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Ievads
Turaidas muižas vēsturiskā centra apbūve nav iedomājama un izprotama bez dažādu
funkciju saimnieciska rakstura ēkām. Viena no tādām ir Klaušinieku māja.
Saimnieciskās apbūves izpēte un atjaunošana aktualizējās ar Turaidas muzejrezervāta
izveidi un apstiprināšanu par īpaši aizsargājamu teritoriju 1994. gadā.
Muiža bija lielsaimniecība. Vienlaikus teritorijas valdījuma un pārvaldes ierīkojums.
Muiža līdz 19. gadsimta 60. gadiem nevarēja pastāvēt bez zemnieku klaušu darba.
Visas Turaidas pilsmuižas vaku grāmatāi ierakstītās zemnieku sētas kopā muižai gadā
atdeva 19 066 cilvēkdienas. Kārtējās klaušās – 10 652 dienas, palīgdarbos – 8 414
dienas. Vidēji rēķinot no katras sētas augu gadu muižas darbos projām divi, trīs
darbaspējīgi cilvēki. Muižā ik dienas no Jurģiem līdz Miķeļiem strādāja ap 70 - 80
cilvēku. Ziemu mazāk. Uz darbu klaušinieki ieradās pirmdienā ap pusdienlaiku un
sestdienā ap to pašu laiku tika atlaisti. Piecas naktis jāguļ ārpus mājas, kaut kur
jānovieto zirgi, rati, darbarīki, pārtikas cibas. Kaut kur drēgnajos gadalaikos jāžāvē
drēbes. Bija muižas, kurās cēla īpašas klaušinieku – darbinieku ēkas. Arī Turaidā tāda
bijusi.

Turaidas muižas komplekss no putna lidojuma. Apakšā kreisajā stūrī pie dīķa
Klaušinieku māja. Foto G. Dukšte 2009. gads
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Zināmais un nezināmais
1. Tagadējā vietā, kur klaušinieku mājas paliekas, 1792. gada plānā iezīmēta
kāda ēka nepaskaidrojot funkciju. Ēka bez nosaukuma šai vietā redzama arī
1865. gada ceļu kartē.ii
2. Ēka celta klaušu laikos XVIII. gadsimtā vai vēl agrāk. No ārpuses atgādinājusi
riju ar lielu piedarbu. Sienas celtas no māla kleķa, jumts bijis četrslīps ar
platām paspārnēm. Ēkas rietumu gals ar izvirzījumu, tur atradusies liela
apkurināma telpa, kurā klaušu darbinieki pārnakšņoja. Tur arī spriesta
zemnieku tiesa. Ēkas austrumu galā bijusi stadula klaušinieku zirgiem ar plašu
nojumi, ko balstījuši stabi. Nojumē pielikti darba rīki. iii[ Iespējams, ka 19.
gadsimta sākumā nakšņošanas telpā noturētas ne vien muižas kunga un vagara
spriestais pēriens, bet oficiālas Turaidas pagasta tiesas sēdes].
3. Turaidas pilsmuižā laikā no 1826. līdz 1829. gadam uzcēla desmit jaunas ēkas.
Viena no tām: Strādnieku māja, koka, jumts salmu – celta 1828. gadā.iv
Vienīgā ēka, kas celta māla kleķī ir cūku kūts. Celta pirms 1826. gada. Ziņas
iegūtas Lorenca fon Kampenhauzena mantojuma masas sarakstā – 1830. gads.
Pavisam tobrīd muižā 28 dažādas funkcijas un rakstura ēkas.
4. 1867. gada 23. aprīlī Vidzemē piespiedu klaušas nomainīja ar naudas renti,
ēku pārplānoja – dzīvojamā daļā ierīkoja divus dzīvokļus muižas kalpu
ģimenēm, stadulā viņu kūtis un klētis, vāgūzis. v Vai mainīja ēkas ārējo
veidolu? Iespējams, ka četrslīpju jumtu pārtaisīja divslīpā, lai bēniņus ērti
izmantotu siena glabāšanai.
5. 1923. gadā Latvijas Agrārās reformas gaitā vietējais mežsargs saņēma dienesta
zemi 40F [vēlāk nosaukta par Ošām] kopā ar klaušinieku māju. Inventarizējot,
katra ēkas piebūve vai daļa uzskaitīta un aprakstīta kā atsevišķa vienība.
Dzīvojamā ēka 13, 4 x 9,6 x 3m ķieģeļu, māla sienas, jumts skaidu, veca,
bez kapitāla remonta nav lietojama. Kūts un vāgūzis [bijusī stadula] 20,5
x 11,1m māla kleķa, akmeņu, biezums 0,6m, veca. vi Māras Caunes pētījumā
par Turaidas muižu, minēts, ka „sliktā stāvokļa dēļ ēkai daļa nojaukta,
domājams, ka tūlīt pēc muižas sadalīšanas”. Saprotams, ka nojaukta dzīvojamā
daļa.
6. 1929. gada lauksaimniecības skaitīšanas laikā 40F īpašums ir valsts dienesta

5
zeme un īpašnieks ir Valsts meža departaments . Zeme 6, 60 ha, no tā
aramzeme 1, 60 ha. Zemi un ēkas izmanto Mārtiņš Krūmiņš. Domājams, ka
mežsargs. Uzrādītas 4 ēkas: dzīvojamā ēka - koka – 3 istabas, kūts – jaukta
materiāla, klēts – jaukta materiāla, šķūnis – jaukta materiāla. Sadaļā par ēkām
zem kopēja jumta ierakstīts: kūts, klēts, šķūnis. Tad ieraksts pārsvītrots.
Anketā atzīmēts, ka visas ēkas celtas pēc 1920. gada. vii Tas varētu nozīmēt, ka
klaušinieku mājas paliekas piedzīvoja ievērojamu pārbūvi.
7. Padomju varas gados kolhozs ēku pielāgoja cūku kūtij. Bija 16 sivēnmātes un
100 bekonu. Par kuiļiem ziņu nav. 1956./57. gada sniegotā ziemā cūku kūtij
iebruka jumts.
8. Ēku pēc kārtējās saīsināšanas un remonta turpmāk izmantoja privāti – par kūti.

9. Patreiz klaušinieku mājas paliekas ir Turaidas muzejrezervāta īpašums. Foto
2010. U. Niedre.
Pārdomas un hipotēzes.
1. punktā 1792. gada plānā V. Krauzes zīmētā „ēka bez nosaukuma”, vietā, kur
klaušinieku mājas paliekas, - varētu būt vecā Baznīcas kroga stadula. Krogs
atradās otrpus Inciema-Turaidas ceļam. Atsevišķi no kroga celta stadula Vidzemē
ne 18. ne 19. gadsimtā nav retums. Pēc jaunā Baznīcas kroga - Šveices mājas uzcelšanas 1828. gadā, bijušo stadulu pielāgoja klaušu darbiniekiem un viņu
zirgiem.
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2. punktā minēts: „No ārpuses atgādinājusi riju ar lielu piedarbu.” Iespējams, ka
tiešām šai vietā 18. gadsimta beigās vai 19. gadsimta sākumā bijusi muižas rija,
kas uzceļot lielo riju kalnā uz dienvidiem no Siguldas ceļa, pielāgota
klaušiniekiem. Vēl pierakstīts: „Tur arī spriesta zemnieku tiesa.” Tas raisa
nojautu, ka 19. gadsimta sākumā nakšņošanas telpā izpildīts ne vien muižas kunga
un vagara spriestais pēriens, bet notikušas oficiālas Turaidas pilsmuižas zemnieku
pagasta tiesas sēdes.
3. punktā par uzceltajām ēkām 1826. – 1829 gados: „Strādnieku māja, koka,
jumts salmu – celta 1828. gadā.” Domājams, ka šī ir pavisam cita, līdz šodienai
pat ļaužu atmiņās neizglabāta ēka. Celta to prasmīgo strādnieku un būvnieku
vajadzībai, kuri nodarbināti intensīvās muižas apbūves laikā un ķieģeļnīcā.
Līdzšinējā klaušinieku mājas izpēte
1. 1974. gads – muzeja darbiniece Maija Kreišmane – iedzīvotāju atmiņu
pieraksti. viii
2. 1987. gads – LPSR Kultūras pieminekļu restaurēšanas projektēšanas kantoris
veic pirmsprojekta izpēti. Autore M. Strautmale. Viņas secinājumi: Koncepcijas
projekts netika izstrādāts, jo ir pārāk maz izejas datu.ix
2. 1990. - 1997. gads – epizodiski muzeja darbiniece E. Kalniņa – arhīva
materiālu izpēte, teicēju pieraksti, vēsturiskā uzziņa. x
3. 1998. gads – muzeja darbinieks G. Karlsons ziņojums Brīvdabas muzeja
zinātniskā konferencē: Klaušenieku māja muižas kompleksā. xi
4. 2002. gads - muzeja darbinieks Egils Jemeljanovs – arheoloģiskie izrakumi,
fotofiksācija. Atsegti austrumu daļas pamati (stadula), kur to netraucēja esošās
celtnes un nedaudz rietumu daļas pamati (naktsmītne). Stadulas daļā parādījās
stabili, kaļķa javā mūrēti laukakmeņu pamati. Rietumu pusē ziemeļu sienā pamati
turpinājās, bet dienvidu sienā mūrēti pamati netika konstatēti. Uz vienas ass ar
stadulas dienvidu sienas laukakmeņu pamatiem atklājās divi palieli akmeņi 3, 5m
viens no otra. Tas ļauj domāt, ka uz tiem atradušies koka stabi, kas balsta jumta
pārkari. Apdzīvojamā daļā atklājās sodrējiem klāts māla klons vietumis ar ķieģeļu
bruģi. Izrakumus veikt pilna ēkas perimetra un iekšlaukuma apjomā nebija
iespējams, jo traucēja privātīpašumā esošā celtne, kura tur atrodas joprojām. xii
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Ar klaušinieku māju nav zināma neviena fotogrāfija no laika pirms 1914. gada,
neviena, kas būtu uzņemta līdz otrajam Pasaules karam.

1. 1950. gadi. Skats no ceļa Inciems-Turaida uz klaušinieku māju laikā, kad tur
kolhoza cūku kūts. Autors nezināms. xiii

2. Skats uz klaušinieku mājas paliekām no ZR ap 1970. gadu. Priekšplānā InciemaTuraidas ceļš. Foto A. Gusārs.
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3. Skats uz klaušinieku māju no DR. Ap 1970.gadu. Foto A. Gusārs.

4. E. Jemeljanova vadībā veiktā .ēkas pamatu atrakšana un izpēte. Skats no stadulas
DA stūra. Foto E. Jemeljanovs 2002. gadā.
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5. Skats no R. Atsegts fragments no Klaušinieku mājas dzīvojamās daļas grīdas –
māla klons un ķieģeļi. Foto E. Jemeljanovs 2002. gads.

6. Atseguma tuvplāns. Foto E. Jemeljanovs 2002. gads.

10

9. 2002. gada izrakumos atsegto laukumu plāns. Zīmēja E. Jemeljanovs.
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10. Klaušinieku mājas vieta ar ēkas atliekām 2011. gada martā. Foto U. Niedre.
Objekta vēsturiskās analoģijas un līdzības.
Lai noskaidrotu par klaušinieku, darbinieku, strādnieku māju esamību 19. gadsimtā
Vidzemes muižās, Latvijas Valsts vēstures arhīvā pētīti vairāku muižu aktu sējumi
(izvērsumus un atsauces skat. pielikumā). xiv
1. Kampenhauzenu dzimtai piederošās muižās:
A) „Strādnieku māja ar stalli” ir Unguru- Kūduma un Lenču muižās - 1841. –
1842. gads.
B) „Kalpu dzīvoklis ar kūti un klēti zem kopēja jumta, sienas akmeņu un māla
kleķa, jumts šindeļu” ir Veselavā - 1881. gads.
2. Citās Turaidas apkārtnes muižās:
A) Allažu muižā 1843. gadā ir: „Strādnieku māja, koka, šindeļu jumts, pie tās
stallis ar dakstiņu jumtu, ēka labā stāvoklī.”
B) Mālpils muižā 1859. gadā: „Strādnieku māja ar divām istabām un zirgu stalli,
koka, salmu jumts, jauna.”
C) Lēdurgas, Krimuldas, Inciema, Bīriņu muižu 19. gadsimta inventārā strādnieku
mājas nav atzīmētas.
3. Tālāk Vidzemē:
A) Valmieras apriņķa Katvaru muižā 1858. gadā Lejas pusmuižā inventarizēta:
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„Strādnieku rija, celta no koka, salmu jumts.”
B) Mārcienas muižā 1829. gadā: „Jauns koka dubults strādnieku stallis ar salmu
jumtu”.
C) Vec-Gulbenes muižas 1854. gada inventārā strādnieku māja nav minēta.
Piezīme

Arī šis ir dubultstallis ar ratnīcu vidū. Plāns un materiālu aprēķins izstrādāts
Vidzemes guberņas celtniecības nodaļā 1797. gadā kroņa muižu vajadzībām. xv 10
x 6 krievu asis = 21, 30 x 12, 80m. Līdz ar to tieši apgalvot, ka Mārcienas
strādnieku stallis kalpoja arī klaušinieku naktsmītnei nevar. Bet intuīcija saka kalpoja gan.
4. Vidzemes kroņa muižu inventārā un jaunceļamo ēku plānos 19. gadsimta
pirmajā pusē (skatīts materiāls: Pabažu, Kolberģes, Rūjienas-Ternejas, Kārzdabas,
Kļavkalnu, Priekuļu, Startu muižas) strādniekiem - klaušiniekiem paredzētas ēkas
nav ierakstītas.
5. Īpašs gadījums: In situ esošu klaušinieku māju 1976. gadā Latvijas Etnogrāfiskā
Brīvdabas muzeja speciālisti apzināja Madonas rajona Mārcienā un vēlāk
iegādājās ekspozīcijai. Ēka tēstu baļķu guļbūve krusta pakšos, jumts četrslīpju.
Plānojums divtelpu ar krāsni dzīvojamās daļas vidū, otra telpa - stadula
klaušenieku zirgiem un ratiem. Kopējais apjoms ap 18 x 8m. Celšanas laiks 19.
gadsimta vidus. Bet joprojām dažādu iemeslu dēļ muzejā nav atjaunota. Mārcienas
klaušinieku māja ap divām reizēm īsāka par Turaidas klaušinieku ēkas
iespējamiem pamatiem. Ēka joprojām Brīvdabas muzeja krautnē un nav cerību, ka
tuvākajā piecgadē to uzcels ekspozīcijā.
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Mārcienas klaušinieku mājas fasādes zīmējums un plāns. Zīmēja J. Kunnoss 1976.
gadā. Vai šī ēka ir 3. B punktā pieminētā? Nepasakāmi, jo 1829. gada ēku
inventarizācija, spriežot pēc Mārcienas muižas aktu grāmatām, ir pirmā un pēdējā.
Brīvdabas muzeja komisija 1977. gada septembrī novērtējot objektu pirms iegādes,
aktā ierakstīja, ka celšanas laiks „ ap 1855. gadu.”

Mārcienas klaušinieku māja 1976. gada ziemā. Foto M. Kuplais.

Mārcienas klaušinieku mājas krāsns. Foto M. Kuplais.
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Secinājumi: Klaušinieku vai darbinieku mājas muižās 19. gadsimta sākumā ne
visur, bet bija.
Manis izpētīto muižu inventāros tās parasti ir divdaļīgas koka ēkas ar salmu
jumtu. Izmēri nav norādīti.

Rekonstrukcijas un ekspozīcijas priekšlikumi.
Vīzijas.
1.

Vīzijas zīmēja Daiga Kļaviņa. Plānu skices (kā nu prata un sanāca ) U. Niedre.
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Dzīvojamā daļa 10m + starptelpa 3, 4m x 9,6m + stadula 20, 5 x 11, 1m. Pamati
laukakmeņu ap 60 cm augsti, mūrēti kaļķa javā. (E. Jemeljanova atrakto pamatu
uzmērījums liecina, ka ēkas austrumu daļas pamatu platums ir 11, 50m). Materiāls
sienām māla kleķis, apmests māla-kaļķa javā no āra un iekšpuses. Sienu biezums
60 – 70cm. Garensienās akcentēt, pēc iespējas saglabāto, orģinālmūrējumu.
Šķērssienas apaļbaļķu. Griesti dzīvojamā daļā apaļkoku 8 – 12cm, starptelpa un
stadula bez griestiem. Ķieģeļu krāsns dzīvojamās telpas vidū, virs krāsns ārdiņi
apģērba žāvēšanai. Grīda dzīvojamā daļā māla klons. Starptelpā un stadulā rupja
grants vai māls – ja atsedzas pēc augsnes noņemšanas. Logi uz rietumiem un
ziemeļiem, lai neredz no muižas nākam valdīšanu. Stadulai 2 vārti – no starptelpas
un dienvidu galā.
Jumts četrslīps, konstrukcija koks, klājums salmi (niedres). E. Jemeljanovs
izrakumu gaitā uz vienas ass ar R daļas pamatiem konstatēja stabu vietas. Tātad,
jumta pārlaidumu dzīvojamā daļā balsta 4 koka stabi – 30 – 35cm diametrā. Stabi
nomizoti, bet pārliecinoši izskatīsies, ja tie būs kā auguši – nedaudz līki, ar zaru
pumpām.
Ēkas rekonstruēšanai būtu nepieciešams ap 140 kubikmetru mālu.
Netika rēķināts mālu armēšanai nepieciešamais viršu vai zaru daudzums, sienām
un jumta konstrukcijai nepieciešamais kokmateriālu un jumta materiālu
daudzums.
Ekspozīcija
A) Ārējais veidols kā zīmējumā un nule aprakstītais. Ēkas iekšienē laikmetīga
izstāžu zāle dažādiem mākslas veidiem, krājuma kolekciju izstādēm,
pasākumiem. Planšetes ar grafisko materiālu par klaušu laiku atgādni.
B) 1. Dzīvojamā telpa. Raupjš liels galds, smagnēji soli. Gar sienām salmu
maisi gulēšanai pārklāti pelēkām raupjām segām (krāsu strīpu joslas, bet
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ne šatierī, tikai galos). Stūrī pie durvīm uz neliela sola ap 2 spaiņu tilpuma
koka muca ūdenim un koka dzeramkauss, koka spainis ūdens nešanai.
Otrpus durvīm gar sienu pielikti dažāda veida cirvji. Koka šķērssienā vadži
pārtikas cibām un liekajam apģērbam - plikādas, vadmalas kažoki,
pastalas.
2. Starptelpa. Gar sienām vadži zirglietām, dažāda garuma virvēm. Pielikti
darbarīki: koka dakšas, izkaptis, grābekļi, spriguļi, koka lāpstas ar dzelzs
asmeni.
3. Stadula. Gar ziemeļu sienu ap 15 steliņģi zirgiem. Pie dienvidu sienas
kokasu rati, dažāda veida – mēslu, siena, labības vešanai, ragavas;
respektīvi transportlīdzekļu izstāde. Pie koka šķērssienas vadžos zirglietas
– zirgu loki, riteņi, ilksis. Arī auzu kules. Liela koka ūdens muca, kur
pasmelt ūdeni zirgu dzirdināšanai. 2 koka spaiņi un nēši ūdens nešanai.
4. Ārpuse. Zem stabotās nojumes pielikti spīļarkli, ecēšas-eglenes un rāmja
ecēšas ar ozola tapām. Netālu no ēkas dienvidrietumu stūra zemē ierakts
stabs ar klauģi – darbinieku modināšanai, cita veida signāliem. Dienvidu
galā abpus vārtiem vienkoka ūdenssiles zirgu dzirdināšanai. Tāda pat sile
priekšējā fasādē pie stadulas. Apmēram 4 metrus no stadulas priekšējās
fasādes sienas 6m gara slita. Slita arī dienvidu galā. Netālu no ēkas aka ar
vindu (kur ādere ļauj) vai koka pumpis.
2.

Uz klaušinieku mājas pamatiem celt Brīvdabas muzeja krautnē esošo Mārcienas
muižā minētam nolūkam izmantoto ēku. Vēsturiska patiesība līdz ar to netiks
viltota. Vides fakts gan. Ēkas ekspozīcijai izvēloties kādu no augstāk aprakstītiem
piedāvājumiem.
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3.
Pilnībā notīrīt uz klaušinieku mājas pamatiem esošās celtnes, atstājot
neapšaubāmas orģinālsienas. Tās iekonservēt. Veikt arheoloģiskus izrakumus,
zemes noplanēšanu līdz kultūrslānim visā bijušās ēkas pamatu perimetrā un 2m
ārpus. Atklātos ārsienu pamati, bijušās šķērssienas, krāsns vieta, durvju un vārtu
vietas, stabotās nojumes vieta. Visu atsegto iekonservēt, gādāt, lai neveidotos
audzelība Novietot pie pamatiem planšeti ar iespējamo vīziju – kāda ēka izskatījās
klaušu laikos (kopskata zīmējums – fasādes, plānojums, skaidrojumi). Uz
planšetes arī īsi par klaušām, vaku grāmatas fragmentu kopijas, attēlus ar
zemniekiem darba ainās no Broces Monumente.
Trīs aprakstītie priekšlikumi likās vispiemērotākie apspriešanai.
Darba gaitā vizualizējās vēl daži varianti:
A) Ēka vienlaidu platumā. Lielāka starptelpa. Viss pārējais kā pirmajā variantā.

Dzīvojamā daļa 10m.
Starptelpa 6m
Kopējais platums 11, 1m.

Stadula 18m
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B) Iedzīvotāju atmiņu stāsti liecina, ka nojume bijusi stadulas pusē. Bet to
varētu precīzi pateikt paplašinot izrakumu zonu ārpus pamatiem.

C) Bet varbūt izskatījās šādi? Bez starptelpas?

Secinājumi:
Ārējā veidola kopskatu, no zināšanu minimuma kāds mūsu rīcībā un analogiem –
atmiņu stāsti (kas bieži vērtušies leģendās, kuras kodolu stāstītājs apaudzējis ar
šķietamību no iztēles dzīlēm), trūcīgie apraksti LVV arhīva materiālos, Brīvdabas
muzejā glabātais objekts - daudzmaz iespējams iztēloties. Lai gan nav skaidrības
par logu, durvju, vārtu novietojumu ēkas sienās. Nav zināma arī jumta
konstrukcija – četrslīps vai ar nošļauptiem galiem? Vairāk sliecos domāt, ka
četrslīps. Ēkas plānojums pagaidām vēl lielāka mīkla. Jāņem vērā, ka zināma
pārbūve notika jau 1860. gadu beigās vai 70. sākumā. Ir 1920. gadu mērījums,
kurā vienas ēkas divas funkcijas izdalītas kā divas ēkas. Atrokot visu ēkas pamatu
laukumu un ap 2m ārpus tā varbūt izdotos konstatēt sākotnējo plānojumu ar
šķērssienām, telpu skaitu, krāsns novietojumu, durvju, vārtu atrašanās vietu.
Jāveic esošo palieku šķērssienu zondāža, lai konstatētu to senumu un materiālu.
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Mulsina tas, ka pēc E. Jemeļjanova atsegtiem pamatiem, to zīmējumiem un
fotogrāfijām izskatās, ka stadulas austrumu galā vārti nav bijuši. Tas runā pretī
stadulas loģiskam plānojumam.
Lai rastu atbildes uz šiem jautājumiem jāveic pilnīga bijušās klaušinieku mājas
pamatlaukuma atrakšanu.
Māla kleķa ēku tradīcija.
Kad Latvijā aizsākās šāda materiāla ēku celtniecība? Domājams 18. gadsimta
beigās 19. gadsimta sākumā. Škiet, Kurzemē vispirms. Tā cēla arī citur Eiropā Itālijā, Vācijā, Polijā, Krievijas dienvidos, Ukrainā. Zināms, ka pēdējās divās
zemēs māla sienu izturībai par saistvielu izmantoja govju mēslus. Vidzemē māla
kleķa pielietojums vispārēju atzinību neguva – pietika kokmateriālu un akmeņu.
1. Kampenhauzenu dzimtas muižā Unguru ar Kūduma māla kleķa ēkas minētajos
inventāru aprakstos nav norādītas. Toties Veselavā 1842. un 1851. gada
inventāros tādu 10: kūtis, klēts, rijas, krogu stadulas - gan galvenajā centrā gan
blakusmuižās.
2. Allažu, Mālpils, Lēdurgas, Inciema, Katvaru, Mārcienas, Vec-Gulbenes
muižās 19. gadsimta pirmajā pusē ir vismaz viena vai vairākas māla kleķī
būvētas ēkas. (Bīriņu muižā 1840. gadā ir māla kleķa ērberģis ar salmu jumtu,
labā stāvoklī) Māla kleķī būvētas arī atsevišķas ēku daļas (Inciema muižā
1866. gadā - Braslas krogs, viena stadula no māla kleķa 11 X 6 asis, otrai
sienas veido koka stabi, starp kuriem horizontāli liktas plankas – 9 X 6 asis,
krogus daļa no koka, 10 X 5 ½ asis; visa ēka segta ar 6 pēdu dēļšindeļu jumtu
dubultā, divas krāsnis, divi skursteņi, 10 logi ar visām rūtīm).
3. Krimuldas muižā 1866. gadā – nevienas.
4. SkatītajosVidzemes kroņa muižu inventāros un ēku būvplānos māla kleķa
celtnes nav atzīmētas. Ēkas lielākoties koka vai laukakmeņu, vai ar atzīmi:
„masīvi celts”.
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5. Kurzemē 19. gadsimta pirmajā pusē māla kleķa ēkas, īpaši kroņa muižās bija
izplatītas. !830. gados Kurzemes guberņas kamerālvaldes ekonomijas nodaļa
sagatavoja virkni apkārtrakstu, rīkojumu un pamācību šādu ēku celšanai. Īpaši
atzīmējot nepieciešamību minēto materiālu izmantot arī zemnieku sētas ēku
būvēšanai.
Salīdzinot ar Kurzemes muižām, Vidzemē 19. gadsimta pirmajā pusē māla kleķa
pielietojums būvniecībā vispārēju atzinību neguva – pietika kokmateriālu un akmeņu.
Kleķī cēla saimniecības ēkas: kūtis, staļļus, rijas, krogus vai tikai to stadulas, dažreiz
dzīvojamās ēkas muižas kalpiem vai darbiniekiem.
Dažādos laikos, ik pa brīdim, uzvirmoja ieteikumi celt kleķa ēkas kā lētas, racionālas,
ugunsdrošas. Pēdējais šāds ieteikumu vilnis 1920. gados, kad Agrārreformas rezultātā
Latvijas laukos izvērtās vēl nebijis būvniecības apjoms. Vietumis viena otra arī tika
uzcelta. Galvenokārt – tāpat kā muižu laikos – saimniecības ēkas. Pēc statistikas un
redzētā Vidzemes pagastos, arī 20. gadsimtā šis būvmateriāls un būvveids tomēr
izmantots ļoti reti. Latvietis un vidzemnieks it īpaši, kā jau tradicionālists, daudz
labprātāk cēla ēkas ierasti – no baļķiem guļbūvē.

1926. gadā māla kleķī celtā māja Viļānu pagastā. Foto P. Blūms 2006. gadā.
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Kleķa celtniecības metodika.
Māla kleķa ēkas ceļamas sausā vasaras laikā, labākais vasaras pirmajā pusē, lai
mūri dabūtu izžūt pirms rudens slapjdraņķiem.
Māla kleķa sienas jāceļ uz stipriem un izturīgiem pamatiem, dziļākiem par zemes
sasalšanas līmeni un pēc iespējas ar augstāku virszemes daļu. Ne zemāku par 30
cm.. Virs pamatiem jābūt labai izolācijas kārtai, kam ļoti svarīga nozīme kleķa
būvēs. Sienu biezums 50 – 70cm.
Sienām der katrs māls, kas nav pārāk smilšains. Liesam mālam vāja saistes spēja,
bet trekns stipri plaisā; lai to novērstu, treknam mālam piejauc smilti vai granti.
Lai kleķis pēc sastāva būtu viendabīgs, izraktos mālus, ja viņi pietiekoši mitri
blietēšanai, samīca uz darba grīdas, pirms lieto būvei. Mālus samīca vai nu cilvēki
ar kājām vai mehāniskiem līdzekļiem. Pārāk sausus mālus grūti sablietēt, bet ļoti
mitri māli ilgi žūst un sēžas, tādēļ mālu valgums jāregulē pēc vajadzības.
Mehāniskais līdzeklis ir mālu mīcāmā mašīna, kādu lieto ķieģeļu mālu izmalšanai.
Mālu saistījumam mīcīšanas laikā jauc klāt kapātus salmus vai žagarus, pelavas,
spaļus. Salmus piejauc pa daļām, pakāpeniski, bet ne vairāk par 1/3 no mālu
daudzuma.

1. Mālu mīcīšana Valmieras apriņķa Pociema pagasta Aizšenos. Vietējā
ķieģeļrūpniecība ap 1930. gadu. Fotogrāfs nezināms.
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2. Mālu sagatavošana podniecībā Talsu rajona Dundagā 1981. gadā. Foto V.
Auziņš.

3. Turpat, mālu mašīnas konstrukcija.
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4. Tiltveida māla mašīnas zīmējums kādu Kurzemes guberņas būvvalde ieteica
lietot kroņa muižās māla sagatavošanai kleķa ēkām. 1830. gadi.
Sienu celšanai lieto ieveidnes. Ieveidnes taisa līdz 3m garas un 2 – 3 dēļu
augstumā - ap 60cm. Ik pa metram ieveidņu dēļi jāsavieno šķēršiem, lai blietējot
neizliektos.

5. Ieveidnes konstrukcija.
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Sagatavotos mālus liek ap 20 cm biezām kārtām. Katru kārtu blietē kamēr virsma
kļūst mitra. Blietēšanu sāk no malām. Mālu armēšanai lieto žagarus (viršus,
vaivariņus). Sienu celšanai der dažādu koku žagari, bet tie jāsagatavo ziemā. Žagarus
sienā liek šķērsām, virsū 20 cm mālus, noblietē. Katrā kārtā žagarus liek pretējā
virzienā – tievgaļi-rezgaļi. Ieveidnis no sienas noņemams pēc 2 dienām, kad arī var
likt nākošo kārtu. Pirms nākošās kārtas likšanas, iepriekšējā jāsamitrina. Logu un
durvju ailas iepriekš izveido no dēļiem – plankām. Caurumus, kuri paliek sienā pēc
ieveidņu noņemšanas vēlāk aizpilda ar māliem. Stūros, sienu saistīšanai katrā kārtā
liek rīkstes, klūgas.

6. Dažādi mālu blietējamie rīki.

Kad sienas uzceltas vajadzīgā augstumā – ap 3m, uz tām pirms sijām liek mūrlatas, lai
siju un jumta svars gulētu vienlīdzīgi uz visu mūri.
Jumts jātaisa stipri pārlaists, ar platām pajumtēm, lai mūri pasargātu no nokrišņiem.
Sienas var apmest apmēram pēc gada, kad tās pilnīgi izžuvušas un vairs nesēžas.
Apmetumam der java: 1 daļa kaļķu, 3 daļas mālu un 2 daļas smilts vai grants. Javu
apmetumam pagatavo arī no šķidriem māliem, kuriem piejauc smalki sakapātus
salmus, lopu vilnu.
Kleķa būvju celšanai pietiek ar vienu lietpratēju, pārējie var būt vienkārši strādnieki.
Kleķa būves trūkumi:
Jūtīga pret mehāniskiem bojājumiem, mitrumu un nokrišņiem. Ar laiku mūrī lielisku
patvērumu rod peles un žurkas.
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Māla kleķa siena 80 gadus pēc uzcelšanas. Lēdurgas Lodē Kivkas. Foto A. Linards
2007. gads.

Par nepieciešamību
Klaušu laikmets skarbs. Turaidas muzejrezervātā atjaunota klaušinieku māja to spētu
daudz maz ilustrēt. Aktuāli tas ir, jo priecājoties par muižas centriem, kungu mājāmpilīm, parku un dārzu ainavām, liekas, ka visu radījusi muižas īpašnieka iztēle,
gaume, nauda un labi atalgotas celtnieku-dārznieku brigādes-firmas. Un vēl – ne
redzēts ne dzirdēts, ka šodien kāds būvētu ēku māla kleķī. Bet celtniecība vienkārša,
materiāls daudzviet par brīvu. Turklāt pašu – no Devona laikmeta. Un ekoloģisks.
Atjaunotā māla kleķa – blietņa ēka rādītu vēl vienu 200 gadus senu un neparastu
celtniecības tendenci Vidzemes laukos. Būvēšanas process izvērstos apmeklētājiem
interesants, uz līdzdarbību mudinošs. Visādā ziņā neparastais objekts ar radošumu un
unikalitāti paliekoši ierakstītos arī šodienas Latvijas būvvēsturē.
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