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Mūsu stāsti Latvijas simtgadei nav iedomājami bez 
mums pašiem – pagasta cilvēkiem. Esam lepni, ka šeit 
dzīvojis folklorists, ticējumu pierakstītājs Kārlis Jansons.

Kārlis dzimis 1895. gada 6. decembrī Vec-kanāžu māju 
saimnieka Dāvida ģimenē. «Kanāži bija mazas mājas, 
mazu zemīti», vēlāk rakstījis Pēteris Ērmanis.

Kanažu mājas atradušās tur, kur Kamaldiņas upe ietek 
Vijā. To pieminējis Jānis Grīnblats 1936. g. izdotajā 
grāmatā «Smiltenes – Trikātas novads» 35.-36.lpp.



Vietvārds «kanāzis» , zemniekmājas vārds Plāņos, minēts J. Endzelīna 
sastādītās «Latvijas vietu vārdu» grāmatas (1922) 1. sēj., 82.lpp.



Kanāžu mājas 1927. g. kartē:
https://files.fm/u/cgaeyk&grid=1#/view/063-Strencis.jpg

https://files.fm/u/cgaeyk&grid=1


Ieraksts par 
Kārļa Nikolaja Jansona 
dzimšanu 
Trikātas draudzes 
baznīcas grāmatā.



Savās atmiņās «Viņi gribēja rakstīt un dzejot» 
Kārli Jansonu pieminējis viņa draugs, plānēnietis
pazīstamais rakstnieks Pēteris Ērmanis.







Laika Mēnešraksts, Nr.10 (1956), 292.-293.lpp.



Kārlis Jansons un viņa draugs Kraukļa Jānis (dzejnieks Ziemeļnieks) 
parādās arī Pētera Ērmaņa «Atmiņu zīmējumā» par Slodzēnu Jāni 
un citiem Mūrnieku māju iedzīvotājiem Plāņos.



Par Jāņa Ziemeļnieka draudzību ar kādreizējo skolas biedru Kārli Jansonu 
Plāņu Sarkaņa skolā Pēteris Ērmanis pastāstījis arī Ziemeļnieka Rakstu 
(1933) 1.sējuma 10.-11.lpp. 



Plānēnietis Kārlis Jansons minēts arī Pētera Gailīša 
publikācijā par rakstnieka Pētera Ērmaņa jubileju.

s



Ziņa par Kārļa Jansona nāvi 1925. gada 11. augustā
parādās žurnālā «Latvju Grāmata».



1921. g. rakstījis valodnieks, etnogrāfs un folklorists 
Pēteris Šmits:



Kārlis Jansons sarakstījies ar profesoru 
Pēteri Šmitu, iesūtījis viņam krietnu klāstu 
Ziemeļvidzemē pierakstītas folkloras. Kārlis 
rakstījis profesoram vēstules, kurās stāstījis 
par savu ikdienas dzīvi.







Kārļa Jansona pierakstītie ticējumi glabājas Latviešu folkloras krātuvē: 
http://garamantas.lv/

http://garamantas.lv/


Savāktie ticējumi lasāmi LU Matemātikas un informātikas institūta 
Mākslīgā intelekta laboratorijā (AiLab): http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/

14410. Jaunam pāram pie galda jāiet tā, kā saule iet.

17103. Kurā pusē lielās piektdienas rītā istabas mēslus laukā 
berot dzird gaiļus dziedam, uz to pusi to meitu izprecēs.

2432. Nedēļas sākumā dzimušie sakot: 
"Vēl visa nedēļa priekšā, gan darbu padarīs!"

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


Kārļa Jansona pierakstītie ticējumi atrodami Pētera Šmita sastādīto 
«Latviešu tautas ticējumu» visos četros sējumos.



Kārlis Jansons pierakstījis arī teikas.

http://gramatas.lndb.lv

http://gramatas.lndb.lv/


Kārlis Jansons ar pseidonīmu Kāvs 
rakstījis trioletus. 

«Smiltenē nodrukāja mazu trioletu 
grāmatiņu ar komplicēti dīvaino 
virsrakstu: Atzīšanas sāpju prieks un 
ielāpu vārdi» (no Pētera Ērmaņa
atmiņām).

Triolets fr. ‘triolet’ – stingrā strofiskā forma, kas aptver 8 rindas. 
Pirmo rindu atkārto ceturtā un septītā, otro rindu – astotā.





1924. gadā



Vienmēr mums blakus būs mūsu vēsture. 

Plāņu pagasts



Izmantotie resursi:
Plāņu bibliotēkas novadpētniecības krājums;
Misiņa bibliotēkas krājums (paldies galvenajai bibliotekārei Velgai Kincei); 
http://periodika.lv/
http://gramatas.lndb.lv/
http://valoda.ailab.lv/
http://garamantas.lv/
Latvijas topogrāfiskās kartes 1920.-1937.g.
http://www.lvva-raduraksti.lv/

Plāņu pagasta bibliotēka
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