
Strenčiem 90 
 



Pilsētas ievērojamās 
personības 



 dzimis Valkas apriņķa Vijciema pagasta 

„Zālītēs” zemkopju ģimenē. Savu pirmo 

darbnīcu Dāvis Spunde atver Vijciema muižā 

1904. gada 13.decembrī, bet jau 1909. gada 

30. janvārī viņš pārceļas uz Strenčiem.  

 Fotogrāfs ir dokumentējis Strenču un 

apkārtējo pagastu notikumus. Galvenokārt 

tie ir portreti, kas uzņemti salonā, kā arī 

dažādi darba procesi – ielu bruģēšana, jaunu 

ēku celšana, baļķu pludināšana Gaujā, kā arī 

kāzas, bēres, sporta notikumi, slimnīcas 

ikdiena u.c.  

 Šīs vēsturiskās fotogrāfijas sniedz 

priekšstatu par Strenču pilsētas sadzīvi 

agrākos laikos, rosina pārdomas par 

izmaiņām cilvēku dzīves veidā un pasaules 

uztverē ilgākā laika posmā. 



 «Reiz bija, reiz dzīvoja- sākas visas pasakas. Bet varbūt katra 

pasaka reiz bija īstenība. Arī Strenču pilsētas ievērojamā fotogrāfa 

Dāvja Spundes dzīve dažiem varbūt šķitīs kā skumja pasaka.» 

 
 (fragments no Guntas Kraukles atmiņu stāstījuma. Mūsu novada vēstis Nr.61. 2015.) 



 Reiz viņa tēvs savu sīko dēlēnu 

paņēmis līdzi uz tirgu Smiltenē. 

Tur pusaudzis ieraudzījis, kā 

tirgus laukumā darbojas 

fotogrāfs. Interese bijusi tik liela, 

ka jaunekļa gados Dāvis Spunde 

aizbrauc mācīties uz Rīgu pie 

kāda baltvācu fotogrāfa. Tas 

ieteicis jauneklim kādā miestā 

atvērt savu darbnīcu, un tā 1909. 

gada 30. janvārī viņš pārceļas uz 

Strenčiem un atver foto darbnīcu 

Zemitāna ielā (vietā, kur patreiz 

atrodas bibliotēkas ēka)  



 Dāvis Spunde aktīvi iesaistās 

Strenču sabiedriskā dzīvē. 

Rosīgi darbojas kā aizsargs 

vietējā aizsargu nodaļā. 

Strādā kā Strenču pilsētas 

ugunsdzēsēju komandas 

šļirces komandieris. Ievēlēts 

pilsētas domē un valdē. 

Darbojas arī saviesīgā 

biedrībā. 



 Ap 1910.gadu D.Spunde 

sāk būvēt pats savu 

fotodarbnīcu Rīgas ielā 

17. Bieži D.Spunde 

lepojās, ka trepes viņa 

mājā ir no Benjāmiņa, 

kurš tās izbrāķējis par 

šaurām. Ēkas otrā stāvā 

fotodarbnīcai bija stikla 

jumts, kurš izturējis abus 

karus. To nomainīja tikai 

20.gs. 60.gados. 



 Kad darbnīca bija iekārtota, 

D.Spunde pieņēma mācekļus 

Jāni Kraukli (dzejnieks Jānis 

Ziemeļnieks) un viņa brāli 

Konrādu Kraukli. 



 30.gadu beigās jestrā Strenču 
fotodarbnīcu dzīve pierimās. 
Dāvis Spunde darbnīcu pārdod 
māceklim Konrādam Krauklim, 
pats gan turpinot fotografēt 
izbraukumos — svētkos, talkās, 
strencēniešu ikdienas gaitās. 
 

 Un pēc smagas slimības 1960. 
gadā Dāvis Spunde mirst. 
 

 Viņš ir atstājis bagātīgu 
mantojumu: līdzcilvēkiem gaišas 
atmiņas par sevi, bet visai 
latviešu tautai savu 
dokumentālo foto. 



     Toreiz   Tagad 























 

 

 Strenču fotodarbnīca darbu turpina 

līdz 1985.gadam Konrāda Kraukļa 

un viņa sievas Elzas Kraukles 

vadībā. 

 

 Lai šo vērtīgo kolekciju no 

bojāejas, Konrāda Kraukļa bērni 

Gunta un Jānis Kraukļi Latvijas 

Fotogrāfiju muzejam 2004. gadā 

atdāvina vairāk nekā 10000 stikla 

fotoplates ar D. Spundes darbnīcā 

radītajiem fotogrāfa paša un viņa 

līdzgaitnieku J.Ziemeļnieka un 

K.Kraukļa fotouzņēmumiem, kas 

tapuši galvenokārt laika posmā no 

1908. gada līdz 2. Pasaules karam. 



 2008. gadā kā veltījums D. 

Spundes 130 gadu jubilejai 

tika sarīkota pirmā foto akcija 

“Starp diviem saullēktiem”. 

 

 2018.gada 8. martā Strenču 

novadniekam, fotogrāfam 

Dāvim Spundem apritēja 140 

gadi. Kā veltījums šai jubilejai 

Strenču pilsētā notika trešā 

foto akcija “Starp diviem 

saullēktiem”, kuras ietvaros 

aicinājām iemūžināt vietas, 

notikumus un cilvēkus 

Strenčos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 A.Strauta 2018.g. 



Izmantotie resursi:  
Strenču pilsētas bibliotēkas novadpētniecības krājums 

Laikraksts «Mūsu novada vēstis» 2015.gada Nr. 61., 62., un 63. 

Fotogrāfijas no Latvijas nacionālās digitālās bibliotēkas «Zudusī 
Latvija». 
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