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Vectēvs Ernests Ezītis

Par spītu un rozēm
Vai jūs zināt zvaniņa skaņu, kāda rodas, kad cilvēks staigā ar neaizšņallētām sandalēm? Dzidra,

tīra, taisna. Tā ir Ernesta Ezīša skaņa. Kad viņš jau bija gados un bija grūti aiztaisīt kurpes, viņu

vienmēr pavadīja šī skaņa, kā spītējot: lai gan nevaru vairs skriet, tomēr doma mana var – kā 

cīrulis debesīs.

Spīts un nepārvarama tieksme pēc izcilības, kārtības ir īpašības, kas raksturo Ernestu. Varbūt

tādēļ, ka dzimis grūtā laikā – 1920. gadā, juku laikos, kad nesen beidzies karš, kad nav nekā, kad

jāpalīdz vecākiem nopelnīt, “Amatnieku” mājā strādājot veikalā. Bet brīvos brīžos turpat netālu, 

pāri  Palsai, kur tagad sporta laukums, vilināja muižas dārzs: īstas rozes, nevis kāršu, kādas 

sastopamas  katrā sētā. Īstas rozes. Un siltumnīcā pat firziķi… Kārdinoši rādot dzīves iespējas.

Reiz muižkungs Vecajam Ezītim atteica zemi Palsas kraujā. Nezin, vai tādēļ, ka prasītājs raksturā

nešpetns bijis, vai tādēļ, ka mājai izraudzītā vieta tieši pretī muižas pilij un par kādiem metriem

augstāka… Tā teikt – par augstu mērķēts, Ezīt…



Vectēvs Ernests Ezītis.

Bet pēc vairākiem gadiem brīvā Latvija noskatīto zemi ģimenei piešķir – egļu biezokni stāvā kraujā.

Laužot celmus, līdzinot celiņus, stādot augļu un arī košumdārzu tiek turpināts Vecā Ezīša

saimniecības veidošanas darbs. Par to Mazpulku ilgstošajā pieccīņā Ernests iegūst III godalgu.

Prieks ir īss, nepilnu gadu vēlāk kreditori klauvē pie durvīm, jo miris Vecais Ezītis, un neviens negrib

ticēt, ka mājai ņemto kredītu nule 18 gadus sasniegušais puika spēs atdot. Spīts liek cīnīties, un

šķiet neiedomājami, ka uz palīdzības vēstuli atsaucas tā laika prezidents K. Ulmanis. Ar rīkojumu

parādu sadala – pusi naudas, ja varam ticēt presei, ziedo pats K. Ulmanis, otru pusi pārņem Valsts

banka. Tajā laikā palīdzību lūdza daudzi, tādēļ jau otrā brīnuma piepildīšanās, ko viņam deva brīvā

Latvija, uz mūžu nostiprināja viņā mīlestību ne tikai pret zemi, bet arī valsti, padarot to par ideālāko

vietu pasaulē.

Esot aizsargam, viņam bija grūti aiziet karā, jo neviena puse nebija “savējā”. No vācu rindām izdevās

aizmukt, no krievu gūsta izbēgt – nē. Par to gari gadi Vorkutā. Par to sabeigta veselība, strādājot

akmeņogļu raktuvēs. Spītējot izdzīvoja. Spītējot atgriezās.



Vectēvs Ernests Ezītis.
Atgriežoties viņa Latvijas nebija. Viņš vairs nebija saimnieks. Pat savās mājās, kuras daļa nu

piederēja kolhozam. Pāri bija palicis tikai spīts. Un prasme kopt zemi. Kopā tie radīja brīnumu –

dārzu pretī “Bišulejām”.

Ernests sāka celt dārzniecību. Pamazām, palēnām izveidoja to stiklotu, apsildāmu,

tādu, kādas tuvākajā apkārtnē nebija. Bet ne jau padomju noteikto pārtikas normu pildīšanai. 

Ernests gribēja audzēt rozes – kā muižas dārzā, un viņš to arī izdarīja. Sākotnēji tikai viena, 

pieticīga roze, pirmās siltumnīcas stūrīti kopā ar tomātiem. Dārzniecībai augot, vienai siltumnīcai

pievienojās otra, trešā, tā veidojot tam laikam modernu kompleksu. Vairākas siltumnīcas tikai ar 

rozēm. Palsmanes dārzniecību zināja plašā apkārtnē, un te pat ziemas spelgonī varēja dabūt rozes. 

Uz šejieni pēc puķēm brauca pat no Rīgas kinostudijas. Šeit augušās rozes ieguva apbalvojumu pat 

Vissavienības līmenī. Te, no kauliņa ieaudzēts, sāka augt mandarīnu koks. Te gar siltumnīcas sienām 

stiepās ražojoši vīnogulāji kā dienvidos… rādot, ka ar darbu var piepildīt savus sapņus.

Vēl pirms Helsinkiem '86 un Tautas frontes tālu Ziemeļvidzemē savā istabiņā, jau esot pensijā, 

ar pārliecību par reiz brīvu Latviju Ernests stāstīja stāstus mazbērniem. Latvijas neatkarības

atjaunošanas diena, šķiet, bija viena no laimīgākajām viņa mūžā.

Ja ko iesāc, padari to godam, izcili. Tā dzīvoja Ernests un to prasīja no apkārtējiem – sievas,

bērniem, mazbērniem. Viņa spīts un lepnums liek dzimtai strādāt un nekad neapstāties.

/raksta mazmeita Ginta/ 



Vectēvs Ernests Ezītis.
Foto – kādēļ «Bišuleju» mājas ieguvušas savu nosaukumu.



Vectēvs Ernests Ezītis
Izdevums: Brīva Zeme; Datums: Otrdiena, 28. novembris, 1939; Lapa:3
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Mazpulks, Nr. 12.15.12.1938
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Vectēvs Ernests Ezītis
Rīts Nr. 326,  25.11.1939



Dace Pērle. Ernesta Ezīša meita.
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Jānis Pērle. Ernesta Ezīša znots. 
Ziemeļlatvija 2008. gada 25. septembris Nr. 112; 1. lpp
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Jānis Pērle. Ernesta Ezīša znots.
Ziemeļlatvija 10.09.2013. Nr. 105 (3210)
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Ziemeļlatvija 10.09.2013. Nr. 105 (3210)



Jānis Pērle Juniors. Ernesta Ezīša mazdēls. 
Ziemeļlatvija 2011. gada 24. maijs Nr. 59 (2863) 6. lpp



Jānis Pērle Juniors. Ernesta Ezīša mazdēls. 
Ziemeļlatvija 2012. gada 27. marts Nr. 37 ( 2991)



Ginta Pērle-Sīle. Ernesta Ezīša mazmeita

 Man ir laime darīt darbu, kas vienlaikus ir arī mana sirdslieta un aizraušanās. Strādāju LU Literatūras, folkloras un 

mākslas institūta Latviešu folkloras krātuvē, esmu pētniece. No visiem folkloras žanriem visvairāk mani aizrauj 

tautasdziesmas. Piedalos Latviešu tautasdziesmu akadēmiskā izdevuma sagatavošanā, nu jau top 4. sējums, kur esmu 

līdzautore. Studēju doktorantūrā Latvijas Universitātē, doktora darbs būs veltījums manam pagastam: par mācītāju 

F.D. Vāru un viņa nozīmi laikmeta un kultūras kontekstos un, protams, par viņa savāktajām tautasdziesmām.

 Spēku rodu ģimenē – vīrā Andrī, bērnos Elzā un Mārtiņā. Man prieku sagādā laba literatūra, mūzika, teātris, ceļojumi, 

bet nomierina un atrast risinājumus sarežģījumos palīdz rokdarbi un būšana dabā.



Ginta Pērle-Sīle. Ernesta Ezīša mazmeita.
Manas «Bišuleju» tautasdziesmas. Pirmais folkloras vākums. Sākts 1999. 

gadā.
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Manas «Bišuleju» tautasdziesmas.



Ginta Pērle-Sīle. Ernesta Ezīša mazmeita
Viena no 11. sējuma sastādītājām
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 Apgādā “Zinātne” nācis klajā mūsu tautasdziesmu grupas sagatavotais jaunais 
akadēmiskā izdevuma “Latviešu tautasdziesmas” sējums “Kāzas. 1.daļa”.

 Grāmatā iekļauts vairāk nekā 55 000 tekstu plašs, līdz šim vienkopus nepublicēts 
kāzu dziesmu materiāls no Latviešu folkloras krātuves arhīva. Tekstu kārtojuma 
pamatā ir Krišjāņa Barona „Latvju dainās” izmantotais etnogrāfiskais princips, kas 
uzskatāmi atspoguļojas grāmatas beigās pārpublicētajā “Latvju dainu” kāzu dziesmu 
satura rādītājā. Paralēlie tekstu kārtojumi “Latvju dainās” un “Latviešu 
tautasdziesmu” jaunajā sējumā ne tikai sniedz bagātīgu informāciju par 
tautasdziesmu lietojumu un nozīmi senajā zemnieku kāzu rituālā, bet arī paver 
iespējas pētīt kāzu dziesmu tradīcijas attīstību gandrīz simt gadu garumā, respektīvi, 
no pirmajiem tautasdziesmu vākumiem 19. gs. otrajā pusē līdz tautasdziesmu 
pierakstiem 20. gs. beigās. Sējuma ievadā lasāms Baibas Krogzemes pārskats par 
latviešu kāzu dziesmām un ieražām, to papildina Ievas Pīgoznes pētījums par līgavu 
galvassegām senajās kāzās, kāzu dziesmu leksikas skaidrojošā vārdnīca un kāzu 
melodiju izlase, kas tuvākajā laikā būs atrodama grāmatas elektroniskajā profilā 
tiešsaistē http://lfk.lv/Latviesu-tautasdziesmas-11-Kazas-1. Grāmatu ilustrējis 
grafiķis Dainis Rožkalns. Sējums no svētdienas nopērkams Dziesmu svētku gadatirgū 
Vērmanes dārzā apgāda “Zinātne” stendā un drīz arī grāmatnīcās un “Zinātnes” 
grāmatu kioskā ZA.

Avots: https://tautasdziesmas.wordpress.com/

http://lfk.lv/Latviesu-tautasdziesmas-11-Kazas-1
https://tautasdziesmas.wordpress.com/
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 Publicitātes informācija “Latviešu tautasdziesmu” 11. sējums ir akadēmiskā 
tautasdziesmu izdevuma turpinājums. Tajā iekļauts vairāk nekā 55000 tekstu plašs, 
līdz šim vienkopus nepublicēts kāzu dziesmu materiāls no Latviešu folkloras 
krātuves arhīva. Tekstu kārtojuma pamatā ir Krišjāņa Barona „Latvju dainās” 
izmantotais etnogrāfiskais princips, kas uzskatāmi atspoguļojas grāmatas beigās 
pārpublicētajā “Latvju dainu” kāzu dziesmu satura rādītājā. Paralēlie tekstu 
kārtojumi “Latvju dainās” un “Latviešu tautasdziesmu” jaunajā sējumā ne tikai 
sniedz bagātīgu informāciju par tautasdziesmu lietojumu un nozīmi senajā 
zemnieku kāzu rituālā, bet arī paver iespējas pētīt kāzu dziesmu tradīcijas 
attīstību gandrīz simt gadu garumā, respektīvi, no pirmajiem tautasdziesmu 
vākumiem 19. gs. otrajā pusē līdz tautasdziesmu pierakstiem 20. gs. beigās. 
Sējumā rodams arī Baibas Krogzemes-Mosgordas komentējošs pārskats par latviešu 
kāzu dziesmām un ieražām, un Ievas Pīgoznes pētījums par līgavu galvassegām 
senajās kāzās, to papildina kāzu dziesmu leksikas skaidrojošā vārdnīca un kāzu 
melodiju izlase, kas atrodama grāmatas audio pielikumā tiešsaistē 
http://lfk.lv/Latviesu-tautasdziesmas-11-Kazas-1 Bibliogrāfija: Latviešu 
tautasdziesmas. Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas. Kāzas. 1. daļa. Rīga: 
Zinātne, 2018, 878 lpp.

Avots: http://garamantas.lv/lv/work/1123846/Latviesu-tautasdziesmas-11-
sejums-Sadzives-un-gimenes-ierazu-dziesmas-Kazas-1-dala
Avots : https://tautasdziesmas.wordpress.com/

http://lfk.lv/Latviesu-tautasdziesmas-11-Kazas-1
http://garamantas.lv/lv/work/1123846/Latviesu-tautasdziesmas-11-sejums-Sadzives-un-gimenes-ierazu-dziesmas-Kazas-1-dala
https://tautasdziesmas.wordpress.com/
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 Autors Elga Melne, Una Smilgaine, Beatrise Reidzāne, Baiba Krogzeme-

Mosgorda, Justīne Jaudzema, Aivars Kļaviņš, Ieva Pīgozne, Ginta Pērle-Sīle, 

Arta Krūze, Ilga Ābele, Rūta Karlsone, Mākslinieks Dainis Rožkalns

Avots: http://garamantas.lv/lv/work/1123846/Latviesu-tautasdziesmas-11-

sejums-Sadzives-un-gimenes-ierazu-dziesmas-Kazas-1-dala

Avots: https://tautasdziesmas.wordpress.com/

http://garamantas.lv/lv/work/1123846/Latviesu-tautasdziesmas-11-sejums-Sadzives-un-gimenes-ierazu-dziesmas-Kazas-1-dala
https://tautasdziesmas.wordpress.com/


Ginta Pērle-Sīle. Ernesta Ezīša mazmeita 
Raksti tautasdziesmu sējuma blogā https://tautasdziesmas.wordpress.com

OKTOBRIS 25, 2017 · 1:57 PĒCPUSDIENĀ

Vista iet tautās

Jau iepriekš esam rakstījušas par interesantām pārvērtībām tautasdziesmās, ko pieļāvuši pierakstītāji vai teicēji. Šoreiz par
dziesmu, kurā, radot jaunu variantu, izveidota arī jauna tēlu attiecību loģika, kas atšķiras no tautasdziesmu tradīcijā ierastās.

Vysta cōleiti atškeira,

Man' atškeira mōmuleņa;

Vysta tautōs naizgōja,

Man vajaga tautōs īt. LFK 1552, 19982

Variants pierakstīts Rēzeknes apriņķī, Silajāņos. Teksta pamatā ir sekojošā “Latvju dainu” dziesma ar ļoti daudz variantiem:

Vista cāļus i atšķīra,

Man' atšķīra māmuliņa;

Cāļi tek pulciņâ,

Kur, māmiņ, es tecēšu? /LD 2036, 2 un 16574/

Avots: https://tautasdziesmas.wordpress.com/page/1/

https://tautasdziesmas.wordpress.com/
https://tautasdziesmas.wordpress.com/2017/10/25/vista-iet-tautas/
https://tautasdziesmas.wordpress.com/page/1/


Ginta Pērle-Sīle. Ernesta Ezīša mazmeita
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Vista iet tautās

Gribētu vērst Jūsu uzmanību uz to, ka “Latvju dainu” tautasdziesmai minēti divi numuri. Tas tādēļ, ka šī dziesma identiskā formā 
ievietota divās nodaļās: “Atšķirības” (bērnu atšķir no krūts) un “Dziesmas, pūra mantas nodalot un pūrā iekravājot” (kāzas). 
Skaidrojumu tam, kādēļ dziesma atrodama arī kāzu dziesmu ciklā, varam rast no kopīgā atšķiršanas motīva izmantojuma:

Protu, protu, redzu, redzu,

Nu šķirs mani māmuliņa:

Pušu šķīra aitu kūti,

Pušu raibas villainiņas. /LD 16562/

Bieži sastopams uzskats, ka Krišjānis Barons, kārtojot tautasdziesmu tekstus “Latvju dainās” atbilstoši cilvēka mūža ritumam, tos nav 
atkārtojis. No augšminētajiem piemēriem redzam, ka nepieciešamība atkārtot atsevišķus tekstus tomēr bijusi, jo tautasdziesma 
interpretējama kontekstā ar ieražām un rituāliem, kuros nereti izmantoti līdzīgi teksti.

Ar cieņu,

Ginta.

Avots: https://tautasdziesmas.wordpress.com/page/1/

https://tautasdziesmas.wordpress.com/2017/10/25/vista-iet-tautas/
https://tautasdziesmas.wordpress.com/page/1/
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 Ginta Pērle-Sīle. Palsmanes mācītāja Frīdriha Daniela Vāra sabiedriskā, literārā un folkloristiskā

darbība 18. un 19. gs. mijā // Letonica. - Nr.37 (2018), [38.]-50.lpp.













Palsmanes pamatskola. 100 darbi Latvijai. 
Ziemeļlatvija 2018.gada 8. jūnijs Nr.45 (3838) 5. lpp.
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Teikas par Palsmani. Stāstu birztaliņa
Zīmējums Melānija Mieze

H. Skujiņa.Palsmanes pag.

http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/

Rakstīja Katrīna Kate Ķikase

http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/


Teikas par Palsmani. Stāstu birztaliņa
Zīmējums Tomass Šalders

Ancelāne A., Caune A. Latviešu tautas 

teikas : izcelšanās teikas. - Rīga : Zinātne, 

1991. - 163.lpp.

Rakstīja Jānis Ločmelis  



Teikas par Palsmani. Stāstu birztaliņa
Zīmējums Agate Roķe

Ancelāne A., Caune A. Latviešu tautas teikas : 

izcelšanās teikas. – Rīga : Zinātne, 1991. -115. lpp. 

Rakstīja Keita Pauliņa



Teikas par Palsmani. Stāstu birztaliņa
Zīmējums Evelīna Kļaviņa

H. Skujiņš no 65 g.v. Jāņa Jansona Palsmanē

http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas

http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas


Teikas par Palsmani. Stāstu birztaliņa
Zīmējums Renārs Vikmanis

H.Skujiņa no P. Antēna Smiltenē. Latviešu 

tautas teikas un pasakas / pēc A. Lercha-

Puškaiša un citiem avotiem sakopojis un 

rediģējis P. Šmits. - 15. sēj. - 2. izdevums, 

Latvijas grāmata, 1970. - 21-22.lpp.

Rakstīja Liene Meinerte



Teikas par Palsmani. Stāstu birztaliņa
Zīmējums Keita Vaitkuna

H. Skujiņa 84 g. v. no Jāņa Liepiņa Bilskas pag.

Rakstīja Keita Vaitkuna



Teikas par Palsmani. Stāstu birztaliņa
Zīmējums Evelīna Beitāne

Alīda Dragone Palsmanē. Latviešu tautas 

teikas un pasakas / pēc A. Lercha-Puškaiša un 

citiem avotiem sakopojis un rediģējis P. 

Šmits. - 15. sēj. - 2. izdevums, Latvijas 

grāmata, 1970. - 7.lpp.

Rakstīja Elvita Elizabete Kurilika



Teikas par Palsmani. Stāstu birztaliņa
Zīmēja un rakstīja Elīza Cera

Alīda Dragone Palsmanē

http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas

http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas


Tu esi te, jo te ir tava vieta,

Varbūt, ka laimīgs vari arī citur būt.

Bet varbūt citur trūks tā saules rieta,

Ko tikai šeit sirds sajūt.

Tavs pagalms arī citur var tikt veidots, 

Un savu ligzdu vari vīt aiz trejdeviņiem kalniem.

Bet tavas upes lakstīgalu gan neviens tev līdzi nedos,

Kas dzied tik ļoti saprotamiem vārdiem.

Marika Svīķe



Sagatavoja

Vingra Bērtiņa,

Palsmanes bibliotēkas vadītāja

2018. gada oktobris


