
ZĪLES

STĀSTS



PAR  KO  STĀSTS:

 Mazliet senatnes;

 Dabas takas un liegumi;

 Ievērojami novadnieki;

 Interesanti fakti;

 Mežniecība;

 Mežziņi.



...Gaujas līčos pie Zīles ir daudz pļavu. Tās lielāko daļu apaugušas ar ozolu birzīm. 

Birzis rudeņos dod lielu zīļu ražu, tādēļ radies Zīlei šāds nosaukums...

Iepazīsimies ar rajona ievērojamākām vietām. Gauja pie Zīles // Darba Karogs. – Nr.82 

(1953,11.jūlijs)

MĪTS VAI PATIESĪBA?



Gauja bieži maina savu tecējumu, veidojot attekas,

pavasaros izraisot plūdus, pārraujot ceļus, appludinot ēkas...

/ Grants ceļš posmā Zīle-Bekas 2014.g. 9.janvārī /



«Vekšu» mājas saimnieki šopavasar gandrīz divas nedēļas līdz lielceļam 

pārvietojās tikai ar laivu.
Ziemeļlatvija.- Nr.51 (2009, 2.maijs), 7.lpp.



«MEŽAPARKU»

SAIMNIECE STĀSTA:

Pērnvasar, kad bija plūdi, kraujas mala apmērām piecu metru platumā ar
skaļu troksni nobruka, un upe spēra vēl soli tuvāk sētai...

Nezinu, kas būs tālāk. Dzīvosim te, kamēr būs iespējams. Lūdzu dievu, pati
runājos ar Gauju un dziedu tai dziesmas. Varbūt uzklausīs...

Ziemeļlatvija. - Nr. 108 (2012, 14.sept.), 10.lpp.



ZĪLES APKĀRTNE BAGĀTA  MEŽIEM



ZIBENIM PATĪK ZĪLES PRIEDES...

1999.g. jūlija negaisā sapostītā priede

 perimetrs 3,2m 

 augstums 30m

 8m augstumā 240 gadi

/attēlā : mežzinis Miķelis Pētersons /



Zīle kā apdzīvots punkts jau radies apmērām 270 gadus atpakaļ, Zīles krogs ir

pirmā māja Valkas – Smiltenes ceļa malā labajā pusē, braucot uz Smilteni.

Vēlākajā laikā uzceltas arī pārējās ēkas, kurās dzīvojuši meža strādnieki.

Darba Karogs.- Nr. 82 (1953, 11.jūl.)



N.ENZELIŅŠ PAR ZĪLES KROGU:

Zīļu krogs uz Neihauzenas ceļa pagaidām atrodas kādā zemnieka rijā 

- Skati Lugažu-Valkas novada pagātnē: Brīvās Zemes ilustrētais pielikums.-

Nr.22 (1936,11.jūn.)



PAR ZĪLES KROGA ESAMĪBU RAKSTA  ARĪ

Stadions.- Nr. 9 (1932, 17.nov.):Tartu-Rīga-airu laiviņā

Laivas pārvešana no Valkas 

līdz Zīles krogam ( pie Gaujas ).



CAUR  ZĪLI VEDIS SENAIS

TIRDZNIECĪBAS CEĻŠ...

 Indriķa kronikas XI., 7. nodaļā lasām ievērojamo ziņu, ka jau pirms

Rīgas dibināšanas (pirms 1202. g.) vācu tirgotāji ratos veduši preces no

Daugavas (domājams, Daugavas grīvas) uz Pliskavu

 No Valmieras šis Daugavas - Pliskavas ceļš devās pa Gaujas labo krastu

uz tagadējiem Strenčiem, Zīles rāmi, tad tāļak pa Igauniju uz Neuhauzeni

un Pliskavu

Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. – Nr. 3 (1921, 1.marts)



GAR ZĪLI CAUR  LIPŠIEM 

GĀJIS SENAIS ZIRGU PASTA CEĻŠ

Die Posttrakten und Statione in Kurland, Livland und Estland am 1831. 
Krājējs.- Nr.5 (1973, 1.sept.)



LĪDZBRAUCĒJIEM  BIJIS LŪGUMS 

PIETEIKTIES PASTA PĀRVALDĒ...

Die Herren, welche am 31. d. М. die Post von Walk über

Lips und Menzen benutzen wollen, werden gebeten,

solches zeitig den Postirungs - Verwaltungen anzuzeigen, da,

obgleich für Extra-Pferde gesorgt ist, doch noch Mangel

eintreten könnte.

Rigasche Zeitung.- Nr.192 (1854, 20.aug.)



LIPŠU PUSMUIŽAS ZIRGU PASTA STACIJA - Post Lips 161.W.u.R.

Tā sauktais Pleskavas ceļš atzarojas Valkā. Pirmais postīrungs saukts Lips, 

nav atzīmēta neviena draudze. Otrs postīrungs ir Mc n z en kur pastu saņēma: 

viena igauņu draudze - Harjel un viena latviešu draudze - Gaujiena (Adzed 

Kirchspiel).
Krājējs.- Nr.6 (1975, 1.nov.)



TEIKA PAR ZĪLES SILU:

«Divpadsmit verstis no Valkas atrodas Zīles krogs un Zīles sils. Viens cilvēks

braucis no kroga uz Valku un iebraucis Zīles silā. Pretim uz ceļa nostājies tīri

pliks vīrietis un prasījis, lai atvedot no Valkas garu kreklu. Braucējs nobijies un

ātri aizbraucis. Ticis Valkā, tūliņ dīvaino joku izstāstījis citiem. Sataisījušies

vairāk cilvēku un braukuši atpakaļ. Kā tad! Nelabais atkal uz ceļa un prasa

krekla. Bet kur ta nu ņemt, ka nav? Plikais rādījis ceļmalā uz vienu vietu un

teicis, lai to vietu nosvētot. Citreiz tie paši cilvēki atbraukuši ar mācītāju. Viņi

norādīto vietu atrakuši un atraduši cilvēka kaulus. Mācītājs kaulus nosvētījis,

un no tā laika dīvainais cilvēks nav vairs rādījies. Tas esot bijis kāds ceļinieks ,

laupītāju nosists un bez svētības aprakts.»

Teicējs: E.Vidauskis

A.Ikšelis. Valkas diližanss.- Rīga: Stalkers A  IK,2013, 312.-313.lpp.



NETĀLU NO ZĪLES ATRADIES SPICU PRĀMIS

Uz Valkas-Vijciema-Smiltenes ceļa satiksmi pār Gauju arvien vēl uztur ar

celtuvi (prāmi), kurš attīstoties dzīvākai kustībai un savas ierobežotās

celtspējas dēļ, tāpat ari pie augstāka ūdens līmeņa upē, nevar vairs apmierināt

Gaujas pār braucēju vajadzības. Lai novērstu tagadējās neērtības, Valkas apr.

valde nolēma lūgt Satiksmes ministriju celt «Spices» pārceltuves vietā tiltu,

kura vajadzība uz šī, divus lielākus centrus — Valku un Smilteni, —

savienojoša ceļa kļūs ar vien nepieciešamāka.

Iekšlietu ministrijas vēstnesis.- Nr.444 (1927,23.sept.)



VECAIS UN JAUNAIS SPICU TILTS



ŠEIT ATRADUŠĀS «SPICU» MĀJAS UN PĀRCELTUVE



PLOSTI AŅŅU KRAUTUVĒ 1933.G.



KOKU PLUDINĀŠANAS ĶIBELES

Patlaban koku pludinātajiem jācīnās ar lielām grūtībām, jo zema ūdens līmeņa dēļ

Gauja, upes augšgalā, pie Spiču tilta sastrēguši 25 Meža departamenta plosti un

ap 80 privātiem īpašniekiem piederoši plosti palikuši uz sēkļiem un akmeņiem

citās vietas. 70.000 vaļēji pludināmie baļķi, ap 30.000 steru stutmalkas un

60.000 gulšņi peld pa upi tikai ļoti lēnām un ar grūtībām uz leju, un atrodas vēl

upes augšgala. Baltezerā jau iepludināti 1200 plostu. Zema ūdens līmeņa dēļ,

koku pludināšanu Gauja šogad izdosies izbeigt ievērojami vēlāk, kā citus gadus.

Latvijas kareivis.- Nr.148 (1936, 5.jūl.)



TAGAD TIKAI 

SVĒTKU PLOSTI

/1998./



AIZSARGĀJAMO AINAVU   

„ZIEMEĻGAUJA” SASTĀVĀ:

Dabas vērtības: Unikāls, tikai Vidusgaujas ieplakai raksturīgs biotopu komplekss
- dažādu bioloģisku un ģeoloģisku faktoru kopums nelielā teritorijā. Vairāku ļoti
retu sugu atradne Latvijā. Gaujas vecupes ar atklātu ūdens virsmu un senākas
vecupju ieplakas dažādās aizauguma pakāpēs.

Pirtslīču – Līkā atteka ir sarežģīts Gaujas vecupju labirints. 36,5 ha aizņem ozolu
tīraudze.

https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/aizsargajamo_ainavu_apvidi/ziemelgauja/

PIRTSLĪČU –LĪKĀ ATTEKA

Platība 256,5 ha

Dibināšanas gads: 1999



GRIBAT MALDĪTIES – TAD UZ ATTEKU!

Pirtslīcī atrodas Gaujas atteka ar vairākiem atzarojumiem, kas veido tādu kā 

labirintu, gandrīz kā senlaicīgos parkos, gan bez glīti grieztām dzīvžogu sienām.

«Te kādreiz no Rakstnieku savienības bija atbraukuši medībās, un viens dzinējs 

nomaldījās, viņš bija iegājis aiz attekas, tumsa nāk virsū, sākām gaisā šaut, bet 

neviens jau nekā nedzird, tad gājām visi naktī meklēt. Kad tu aiz attekām te ieej 

iekšā, ej kur gribi – visur ūdens priekšā, tumsā nu neko nevar saprast. Un jo vairāk 

cilvēks maldās, jo vairāk uztraucas. Te vairs medības nerīko, neviens jau nemāk 

iziet tās vietas. Te ir daudzi nomaldījušies, atrodas pēc ilgu stundu meklēšanas. 

Mājas te arī nevienas nav, es tik atceros, ka, puika būdams, pa tīrumiem un mežu 

dzinu te govis iekšā ganīties.» Tā Valkas mežniecības mežsargs Jānis Gailis par 

Pirtslīča atteku.

https://www.mammadaba.lv/images/mammadaba/dabas_objekti/marsruti/Noart_plostu_

Austrumvidzeme/noart_plostu.pdf 



PAP PIRTSLĪČA-LĪKO ATTEKU RAKSTA:

...Nozīmīga epifītiskā, tai skaitā arī briofītu flora un veģetācija ir 

konstatēta dabas liegumā Pirtslīcis- līkā atteka. Epifītiem labvēlīgu 

attīstību šajā teritorijā nosaka paaugstinātais gaisa mitrums Gaujas 

tuvumā, kas summējas ar krūmu un lakstaugu transpirāciju...

Dabas lieguma "Pirtslīcis - līkā atteka" mežu īpatnības un sūnu flora. //

Bambe B., Lārmanis V. - Mežzinātne, Nr. 10 (43), 2000. Salaspils:

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Meža fakultāte, Latvijas valsts

mežzinātnes institūts "Silava", 73 - 89 lpp.



LAUKU CEĻOTĀJA AUGU MARŠUTĀ 

IEKĻAUTA ARĪ PIRTSLĪČA –LĪKĀ ATTEKA:

3. diena/Zilaiskalns – Strenči – Zīles meži 

(Ziemeļgaujas aizsargājamo ainavu apvidus)

Zīlē, Pirtslīča attekas apkārtnē atrodas Eiropas mērogā reti sastopami biotopi –

dabiski veci ozolu meži, ozolu parkveida pļavas. Te rudeņos var atrast košo 

zeltpori (Hapalipilus croceus), plaisājošo rūtaini (Xylobolus frustulatus), kā arī 

citas ar ozoliem saistītas sēnes.

https://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/car_vidzeme_senes_lv.html



Latvijas ornitologi regulāri pārlūko teritorijas, kurās
ligzdo reti sastopami putni. Viena no tām ir Strenču
virsmežniecības pakļautībā esošajā Zīles mežniecībā,
Gaujas krastā. Tur ir unikāla ozolu audze, kurā ir daudz
no 200 līdz pat 450 gadu vecu ozolu. Dobumainie koki ir
lieliska mājvieta retām putnu sugām. Kopumā šajā audzē
ir aptuveni 20 retu augu un dzīvnieku sugu.

http://news.lv/Vakara_Zinas/1997/06/11/Latvija-izcert-ozolus



Galvenā teritorijas vērtība - ozolu, gobu, ošu meži upju palienēs.

Sastopamas Gaujas vecupes. Konstatētas retas un īpaši aizsargājamas augu

un bezmugurkaulnieku sugas, piemērota teritorija dzeņiem.

https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/aizsargajamo_ainavu_apvidi/ziemelgauja/

ZEMĀ SALA

Platība: 205 ha

Dibināšanas gads: 1999



Zemā sala, agrākos senos laikos igauņu īpašums, kas viņu valodā saucas "Suur
Mustesaar ", vieta kur senais lielceļš gājis ar pārceltuvi pār upei. Mūsdienās
pārplūstoša pussala, dabas liegums. Nepadzīvota, un grūti piekļūstama
no lielceļa puses . Bagāta ar vecajām Gaujas attekām ( bundžiem ) un purvainam
vietām ( valgumiem ) Pie Bebriņu mājām atradusies senā Tālavas pārceltuve ar
muitas punktu, tāpat nocietināta vieta Gaujas pretējā krastā, kur atradušies sardzes
vīri kas briesmu gadījumā signalizēja ar sagatavota ugunskura aizdegšanu.

Pretī Zemajai salai atrodas ainaviski krāšņs Gaujas stāvkrasts, uz salas jaukas
ūdens tūristu nakšņošanas vietas.

http://www.vietas.lv/objekts/zema_sala/



DABAS TAKAS:                                                          

ZĪLES

 izveidota 2007.g. novembrī, LIFE projekta „Ziemeļgaujas ielejas
aizsardzība un apsaimniekošana” ietvaros

 taka 2,3 km gara un gandrīz visu laiku ved gar Gaujas vecupi

https://www.daba.gov.lv/public/lat/turistiem/apraksti/taka/ziles_taka/



VEKŠU

 aptuveni 600 m gara  

 ved uz zālāju apsaimniekošanas paraugteritoriju zemnieku 

saimniecībā  «Vekši»

https://www.daba.gov.lv/public/lat/turistiem/apraksti/taka/veksu_taka/



KOKŠU

 atklāta 2011.g. 22.maijā, piedāvā trīs maršrutus : ap Zāļu ezeru -2,7 km; ap     

Zāļu un Dziļo ezeru - 4,5 km un ap trijiem ezeriem  - 7 km 

 Kokšu ezeru dabas taku 2011.gadā ierīkoja Dabas aizsardzības pārvalde 

ar Latvijas Valsts mežu Austrumvidzemes mežsaimniecības finansiālu atbalstu.

https://www.daba.gov.lv/public/lat/turistiem/apraksti/taka/koksu_ezeru_taka/



JĀNIS RAUSKA

/1873. – 1967./

grāmatu tirgotājs, izdevējs un  

iesējējs dzimis Lugažu pagasta 

«Vekšos»   kalpa Ādama un Marijas 

Rausku  ģimenē 



NO LIPŠU PRIEDĒM UZCELTA TURAIDAS BAZNĪCA



1969.G.GAUJMALĀ PIE ZĪLES TIKA UZŅEMTA TALLINAS 

KINOSTUDIJAS FILMA «PĒDĒJĀ RELIKVIJA»

Indoor shot Paviljons-ups Tallinā un Rīgā

Pils Kuresārē (Saaremaa, Igaunija)

Svētā Nikolaja baznīca, Tallina (Igaunija)

Gauja (Koivas) upes pļava (Zīle, Latvija)

Zīle (Latvija) - Risbieteri muižas pagalmā Ristbieteri saderināšanās svinības

Pils Kuresārē (Saaremaa, Igaunija)

Nikolaja baznīca Tallinā un priekšpilsētu (Igaunija)

www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/499/taiendandmed





MEDĪBAS  ZĪLES  MEŽOS



Zīles iecirkņa mežniecībā vilku medībās nošauts liels, vecs 115.mārciņas 

smags vilks. 

Policijas vēstnesis.- Nr. 14 (1924,15.februāris)



BIJUSĪ ZĪLES MEŽNIECĪBA

/dibināta 19.g.s. sākumā; reorganizēta 1999.g. nogalē/

 MEŽS IR 

DZIESMAS UN 

VALODAS 

SĀKUMS,

 MEŽS IR 

CILVĒKA 

ŠŪPULIS!

 /Ārija Elksne/



Birutas Koopas darinātais 

mežniecības ģerbonis



MEŽNIECĪBAS HERBĀRIJS UN PŪCE



ZĪLES IEDZĪVOTĀJI 

MEŽIZSTRĀDES DARBOS...



ATSVEĶOŠANĀ...

Valerijs Andersons un Modris Židovs darbā



..Katra koka atsveķošana ilgst desmit gadus. Ar katru iegriezto

rieviņu mizā tuvinās koka atmiršana. Jāprot vienmērīgi ņemt

sveķus no koka visus desmit gadus. Koks ir jājūt...

Darba Karogs.- Nr. 11(1983, 11.janv.)



STRĀDNIEKI ZĀĢĒTAVĀ



KOKMATERIĀLU IEKRAUŠANĀ, IZVEŠANĀ



LOPBARĪBAS SAGATAVOŠANĀ

Darba Karogs. Nr.98 (1955, 20.aug.), 1.lpp.



PIRMAIS TRANSPORTS

...Nevar nepieminēt «dzīvos traktorus». Mežniecības rīcībā bija 5 lielie masīvie 
beļģu vezumnieki zirgi – 3 Saulē un 2 Zīlē. Šiem «traktoriem» bija savs temps, ko 
nekas nespēja izmainīt. Bieži no tā cieta aprīkojums, jo ja velkamais kaut kur 
aizmetās, tad «dabīgi» kaut kam ir jāplīst. Ne par velti viņiem bija paredzēta auzu 
dubultdeva salīdzinot ar citiem zirgiem.

No bijušā mežziņa Ivara Bērziņa atmiņu pieraksta. /2018.g./



JAU MODERNĀKA TEHNIKA



MEŽNIECĪBAS PLAŠA PATĒRIŅA

RAŽOŠANAS CEHĀ GATAVOJA

 Jumta skaidas un dēlīšus

 Apmetuma skaliņus

 Ratu rumbas

 Ilksis

 Vīnogulāju mietus

Darba Karogs. – Nr. 6 (1954, 14.janv.), 1.lpp.



BIJA UZSĀKTI MĒĢINĀJUMI 

SKUJU KOKU SELEKCIJĀ





Kad 1959.gadā Kārlis Krolis atmatā pie Gaujas attekas uzpotēja pirmās

priedītes, netrūka skeptiķu, kas teica:«- Ko niekojies! Mežs nav labības lauks.

No laika gala tas audzis, kā pats atradis par pareizāku. Vai tev koku trūkst?»

Darba Karogs.- Nr. 84 (1966, 21.jūl.), 2.lpp.



UZSĀKTA VEIDOT ZĪLES 

PRIEŽU SĒKLU PLANTĀCIJA 

/1958./

Šo darbu uzsākusi  Ausma Bērziņa, iecirkņa priekšnieka palīdze  .

Tagad šķirnes sēklu plantācija Zīlē zaļo jau 9 ha platībā (nākošgad būs 10), pie

tam 6 hektāros darbs ir pilnīgi pabeigts .

Darba Karogs. – Nr. 84 (1966, 21.jūl.), 2.lpp.



MEŽSARGU SĒTAS



Attēlā: Strenču MRS Zīles meža izstrādāšanas

iecirkņa darbiniece Ausma Bērziņa 

iepērkas jaunajā kioskā bez pārdevēja.

Vēl nesen Strenču MRS Zīles meža izstrādāšanas iecirkņa strādniekiem un
kalpotājiem pēc nepieciešamajiem pārtikas un rūpniecības precēm bija jābrauc uz
astoņus kilometrus attālo rajona centru – Valku. Tas sagādāja lielas neērtības. Tagad
Valkas patērētāju biedrība atvērusi Zīles iecirkņa kantorī kiosku bez pārdevēja, kurā
var iegādāties dažādus konservus, konditorijas izstrādājumus, cukuru, kā arī sīkākas
rūpniecības preces .

Cīņa. – Nr. 35 (1961, 10.febr.)  



20.gadsimta 50.gados  Zīles centrā bija autobusu pietura.



BRĪVAJĀ LAIKĀ....

Darba Karogs.- Nr.54 (1956,5.maijs), 1.lpp



Darba Karogs.- Nr. 139 (1958, 27.nov.), 2.-3.lpp.



Vecā koka ugunsnovērošanas torņa pamati likti 1927.g. Lielā Piektdienā



JAUNAIS TORNIS /1997./



MEŽNIECĪBĀ IZMĒĢINA MEŽA AUGSNES KULTIVATORU

/1998./

Lauku Avīze.- (1998,24.marts)





MEŽZINIS M.PĒTERSONS  DEMONSTRĒ

IETVARSTĀDU PRAKTISKO STĀDĪŠANU



ZĪLES MEŽZIŅI



LIEPIŅŠ 

1924.g. strādājis Zīles mežniecībā par mežzini

Policijas vēstnesis.- Nr.14(1924,15.febr.)

JĒKABS RAŅĶIS   (1890. – 1968.)

 1927.g. beidzis LU Mežkopības nodaļu ar inženiera mežkopja grādu;

 1927.g. mežzinis Zīles mežniecībā;

 1928.g. decembrī pārcelts uz Bauskas virsmežniecību;

 1939.g. pārcelts uz Taurkalnes virsmežniecību;

 1944.g. pārcelts darbā uz Bauskas virsmežniecību;

 1968.g. miris Sidnejā, Austrālijā.

Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis, Nr.117(1927, 17.jūn.)



JĀNIS PRUNTE      (1901. – 1942.)

 Dzimis Cēsīs mežsarga ģimenē;

 1927.g. beidzis LU Mežkopības nodaļu ar inženiera mežkopja grādu;

 Mežkopja gaitas sācis Cīravas virsmežniecībā kā revidenta palīgs;

 1930.g. sācis strādāt Zīles mežniecībā par mežzini;

 1934.g. augustā pārcelts uz Jaunpils virsmežniecību.

Tukuma Ziņas.- Nr.68 (1942, 1.sept.)



VOLDEMĀRS MAĻINOVSKIS

(1971. - 1995.)

 1944.g.Strenču mežrūpniecības Zīles mežniecības Aņņu apgaitas mežsargs; 

 vēlāk 1. Zīles iecirkņa priekšnieks;

 1946.g. 1.Zīles iecirkņa mežzinis;

 1950.g. pārcelts uz Cēsu Mežsaimniecības Amatas mežniecību;

 Viens no pirmajiem Latvijā sācis audzēt žeņšeņu.

Mežam veltīti mūži. Mežkopju piemiņas ceļvedis. –Rīga: 2016,328.lpp.



PAR VIŅU:

Voldemārs Maļinovskis ar sievu Ausmu.   

/1918.g. 11.decembris/



ALEKSANDRS ŠVALKOVSKIS

(1916. – 2001.)

 1944.g. beidza Jelgavas LA mežsaimniecības fakultāti;

 1947.g. beidza LLA

 1954.g. – 1957.g.  Zīles mežniecības mežzinis;

 1957.g. pārceļas uz Siguldu.

 Audzējis sīpolpuķes, veidojis herbārijus un kukaiņu kolekcijas.

Mežam veltīti mūži. Mežkopju piemiņas ceļvedis. –Rīga: 2016,328.lpp.



PAR VIŅU:

Mācīto inženieru – mežkopju skaits kļuvis par 3 bagātāks. Jelgavas
lauksaimniecības akadēmijas mežsaimniecības fakultāti absolvējuši Michails
Gailītis, Arturs Oliņš un Aleksandrs Švalkovskis, kas savā specialitātē pirmās
vagas jau dzen dažādās iestādēs, kurām pamatā mežsaimniecība.

Inženieris –mežkopis Aleksandrs Švalkovskis dzimis 1916.gada 2.martā Krievijā.
Rīgas pilsētas 2. ģimnāziju absolvējis 1937.gadā. Tad pat tālāko izglītību
turpinājis universitātē, bet fakultāti pabeidzis Jelgavā. Diplomdarbā apskatījis
priežu vērpēja dendrolimus pīnī attīstību un izplatību.

Darbs un Zeme, NR.6 (15.03.1944.)



.

Jaunie inženieri-mežkopji un Mežsaimniecības fakultātes mācības spēki. 1. rindā 

no kreisās : lekt. E.Križus, doc. R. Liepiņš, doc. V. Eiche, dekāns prof. Dr. R. 

Markus, prof. Dr. A Teikmanis, ārk. prof. Dr. E. Roze. 2. rindā no kreisās: asist. St. 

Saliņš, doc. Fr. Neilands, inž. mežk. A. Švalkovskis, inž. mežk. N. Gailītis, inž. 

mežk. A. Odiņš, prof. Dr. J. Biķis, doc. P. Sarma.

Meža dzīve.- Nr.6 (1944,1.jūn.)



MARGONIS PELE

(1935. – 2003.) 

 1959.g. beidzis LLA mežsaimniecības fakultāti

 1961.g. -1964.g. mežzinis Zīles mežniecībā;

 1964.g. skolotājs Rankas meža skolā;

 Aborētuma zinātniskais līdzstrādnieks Mežu pētīšanas stacijā Kalsnavā

Mežam veltīti mūži. Mežkopju piemiņas ceļvedis. –Rīga: 2016,328.lpp.



PAR VIŅU:

Līdzināties pēc teicamniekiem.

Laikā no 16.oktobra līdz 3.novembrim piekto kursu studentiem notika
beigu eksāmeni specapmācībā.

Kopvērtējumā vislabākās sekmes uzrādīja Mežsaimniecības fakultātes
studenti, starp kuriem ir seši teicamnieki – Margonis Pele, Tālivaldis
Rubenis, Dzintars Zīverts, Valentīns Kalnāre, Alfrēds Katkēvičs un
Gunārs Sergijevskis.

Plēsums.- Nr. 35 (1956, 26.nov.)



IVARS BĒRZIŅŠ

(1933.)

 1957.-1961.g. Strenču MRS Zīles mežniecības mežzinis;

 1973.g. Alsungas MRS direktora vietnieks;

 Pētījis priežu sējumus priežu mežu tipos Latvijā

Meža enciklopēdija.- Rīga, Zelta grauds, 2015.- 210.lpp.



PAR VIŅU:

...pēc pensionēšanās man vairs tiešas saskares ar mežiem nav, notikušas arī 

lielas pārmaiņas visā sistēmā. Tomēr zināma saskare ir , jo vēl savos gados(86) 

neesmu atmetis hobiju – kora dziedāšanu – un jau 40 gadus dziedu Latvijas 

mežu darbinieku vīru korī «Silvicola»...

No Ivara Bērziņa atmiņu pieraksta. /2018.g./



AUSMA (NAGOBADE) BĒRZIŅA

(1930. – 1998.)

 1957.g -1961.g. mežziņa palīdze Zīles mežniecībā, 

 vēlāk par mežizstrādes iecirkņa mežniecības priekšnieka palīdzi;

 sākusi veidot Zīles priežu sēklu plantāciju .

Mežam veltīti mūži. Mežkopju piemiņas ceļvedis. –Rīga: 2016,328.lpp.



AIJA ĢĒRMANE (PURIŅA)

(1943. – 1997.)

 Dzimusi 1943.g. 16. decembrī Valkas apriņķa Valkas pagasta Pukšos kalēja 

Viktora un Emmas (dz. Pendrika) ģimenē. Brālis Ilgonis (miris)- skolotājs.

 1951.– 58.g. mācījusies Ā.Tērauda skolā Valkā, 1958.-62.g. – Valkas 

vidusskolā. 1965.g. beigusi Aizupes Meža tehnikumu. Tehnikumā bijusi aktīva 

tautas deju kolektīva dalībniece.

 No 1965.g. līdz 1966.g. strādājusi par mežziņa palīdzi Strenču MRS Zīles 

mežniecībā

Mežam veltīti mūži. Mežkopju piemiņas ceļvedis. – Rīga: 2016, 212.lpp.



EDGARS GAILĪTIS 

(1953.)

 Dzimis Valkas rajona Ēveles ciemā;

 Beidzis Ēveles astoņgadīgo skolu un Valmieras Viestura vidusskolu;

 1976.g. beidzis LLA Mežsaimniecības fakultāti, iegūstot 
mežsaimniecības inženiera specialitāti;

 Pēc LLA beigšanas strādā Smiltenes MRS Zīles mežistrādes iecirknī –
mežniecībā par iecirkņa priekšnieku;



MIĶELIS PĒTERSONS

(1936. – 2002.)

 1964.-1976.g. Zīles mežniecības iecirkņa priekšnieks;

 1976.- 1979.g. Valkas rajona RCP priekšnieks;

 1979. - 1999.g. Strenču VVM Zīles mežniecības mežzinis;

 1994.-1998.g. Valkas pagasta deputāts;

 1997.-2002.g. Meža darbinieku biedrības mežziņu padomes valdes loceklis;

 1.Vissavienības meža darbinieku kongresa delegāts Maskavā (1990.g.);

 Baltijas meža darbinieku konferences delegāts (1997.g.)

Meža enciklopēdija.- Rīga: Zelta grauds, 2015, 245.lpp.



MIĶELIS PĒTERSONS NĀCIS NO MEŽKOPJU

DINASTIJAS 

 Dzimis 1936.g. 1.septembrī Sventes mežniecības mežsarga Miķeļa un 

Sofijas (Valpētere) Pētersonu ģimenē;

 Mātes tēvs bijis mežsargs;

 Mātes brāļi Staņislavs un Antons arī mežsargi;

 Māsa Lūcija  - meža meistare;

 Brālis Pēteris strādājis meža sēklu plantācijā;

 Sieva Velta (Šņoriņa) –medicīnas laborante;

 Dēls Aivars – mežsaimniecības inženieris;

 Meitas Astra un Rita.



TĒVS –

MIĶELIS, SVENTES MEŽNIECĪBAS MEŽSARGS



MEITA ASTRA

Ziemeļlatvija.- Nr.94 (2002,17.aug.),9.lpp.



ZĪLĒ NODZĪVOTI JAU 12 GADI  /1976.G./



Zīles mežniecībā nostrādāti 35.gadi



PAR GODPRĀTĪGU DARBU SAŅEMTI GODA

RAKSTI, ARZINĪBAS...



DIPLOMI...



APBALVOJUMI



PIEDALĪJIES MEŽKOPJU KONGRESOS,  

KONFERENCĒS, SEMINĀROS...





1.VISSAVIENĪBAS MEŽA DARBINIEKU KONGRESĀ 

MASKAVĀ 1990.G.23.- 24. NOVEMBRĪ



BALTIJAS  VALSTU MEŽKOPJU KONFERENCĒ

IGAUNIJĀ 1997.g. 



BALTIJAS VALSTU MEŽKOPJU  KONFERENCĒ

LIETUVĀ 1998.g.



LABPRĀT DALĪJIES PIEREDZĒ



MEŽZIŅA TRANSPORTS



ORGANIZĒJIS UN  PIEDALĪJIES MEŽA 

DARBINIEKU SACENSĪBĀS



ATPŪTAS BRĪDĪ AR BRĀLI PĒTERI



PATIKUŠAS MEDĪBAS UN ZVEJA                                          

Neatkarīgā Rīta avīze.- 1998, 13.jūl.                 



PLOSTU SIEŠANA   /1998 /



G

Vijciema čiekurkalte nedarbojās vairāk nekā 25 gadus. Tikai pateicoties

mežinieku, īpaši ilggadēja Zīles mežniecības mežziņa Miķeļa Pētersona

pūlēm, šai laikā tā nepārvērtās par izdemolētu graustu. Visas iekārtas tika

saglabātas tādas, kādas tās bija čiekurkaltei uzsākot darbu 1895. gadā.

http://visit.valka.lv/lv/iepazisti-mus/apskates-vietas-valkas-apkartne/vijciema-

ciekurkalte



PALDIES!

 Ritai,

 Veltai,

 īpaši Valijai un bijušajam mežzinim Ivaram Bērziņam, kurš atsaucās un atsūtīja 

savu pierakstīto atmiņu stāstu 

bez Jūsu līdzdalības, atmiņām un fotogrāfijām nerastos  stāsts par Zīli.



SĒĻU BIBLIOTEKA

2018.


