredzi, kur par rentes paaugstinājumu izlemj konvents.64 Nedauz 
vēlāk, 16. jūlijā, pie baznīcas priekšnieka ar lūgumu vērsās Liepupes draudzes 
pagastu delegāti: “.. ievēlēts jauns mācītājs Šeinpflūgs. Viņi uzskata, ka arī 
delegātiem vajadzētu ieteikt savas kandidatūras. Iesaka trīs kandidātus. Lai 
visi saka proves sprediķus.” Pēc tiem arī delegāti izvēlētos atbilstošo kandidātu 
mācītāja amatam.65 Tomēr atkārtotas vēlēšanas, kur šo jautājumu izlemtu arī 
delegāti, nenotika. 

Liepupes draudzē mācītājs T. Šeinpflūgs sprediķoja latviski un viena gada 
ietvaros arī 15 reizes vāciski.66 Savos sprediķos galveno uzmanību viņš veltīja 
cilvēku savstarpējām attiecībām, vienmēr izvirzot kādu būtisku jautājumu 
un sniedzot iespējamos problēmu risināšanas variantus. 1900. gada otrajā 
svētdienā pēc Lieldienām viņš sprediķoja, ka saņemts aicinājums no apustuļa 
Pētera – staigāt Jēzus Kristus pēdās, ko iespējams paveikt trīs veidos – 
“domās, vārdos un darbos”. Par pirmo veidu mācītājs uzdeva jautājumu: 
“Ko Dieva vārdi māca par dusmām? [..] Dusmība cilvēka acis apstulbo, tā 
ka vairs pareizi nevar spriest par savu pretinieku, un tādēļ Dieva vārdi māca 
neļaunoties, bet to lietu nodot tam, kas taisni tiesā, proti, augstam Kungam 
un Dievam, kas saka: Man pieder tā atriebšana! es atmaksāšu!” [..] Par otro 
Šeinpflūgs vaicāja: “Brāli mīļo! Kā ir ar tavu muti? Vai tā ir tīra no viltības 
un meliem? [..] Noliec melus un runā patiesību, nebīdamies no tiem, kas 
miesu var nokaut, bet bīdamies no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē. 
[..] Liela nelaime, kad uz naidu atbild ar naidu, uz lamāšanu ar lamāšanu. 
[..] Naida viļņus kristīgiem cilvēkiem apmierina lēnprātība, kas izverd no 
sirds dziļuma, – svētīgi tie lēnprātīgie, jo tie to zemi iemantos! Sprediķi 
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viņš pabeidza ar vārdiem: “Lai staigājam Pestītāja pēdās ar mīlestību un 
sirdsžēlastību, tuvākiem jūgu atvieglinādami.””67 

Mācītājam draudzē bez tiešajiem pienākumiem nācās uzņemties arī 
visdažādāko augstāko iestāžu prasību izpildi, kā arī sniegt palīdzību un atbalstu 
draudzes locekļiem viņu ikdienas gaitās. Domājot par iespējām ieinteresēt 
un izglītot draudzes ļaudis, 1894. gada 15. novembrī mācītājs T. Šeinpflūgs 
un T. fon Mengdens no Vidzemes gubernatora saņēma atļauju Liepupes 
draudzē atvērt publiski pieejamu bibliotēku.68 1896. gadā mācītājs kopā ar 
vietējiem muižniekiem “ierīkoja ļaužu bibliotēku”69. Bibliotēkas ierīkošanas 
gaita tika kontrolēta, jo 1896. gada 6. septembrī mācītājs saņēma ziņojumu 
no Valmieras apriņķa 3. iecirkņa priekšnieka jaunākā palīga, kurā norādīts, 
ka ne vēlāk kā 11. septembrī jāpaziņo, vai mācītājmuižā ir atvērta bibliotēka. 
“Ja ir, tad ar kādu laiku tā pastāv, kam pieder, kādās valodās ir grāmatas, 
vai ieviests grāmatu katalogs, ar kādu datumu un ar kādu numuru izdota 
gubernatora atļauja bibliotēkas atvēršanai.”70 1899. gadā pastorātā atradās 
publiski pieejams ap 400 sējumiem liels grāmatu krājums, bet bibliotekāra 
pienākumus veica pats mācītājs, kurš bijis “tik laipns un izdevis grāmatas 
lasītājiem svētdienu pēcpusdienās. Iepriecinoši, ka dažs labs, kas agrāk vispār 
nelasījis, kļuvis centīgs grāmatu lasītājs”71. 1902. gadā mācītājmuižas publiski 
pieejamajā bibliotēkā atradās 522 sējumu liels krājums.72

Mācītāja atbildībā bija arī rūpes par draudzes locekļu veselību. Piemēram, 
1900. gada 1. februārī viņš iesniedza prasību Vidzemes guberņas Ārstējošās 
nodaļas pārvaldniekam par savas draudzes locekļa garīgās veselības stāvokli. 
Uz pieprasījumu atbildēts 29. aprīlī, kur norādīts, ka “zemnieks Kalniņš atzīts 
par slimu ar neārstējamu slimību – ārprātu. Pēc rezolūcijas Kalniņam jābūt 
radinieku aprūpē un uzraudzībā”73. 

Mācītāja pienākumos ietilpa arī saimniecisko jautājumu risināšana.  
1902. gada 18. janvārī Duntes–Stienes vietnieku pulka sapulcē apspriedās par 
Liepupes mācītājmuižas pagasta magazīnu. Sapulcē nolēma, ka “magazīna ir 
pagasta īpašums, un, ja draudzes mācītājs to gribētu saņemt lietošanā, tad 
pagastam būtu jādabū atlīdzība”. Līdzīgā sapulcē 22. februārī kā iespējamo 
noteica 100 rbļ. atlīdzības summu.74 

1903. gada izdevumu un ienākumu saraksts liecina, ka mācītājmuižā ir 
veikti labiekārtošanas un remonta darbi – mācītājmājas jumts noklāts ar 
sūnām, izremontēta tās veranda (6. att.), salaboti šķūņa pamati un akmens 
žogs.75 
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19. gs. 90. gados un 20. gs. sākumā Liepupes draudzē arvien vairāk 
nostiprinājās no pagasta vēlēta pērmindera (dokumentos arī “baznīcas 
delegāts” un “baznīcas konventa deputāts”) amats. Daudzo vēlēšanu 
protokolu beigās parasti atrodams baznīcas priekšnieka paraksts, kas 
apstiprina, kurš no balsstiesīgo saimnieku izvēlētajiem kandidātiem 
uz pērmindera amatu pārstāvēs attiecīgo pagastu draudzes konventā.  
1895. gada 6. jūnijā Skultes Laiciema pagastā par Liepupes baznīcas 
pērminderi ievēlēja kādu māju gruntnieku Miķeli Švānu. “Vēlēšanas 
notikušas, pamatojoties uz nosacījumiem par luterticīgo baznīcas pērminderu 
vēlēšanu Vidzemes lauku draudzēs,” bet protokolu bija nepieciešams 
“stādīt Liepupes baznīcas priekšniekam dēļ apstiprināšanas”76. 1895. gada  
14. jūnijā pērmindera vēlēšanas notika Duntes pagastā. 1898. gada 2. novem-
bra protokola noraksts apliecina, ka pērminderi Liepupes draudzei vēlēja 
Limbažu pagasta gruntnieki “priekš pie Liepupes piederīgas Limbažu pils – 
pagasta daļas saimniekiem”. 1899. gada 25. oktobrī notika vēlēšanas Vecmuižas 
pagasta valdē, kur ievēlēja pērminderi uz trīs gadiem, bet 26. oktobrī –
Liepupes saimnieku sapulcē. Pērminderu vēlēšanas notika arī Liepupes 
pagasta saimnieku gruntnieku sapulcē 1902. gada 17. janvārī un 1905. gada  

6. att. Liepupes mācītājmāja. 1905. gads. LUAB R, Ms. 777
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12. augustā, Blomes muižā 1905. gada 2. septembrī, Vecmuižas pagasta namā  
1906. gada 12. maijā, kur ievēlēja Tūjas pagasta pērminderi, Limbažu pagastā 
1906. gada 9. jūnijā.77 

Apstiprināto draudzes konventu pasludināja draudzes priekšnieks, 
nosūtot pagastu valdēm cirkulāru. 1899. gada 11. oktobrī barons  
T. fon Mengdens to nosūtīja Vecmuižas–Tūjas, Liepupes, Stienes–Duntes, 
Ķirbižu–Blomes pagastu valdēm un Limbažu pilsmuižai, norādot, ka 
27. oktobrī, plkst. 3 pēcpusdienā, Liepupes mācītājmuižā noturēs 
konventu, uz ko lūdza ierasties tos konventvīrus, kuri šajā amatā 
nav bijuši ilgāk par trim gadiem. Ja konventvīri neatbilda prasībām, 
bija vēlams iecelt jaunus pārstāvjus. Konventā paredzēja apspriest:  
1) draudzes skolotāja palīga algu, 2) darbus pie draudzes ēkām nākamajā gadā, 
3) mācītājmuižas pagasta magazīnas ēkas jautājumu. Cirkulārā atgādināts, 
ka “tie pagasti, kādi baznīcas naudu priekš šā gada vēl nav nomaksājuši, tiek 
uzaicināti visvēlāki līdz konventam nomaksāt, citādi būs jāpiedzen”78.

20. gs. sākumā draudzes pārvaldes ietekme pagastu dzīvē samazinājās. 
1903. gada 10. jūnijā draudzes priekšnieks T. fon Mengdens uzdeva  
“23. jūnijā Liepupes pagastu valdei sarīkot 12 kājstrādniekus ar cirvjiem 
un divus zirdziniekus ar deķiem un striķiem uz kapsētu dēļ tās tīrīšanu un 
apkopšanu un sētu uzpravīšanu,” bet “par darbu izrīkotāju” iecēla pērminderi. 
Dokumenta saturs neviltoti aizskāra Liepupes pagasta vecāko J. Veliņu, kurš 
13. jūnijā uz barona rakstīto atbildēja šādi – “minētās dienas ir izrīkotas, 
pie kam piemetina un lūdz uz priekšu pagasta valdes rakstos nelietot vārdu 
“uzdot”, jo priekš tā minētā iestāde nav kompetenta, bet var tikai paziņot, ka 
uz tāda un tāda pamata pagasta valdei tad un tad jāizpilda tas un tas”79.

Liels pārbaudījums Vidzemes draudzēm un pagastiem bija 1905. gada 
revolūcijas notikumi. Liepupes draudzes pagastu iedzīvotāji, starp tiem arī 
mācītājs Teodors Šeinpflūgs, sastapās ar nepieredzētām grūtībām. Šajā laikā 
mācītājs teicis savai dzīvei liktenīgus vārdus: “.. tas vēl nav nekas. Nākošo reizi 
būs vēl grūtāki, tad jābūt gatavam saņemt arī rūgto nāvi.”80 

1905. gada oktobrī Liepupes draudzes pagastos saimniekoja jaundibinātās 
rīcības komitejas. Liepupes draudzes kopsapulcē nolēma, ka mācītājs  
T. Šeinpflūgs no draudzes padzenams. Lēmumu mācītājam un viņa ģimenei 
paziņoja pagastu rīcības komiteju pārstāvji, uzsverot, ka tā tiek pausta 
“draudzes nelokāmā griba”81. 29. novembrī T. Šeinpflūgs no Stienes–Duntes 
pagasta rīcības komitejas saņēma paziņojumu par 28. novembra “vispārīgās 
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pilnās pagasta sapulces” lēmumu “uzaicināt” mācītāju atstāt sava amata 
vietu un nekavējoties pamest mācītājmuižu, “tādēļ, ka Jūs tiekat atzīti par 
pretīgu tautas atsvabināšanas kustībai. Ja Jūs tūliņ neatstājaties, tad tiksiet 
boikotēti.” Līdzīga satura paziņojumu mācītājs saņēma no Pernigeles 
(Liepupes) rīcības komitejas 2. decembrī, kurā līdztekus boikota draudiem 
komitejas locekļi kā iemeslu min to, ka mācītājs ir “pretīga persona, un viss”, 
“tautai nevēlams un nepatīkams gans, jo neejat ar tautu kopīgi, bet velkat 
vietējo vācu muižnieku pusi”. Jau drīzumā, 8. decembrī, savienoto Stienes–
Duntes, Liepupes un Susikas (Vecmuižas) pagastu rīcības komiteju sēdē 
nolēma, ka “atvēlēs Šeinpflūgam priekš izkravāšanas no mācītāja muižas 
14 dienas, t. i., līdz 23. decembrim š. g., bet no mācītāja amata izpildīšanas 
to tūliņ atsvabināt, atņemot viņam baznīcas atslēgas un baznīcas draudzes 
arhīvu 9. decembrī š. g., pulkst. 11 no rīta. Atņemšana jāizdara 2 Susikas,  
2 Pernigeles un 3 Stienes–Duntes pag[asta] rīcības komiteju locekļiem pēc pašu 
vienošanos ar rakstvežiem, [..] aiz dažādiem politiskiem iemesliem nolemts 
rentes nemaksāt un sieciņus, resp[ektīvi], regulatīvo nodokli, nenodot, ka, 
ja mācītājam arī būtu kāda prasība no draudzes, bet viņš pēdējos gados ir 
nepareizi saimniekojis ar mācītāja muižas mežiem, tādēļ nolēma: mācītājam 
Šeinpflūgam nodevas nedot un rentes tālāki nemaksāt.”82 Mācītājs nemēģināja 
iebilst vai pretoties, bet devās projām no Liepupes uz dzimto Pērnavu.83 

Notikumu dalībnieks un aculiecinieks Voldemārs Bastjānis (1884–
1975) atceras, ka “Liepupē mītiņš notika baznīcas priekšā. Runātāji kā 
paaugstinājumu izmantoja baznīcas kāpnes. Sapulces dalībniekiem es atkal 
stāstīju par muižnieku un zemnieku attiecībām, kamēr [Jānis] Taube [1887–
[1919] ņēma uz grauda vācu mācītājus. Labs piemērs viņam bija Liepupes 
draudzes mācītājs Šeinpflūgs, kuru visi pazina kā pazemīgu barona kalpu un 
neatlaidīgu zemnieku strostētāju.”84

Neparasta, gandrīz dokumentāla liecība par šo laiku Liepupes un Lielsalacas 
draudzēs ir kāda Svētciema Kuiķules pagastskolas skolotāja un toreiz aktīva 
revolucionāra Jēkaba Ulmaņa (1883–1948) sarakstītā luga “Bībelnieks 
(vamslis)”,85 kurā vieta un norises laiks, kā arī darbojošās personas ņemtas 
no dzīves un ir labi atpazīstamas. Starp daiļdarba personāžiem ir arī mācītāja 
Teodora Šeinpflūga vārds.

Pēc 1905. un 1906. gada notikumiem evaņģēliski luteriskās baznīcas 
stāvoklis Vidzemē pamazām nostabilizējās, jo draudzēs atgriezās padzītie 
mācītāji. T. Šeinpflūgs Liepupē pārnāca 1906. gada septembrī. Pirmais 
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dievkalpojums pēc mācītāja prombūtnes bija ļoti labi apmeklēts: “Svētdienā 
baznīca bija pārpildīta: visi gribēja zināt, ko nu teiks pazudušais un atkal 
atrastais?”86

Liepupes draudzes baznīcas konventā joprojām dominēja patronāta 
pārvalde. Mācītājs no pagastiem un muižām saņēma noteiktās nodevas: 
no muižām 35 pūrus rudzu un miežu; no zemniekiem 2 rbļ. 10 kap. 
vara naudas, 1 rbl. 50 kap. sudraba naudas, 44 1/3 pūra rudzu, miežu 
un auzu, 12 pūru reņģu un 282 vistas; no vācu amatniekiem 60 kap. 
no atsevišķas mājas. Arī akcidences ienākumi bija normēti: kristības  
12 kap., iesvētīšana 30 kap., no katra iesvētāmā 1 pāris cimdu, par līgavaiņa 
apmācību 30 kap., par līgavas – 1 pāris cimdu vai 15 kap., par laulībām 18 
kap., bet par apbedīšanu 12 kapeikas. Liepupes mācītāja pagastā ietilpa: 1) 283 
desetīnas (zemes laukuma mērvienība Krievijas impērijā, 1 desetīna = 1,0925 
hektāri) muižas zemes; 2) kvotu un zemnieku zemes 166 desetīnas ar rentes 
naudu – 815 rubļu.87

Neraugoties uz to, ka 1905. gadā nogalē nemiernieki izpostīja Vecmuižas 
muižu,88 tās īpašnieks baznīcas priekšnieks barons Teodors fon Mengdens 
joprojām veica konventa uzticētos pienākumus.89 Galvenokārt uzturoties 
Mētakas muižā, viņš vēl 1910. gadā pildīja baznīcas priekšnieka pienākumus.90 
Kaut arī izšķirošus lēmumus konventā joprojām noteica muižnieku vēlmes un 
griba, piedzīvoto notikumu un netveramo pārmaiņu kontekstā viņu ietekme 
draudzes dzīvē šajā laika posmā bija ievērojami samazinājusies.

Mācītājam arvien grūtāk izdevās piesaistīt draudzes locekļus baznīcai,  
jo tās vietā cilvēki biežāk izvēlējās brīvo laiku pavadīt dažādās sabiedriskās 
biedrībās. Baznīcās ievērojami saruka apmeklētāju un uzskaitīto dievgald-
nieku skaits, tā rezultātā kritās draudzes mācītāja ienākumi. 1912. gada  
21. janvārī baznīcēnu trūkuma dēļ Liepupē nenotika dievkalpojums. Draudzes 
locekļu vienaldzību pret dievnama apmeklēšanu mācītājs izskaidroja ar 
“ticības pagrimšanu draudzes locekļos”. Lai to mainītu, mācītājs sāka daudz 
stingrākas “mazo bērnu atskolnieku revīzijas nekā agrāk. Arī iesvētīšanas 
mācības laiks tika pagarināts no 2 uz 3 nedēļām”91. 

Par to, ka situācija stabilizējās un mainījās, liecina no 1912. gada 
saglabājusies Liepupes Bībeles svētku lapiņa92 ar baznīcā dziedamo dziesmu 
vārdiem. Nelielā izdevuma priekšlapā iekļauta fotogrāfija ar Liepupes 
dievnama ainavu, bet pēdējā lapā – “Liepupes draudzes dvēseļu” statistiska 
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par 1911. gadu un “dotās mīlestības dāvanas” 1911./1912. gadā. Neraugoties 
uz grūtībām, Liepupes draudzes mācītājam bija garantēts stabils ienākums. 
Draudzes konvents uz laiku no 1913. gada 23. aprīļa līdz 1914. gada 23. aprīlim 
noteica mācītājam algu 150 rbļ., bet draudzes īpašumu uzturēšanai – 120 rbļ. 
gadā.93 

Pirmā pasaules kara laikā arvien pieaugošās saspringtās attiecības vietējā 
sabiedrībā raksturo kāda Liepupes draudzes konventa sapulce 1915. gada 
sākumā. Lauku draudžu konventos parasti sarunājās divās valodās – latviešu 
un vācu. Tā kā latviešu valodu parasti saprata visi delegāti, tad to lietoja 
apspriežoties, bet vācu valodu – kā “kungu” savstarpējo sarunvalodu, ko 
saprata reti kurš zemnieks. Šādu situāciju dažkārt izmantoja, lai zemnieku 
pārstāvju klātbūtnē par viņiem pazobotos. Liepupes mācītājs T. Šeinpflūgs, 
sarunājoties vācu valodā ar Duntes grāfa pilnvarnieku mežkungu Kihteri un 
Tūjas muižas nomnieku Selheimu, sācis zoboties par zemnieku delegātiem 
un nosaucis Ķirbižu Dzeņa mājas zemnieku par Ritvogel. Klātesošie zemnieki 
šo zobošanos sapratuši un noskaitušies, ka “kungi” izmantojuši vācu valodu 
šādam nolūkam. Ievērojot to, ka atklāti lietot vācu valodu bija aizliegts, 
zemnieku pārstāvji pieprasīja, lai uradņiks sastāda pret “augstdzimušiem 
vāciešiem” protokolu, kas arī tika izdarīts. Ja vācieši savu valodu nelietotu 
nekrietnam nolūkam, incidents nebūtu noticis.94 

Tomēr nevienam negribējās dzīvot arvien pieaugošajā naida atmosfērā. 
1916. gada Pūpolsvētdienas sprediķī mācītājs vērsa draudzes uzmanību 
grūtajos laikos apdomāties gan par sevi, gan par tuviem un ne tik tuviem – 
kluss apdomāšanas laiks nupat atkal nāk un lai draudze apdomātu arī sevi 
pašu, savu prātu, savus ceļus. Mācītājs jautā – “kā mums būs saņemt Jēzu?” 
un atbild – “ar paklausību, ar upuriem un lūgšanām”. Viņš uzsvēra, ka “šinī 
grūtā kara un piemeklēšanas laikā Dievs mums dzīvības ceļā līdzās liek pulka 
bēdu nesēju un trūkuma cietēju; kad savu Kungu gribam saņemt paklausīgi, 
tad līdzcietīgi savas sirdis darbīgi lai atveram šiem nabaga tuvākiem. [..] 
Paklausīgi un bez kurnēšanas lai staigājam krusta ceļu”95 (7. att.).

Pirmā pasaules kara laikā Krievijas cara valdības uzdevumā dažus 
vācu mācītājus no Latvijas teritorijas draudzēm izsūtīja uz Iekškrieviju, to 
pamatojot ar aizdomām par sadarbību ar Vāciju. Izsūtīšanai apcietināja arī 
Liepupes draudzes mācītāju T. Šeinpflūgu. Pēc ilgstošas uzturēšanās vairākos 
cietumos 1917. gada maijā viņš nonāca Rīgā, kur pēc laika sekoja negaidīta 
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atbrīvošana. Septembrī Rīga nonāca vāciešu rokās, bet atsevišķi novadi, starp 
kuriem bija arī Liepupe, vēl arvien atradās lielinieku varā. Domājams, ka tūlīt 
pēc atbrīvošanas mācītājs uz savu draudzi nedevās, bet gaidīja piemērotāku 
brīdi.

Pēc 1917. gada Oktobra apvērsuma Krievijā evaņģēliski luteriskā baz-
nīca Latvijas teritorijā zaudēja savas pastāvēšanas pamatnosacījumus – 
bruņniecības patronātu pār kopbaznīcu un muižniecības patronātu pār 
atsevišķām baznīcām. Taču cara režīma vietā varu pār baznīcu centās iegūt 
lielinieki,96 kas, pārņemot pārvaldi uz vietām, atcēla mācītājus, pieprasīja 
baznīcas izmantot mītiņiem un aizliedza dievkalpojumus. 

1918. gada 8. janvārī mācītājs Teodors Šeinpflūgs, kurš jau pirms laika 
bija atgriezies Liepupē un pildīja savus pienākumus, no Duntes pagasta 
bezzemnieku padomes izpildu komitejas saņēma ziņojumu, “ka pēc Padomju 
valdības dekrēta no 1917. g. 26. novembra mācītājmuiža ar zemnieku mājām 
un mežiem pāriet tautas īpašumā, kamdēļ malkas vajadzības gadījumā Jums 
jāgriežas pie šās Izpildu komitejas”. Lai arī mācītājiem ļāva atgriezties savās 
draudzēs, tomēr viņu darbību ierobežoja. 27. janvārī mācītājs saņēma vēl 
vienu paziņojumu, kas noteica, ka septiņu dienu laikā Duntes pagasta namā 
50 rbļ. apmērā jānomaksā vienreizējais revolūcijas nodoklis, pretējā gadījumā 
viņu nodos revolucionārajam tribunālam. Šajā pašā datumā mācītājs saņēma 
arī pavēsti no Valmieras apriņķa revolucionārā tribunāla ar uzaicinājumu  
22. februārī, plkst. 10, ierasties Valmieras tribunāla telpās Gaujas ielā 13 
Vehmaņa mājā kā apsūdzēto par “ieroču slēpšanu”.97 Tomēr līdz tribunālam 
mācītāja lieta nenonāca, jo, ienākot vācu spēkiem, lielinieki Vidzemi steigā 
pameta. Atgriezdamies Liepupē, T. Šeinpflūgs atbalstīja vāciešus, uzņemoties 
vietējās pārvaldes darba organizāciju (Amtsvorsteher) un cerot, ka tā 
vistiešākajā veidā palīdzēs savai karā un nemieros cietušajai draudzei.98 

1918. gada novembra beigās, vāciešiem atkāpjoties un varai atkal pārejot 
lielinieku rokās, Vidzemes konsistorija, lai novērstu veltīgu asins izliešanu, 
deva mācītājiem brīvu izvēli palikt draudzē vai meklēt patvērumu citur. Daži 
aizbrauca uz Vāciju, bet citi devās uz Rīgu.99 Mācītājs Teodors Šeinpflūgs ar 
ģimeni 29. decembrī pameta Liepupi, patveroties Rīgā. Meklējot mācītāju, 
lielinieki jau nākamajā rītā mācītājmuižā veica kratīšanu. Vēlāk Valmieras 
apriņķa strādnieku un bezzemnieku padomes biļetenā atzīmēts, ka Liepupē 
“pa tumšu nakti aizbēdzis Šeinpflūgs, kurš vācu okupācijas laikā bija rīkojies 
kā vācu policists”100. 
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Tomēr Rīga mācītāju nepasargāja, jo 1919. gada 27. janvārī viņu arestēja. 
Savas dzīves pēdējos mirkļus viņš pavadīja cietumā. Kādā pastaigā cietuma sētā 
mācītājs sastapa paziņu no kaimiņu draudzes, kurš pirms nāves par satikšanos 
ar T. Šeinpflūgu pastāstīja savai sievai: “Pēc tam kad sasveicinājāmies, mēs abi 
raudājām, tad lūdzām Dievu, un viņš manu dvēseli tā stiprināja, ka nu gan 
mierīgi un droši varu nomirt.” T. Šeinpflūga pravietiski iepriekš piesauktā 
“rūgtā nāve” pienāca 14. martā, kad līdz ar citiem 60 likteņa biedriem viņu 
nošāva Biķernieku mežā. Kapa uzrakstam mācītājs bija izvēlējies Svēto rakstu 
vārdus: “Un tā pestīšana nav caur citu nevienu, jo arī cits vārds apakš debess 
cilvēkiem nav dots, caur ko būs mūžīgi dzīvot.”101

Pēc Pirmā pasaules kara un pārējām laikmeta cīņām evaņģēliski luteriskās 
baznīcas darbību īsā laikā atjaunoja, bet jau ar citu juridisku pamatu.  
1919. gada rudenī Latvijas Pagaidu valdības Iekšlietu ministrija veica 
pārmaiņas evaņģēliski luterisko draudžu pārvaldes organizācijā – pilnībā 
atcēla patronātus, piešķirot to tiesības un pienākumus draudzēm un draudžu 
vēlētiem pārstāvjiem. 14. novembrī publicēja “Pagaidu noteikumus par 

7. att. Ainava ar Liepupes vecās baznīcas drupām. Pa kreisi mācītājs Teodors Šeinpflūgs. 
20. gs. sākums. LUAB R, Ms. 777
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evaņģēlisko luterāņu draudžu padomēm”, kas noteica, ka valde ir baznīcas 
padomes izpildu orgāns un draudzes priekšstāvis visās lietās un vietās, to 
starpā arī administratīvās un tiesu iestādēs.102 Pārmaiņu secība vērojama arī 
Liepupes draudzē. 1918. gadā vēl darbojās draudzes konvents, bet pēc gada to 
jau nomainīja uz citiem noteikumiem izveidotā draudzes padome un valde, 
ko ievēlēja uz trim gadiem. 1919. gada beigās par pirmo draudzes padomes 
priekšnieku ievēlēja Tūjas pagasta saimnieku Jāni Vītolu,103 kurš mantojumā 
saņēma baznīcas konventa nenokārtotos rēķinus, draudzi bez mācītāja u. c. 
Padomes priekšnieka amata pildīšana latviešu saimniekam bija pavisam sveša 
nodarbe. Jaunajos apstākļos veidotā draudzes padome pārvaldes jautājumus 
sāka risināt no tās vietas, kur tika pārtraukta konventa darbība, kas bija 
grūts un sarežģīts process. Neraugoties uz to, draudzes padomes lēmumi 
nodrošināja algu nesen amatā apstiprinātajam mācītājam, kā arī atrada 
līdzekļus ēku, baznīcas un kapsētas labošanai.104 

Laikā no 1919. līdz 1925. gadam Liepupē kalpoja Kārlis Ozoliņš (1892–
1925), Liepupes draudzes pirmais latviešu mācītājs. No Vietalvas nākušais 
un Tērbatas universitāti absolvējušais K. Ozoliņš mācītāja amata kandidāta 
gadus pavadīja Ērgļu draudzē, bet 1919. gadā viņu uzaicināja par mācītāju 
Liepupē, ko viņš ar prieku pieņēma.105 

Pirmā pasaules kara laikā laimīgas sakritības dēļ Liepupē mācītājmuiža 
palika neskarta, kaut arī atradās ceļa malā, pa kuru laiku pa laikam pārvietojās 
dažādu tautību un varu kareivju vienības. Tūlīt pēc Pirmā pasaules kara  
mācītājs un draudzes padome mantojumā no iepriekšējiem laikiem saņēma 
no koka celto mācītājmāju labā stāvoklī, kā arī netālu esošās un labi uzturētās 
saimniecības ēkas – klēti, kūti, riju un pirti. Tāpat kā daudzas citas muižu 
zemes Latvijā, 20. gs. 20. gados uzsāka arī Liepupes mācītājmuižas zemes 
dalīšanu (1926.–1933. g.).106 

Mainoties tradicionālajiem priekšstatiem par reliģijas jautājumiem  
20. gs. pirmajā pusē, arī Liepupes evaņģēliski luteriskās draudzes dzīvē 
iestājās sarežģīts laiks – vārdam, ko sludināja no kanceles, ik reizi vajadzēja 
būt saskaņā ar mainīgā laikmeta noskaņām, vienlaikus saudzējot un glabājot 
kristietības vērtības.
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Kristīne Zaļuma

verwaLtungsorganisation der evangeLisch-
Lutherischen gemeinde in pernigeL / Liepupe 

und die tätigkeit ihrer pastoren bis 1919

Die Geschichte der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Pernigel ist mit 
etlichen in Lettland gut bekannten Persönlichkeiten eng verbunden. Genannt 
seien hier der Pastor Immanuel Justus von Essen ([1719]–1780), der Aufklärer 
Georg Burchard Friedrich von Meck (1769–1794), der Schriftsteller Garlieb 
Helwig Merkel (1769–1850) und der Pastor Arnold Gottlieb Wellig (1778–
1862). Ursprünglich gehörte Pernigel zur Rigaer Propstei des Livländischen 
Konsistorialbezirks (1636–1783), später wurde sie in die Wolmarer Propstei 
desselben Bezirks eingegliedert.

Die Verwaltung der evangelisch-lutherischen Gemeinde Pernigel und ihr 
geistiges Leben waren in großem Maße von der Persönlichkeit des dortigen 
Pastors und von den Besitzern der zu dieser Kirche eingepfarrten Privatgütern 
abhängig. Der erste bekannte Pastor war Matthias Tredop (?–1571), der 1563 
nach Pernigel berufen wurde; später wurde er nach Riga versetzt und diente bis zu 
seinem Lebensende in der St. Jakobikirche. Von der Mitte des 16. bis in die erste 
Hälfte des 19. Jahrhunderts wechselten die Pfarrer in Pernigel oft. Für den Wechsel 
der Pfarrstelle waren verschiede Gründe verantwortlich: ungünstige materielle 
Verhältnisse und unerfreuliche Beziehungen zu den Gutsbesitzern. Die Gemeinde 
Pernigel war relativ nahe von Riga gelegen, und die Pfarrer dienten oft in etlichen 
Kirchen gleichzeitig. Zahlreiche Pastoren gaben ihren Dienst in Pernigel auf, um 
sich ganz nach Riga zu begeben. Der Pfarrerwechsel beeinflusste maßgebend 
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das alltägliche Leben der deutschen und der lettischen Gemeindemitglieder, 
erschwerte die Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung und beeinträchtigte 
die Ordnung der Gottesdienste, sodass diese auch unregelmäßig stattfanden. 
Je tatkräftiger und gebildeter der Gemeindepfarrer war, desto besser konnte er 
durch verschiedene Aktivitäten neue Gemeindemitglieder gewinnen.

Unter dem Pfarrer Christian Heinrich Kyber (1734–1785), der 1766 nach 
Pernigel berufen wurde und in dieser Gemeinde bis zu seinem Lebensende diente, 
wurde unweit von der alten Kirche ein neues steinernes Gotteshaus errichtet, das 
1783 fertiggestellt wurde. Im Jahre 1786 aber, zur Zeit des Pastors Johann Christian 
Cleemann (1745–1805), wurde der Bau des neuen Pastorats fertiggestellt. Wichtig 
ist anzumerken, dass Garlieb Merkel in der Familie Cleemann als Hauslehrer von 
1788 bis 1792 tätig war. Die evangelisch-lutherische Kirche sowie das Pastorat in 
Pernigel sind bis heute erhalten.

Bei der Verwaltung der Kirchengemeinde Pernigel war bis in den Anfang 
des 19. Jahrhunderts eine große Bedeutung dem Adelspatronat beigemessen. Im 
Gemeindekonvent waren alle Besitzer großer Gutshöfe maßgebend, – da waren 
aber auch die von Bauernwirten ausgewählten und vom Adel bestätigten Vertreter 
der administrativen Gemeinden – die Vormünder. Obwohl Bauernvormünder 
sich bereits seit dem 17. Jahrhundert an Kirchenkonventen beteiligten, wurde 
ihnen das Stimmrecht erst zu Beginn des 19. Jahhunderts gewährt. Als die 
einflussreichste Person galt in einem Kirchenkonvent der Kirchenvorsteher 
(in der Literatur und Urkunden oft auch Gemeindevorsteher genannt). In den 
Kirchen, in denen der Adel das Patronatrecht hatte (Adelskirchen), gewannen sie 
jedoch an Bedeutung erst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, als Gemeinden als 
selbständige administrativ-territoriale Einheiten entstanden.

In der im vorliegenden Beitrag beschriebenen Zeit wurde das Amt des 
Kirchenvorstehers in der Kirchengemeinde Pernigel von einem vom Adel 
ausgewählten Vertreter bekleidet. Als die berühmtesten gelten unter ihnen der 
Besitzer des Gutes Kürbis, Major Johann Gustav von Aderkas (1764–1806), und 
der Besitzer des Gutes Sussika, Louis Franz Theodor von Mengden (1848–[1919].

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts nahm die kirchliche Gemeindeverwaltung 
im Leben der politischen Gemeinde Pernigel an Bedeutung ab. Den Pastoren fiel 
es immer schwerer, die Gemeindemitglieder an die Kirche zu binden, denn die 
Menschen bevorzugten es immer mehr, ihre Freizeit in verschiedenen öffentlichen 
Vereinen zu verbringen. Die Zahl der Kirchgänger und der aufgezeichneten 
Kommunikanten verringerte sich erheblich.
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Nach dem Ersten Weltkrieg wurde in kurzer Zeit die Tätigkeit der evangelisch-
lutherischen Kirche wiederhergestellt, jedoch auf einer anderen rechtlichen 
Grundlage. Im Herbst 1919 wurden durch das Innenministerium der lettischen 
provisorischen Regierung Veränderungen in der Verwaltungsorganisation 
der evangelisch-lutherischen Gemeinden vorgenommen: das Patronatsrecht 
wurde gänzlich aufgehoben, Rechte und Plichten der Patronate wurden an die 
Gemeinden selbst und an die von den Gemeinden gewählten Vertreter übertragen. 
Zum Pastor in der Gemeinde Pernigel wurde der lettische Pastor Kārlis Ozoliņš 
(1892–1925) berufen; der erste gewählte Kirchenrat begann seine Tätigkeit.

Das neue Zeitalter veränderte das ganze Leben in den Gemeinden; betroffen 
von diesen Änderungen wurden die Beziehungen zwischen den Menschen, ihre 
Einstellung zum Glauben, die Stelle der Kirche in der Gemeinde und die Rolle des 
Pfarrers im geistigen Leben der Gläubigen.

Schlüsselwörter: Geistlichkeit, Gemeinde, Geschichte livländischer Gemeinden, 
Pernigel, Liepupe.
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