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Augusts Dombrovskis (1845-1927)

„ZIEMEĻBLĀZMA” – pils
Vecmilgrāvī, Ziemeļblāzmas
ielā 36.
Šobrīd redzamā ēka ir celta
1913. gadā uz vecās,
1906.gada 21. janvārī
nodedzinātās pils pamatiem.
Pils ir vietējās nozīmes
arhitektūras piemineklis
Nr. 8221. Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzībā datēta
ar 1914. gadu.
Savā garajā mūžā „Ziemeļblāzma” ir piedzīvojusi gan ziedu laikus un uzplaukumu, gan
karu un posta gadus. Taču Augusts Dombrovskis to vienmēr ir uzturējis kā kultūras un izglītības
nesēju mīlgrāviešiem – „mīļai latvju tautai” – , kā teikts testamentā.
.
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Pirmās Ziemeļblāzmas pils krāsmatas.
Pašlaik pils ir renovācijas gaidās, bet 20. gs. sākumā, kad Augusts Dombrovskis to
uz lapas uzzīmēja, bet tēlnieks Gustavs Šķilters uzņēmās arhitekta atbildību (A.
Dombrovskim nebija atbilstoša diploma), tā tika celta no dzelzs un betona par spīti
nelabvēļiem un skauģiem. Sienās tikusi iebetonēta dzelzs armatūra: stieņi un enkuru ķēdes.
Atklāšana notika 1913. gada 1. septembrī.
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Atklāšanas svētku programmas tituls.
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Atklāšanas svētku programma
„Ziemeļblāzmas” nama atklāšanā skan Jāzepa Vītola kantāte jauktajam korim un
simfoniskajam orķestrim „Ziemeļblāzma” ar Leona Paegles vārdiem.
Viesu vidū Dainu tēvs K. Barons ar kundzi Dārtu Baroni, Gustavs Šķilters,
dzejniece Aspazija.
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No kreisās: Dārta Barone, Augusts Dombrovskis , Gustavs Šķilters un Krišjānis Barons
Ir
1913.
gads.
Sāk
piepildīties Augusta Dombrovska
izsapņotais sapnis par „gaismas
pili”. Te nu tā stāv draugu un viesu
vidū, balta un stalta. Pēc skarbās
bērnības, pēc grūtajām pusaudža
un jaunības darba gaitām...Jā,
laikam jau Dombrovska tēvs jūtas
gandarīts: ilgā un grūtā cīņā pret
ļaunāko ienaidnieku - alkoholu sāk
nest augļus. Vecmīlgrāvieši, kuri
galvenokārt ir strādnieki un
zvejnieki, ir viņam noticējuši. Viņi
redz Augusta Dombrovska vārdu:
„Darbs pārspēj visu” pierādījumus.
Un vai tad tas, ko ar savu darbu un
enerģiju
ir
radījis
Augusts
Dombrovskis, nav apbrīnas vērts?

Ir nodibināta biedrība ar
skaistu vārdu „Ziemeļblāzma”, kas gadu gaitās atklāti un konsekventi tiek saukta par bezalkohola
biedrību.
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Cilvēkiem ir darbs – A. Dombrovska
kokzāģētava, bērniem ir sākumskola, bērnudārzs un
proģimnāzija.
Bet ļaudis dzīvo nomalē. Galvaspilsētas
kultūras un mākslas dzīve viņiem ir aizsniedzama,
taču tikai pašiem turīgākajiem un uzņēmīgākajiem.
Un atkal par vecmīlgrāviešu iespējām ir padomājis
Augusts Dombrovskis, jo viņš ceļ Latvijā pirmo rakstnieku un mākslinieku namu Burtnieku pili - kultūras pili, kurā ienest mākslas un kultūras gara gaismu. Alkoholam te
nav vietas. Tiek dibināts koris, orķestris, ansambļi, pašdarbības teātris, notiek kursi un
priekšlasījumi.
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Augusta Dombrovska Vecmīlgrāvis (ap 1954.gadu)

Burtnieku nams (1907. g.)

Proģimnāzija (1908. g.)
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Viss, ko Augusts Dombrovskis biedrības statūtos ir paredzējis, ar uzviju tiek
realizēts. Viņš ir goda vīrs un viņa darbi sakrīt ar viņa vārdiem, pat bez „paraksta un
zieģeļa”.

11

Atpūtai un pasākumiem tiek ierīkots plašs un skaists parks ar dažādiem tematiskiem
paviljoniem un būvēm. Tiek iedibināti Bērnu svētki.
Vecmīlgrāvieši var iepirkties Augusta Dombrovska biedrības veikalā (bodē). No 1907.
gada līdz 1931. gadam pastāvēja Mīlgrāvja pārtikas biedrība. Preces varēja iepirkt arī uz kredīta.
Tas parasti notika ziemā, kad aizsala Daugava un samazinājās darba apjoms fabrikā.
Dombrovska strādnieku algas bija labas, bet ar sezonas raksturu.
Bez kredītiem nevarēja pastāvēt neviena tirdzniecības un rūpniecības iestāde. Tādēļ tika
sākts dibināt krājaizdevu sabiedrības. 1902. gadā tika nodibināta Mangaļu krājaizdevu
sabiedrība.

Mangaļu krājaizdevu sabiedrība 35. gadu jubilejā 1937. gadā.
Preces uz Mīlgrāvi piegādāja ar kuģīti. Maizi cepa uz vietas (milti tika atvesti).
Līdz pat 1939. gadam preces pa veikaliem
izvadāja ar zirdziņu.
Ielas un ceļi Vecmīlgrāvī tolaik vēl nebija
asfaltēti. A. Dombrovska iela (tagad M. Rinkas
iela) bija bruģēta ar apaļiem bruģakmeņiem, bet
mazās ieliņas - ar koka skaidām un koka
šķēpelēm, mizām. Taču ilgi skaidu bruģējums
nenoturējās un sajaucās ar kāpu smiltīm. Tad
atkal kāds gādīgs vecmīlgrāvietis parūpējās atjaunot dzelteno, pēc svaigām kokskaidām
smaržojošo ielu. Pēc lietus šāds ceļa bruģējums pārvērtās skaidu un ūdens purvā un žļurkstēja.
Tāda bija Vecmīlgrāvja 3. līnija, jo tā atradās zemā vietā. Slapja bieži bija arī Meldru iela gar
Daugavu. Vecmīlgrāvī vēl daudzus gadus pēc A. Dombrovska ielu bruģējums bija svaigi izbērtas
skaidas no kokzāģētavas. Šo materiālu vecmīlgrāvieši izmantoja arī ģimenes dārziņu
iekārtošanai. Tā kā kāpu zemē nekas negribēja augt, skaidas izmantoja arī zemes uzlabošanai un
kompostēšanai, kā arī, sajaucot skaidas ar kaļķi, tās tika izmantotas ģimenes mājiņu vai
saimniecības ēku celtniecībai.
Bija arī ieliņa, klāta koka laipām – Melīdas iela.

12

A. Dombrovskim rūpēja Vecmīlgrāvja labiekārtošana. Viņš jutās atbildīgs par šo
vietu, ļaudīm un fabriku. Ne velti viņu dažkārt dēvēja par Mīlgrāvja ķēniņu.
Kā kārtīgs saimnieks viņš rūpējās, lai vecmīlgrāviešiem būtu arī sava skaisti veidota
dzīves telpa. Uz ļoti izdevīgiem noteikumiem tika izsniegti aizdevumi ģimenes mājiņu
celtniecībai, nosakot, ka ņi pie mājas noteikti ir jāiekopj dārzi, taču līdzko aizdevuma
ņēmējs sāka dzert, tā zaudēja Dombrovska tēva aizgādību. Vecie mīlgrāvieši atceras, ka
Vecmīlgrāvis savulaik bija slīcis ziedošu ceriņu pārbagātībā. Un tāds tas arī bija. Daugavas
krasts, ceriņu - cerību krasts.

Parkā

Kāpās top ielas. (Skuju iela, agrāk arī to sauca par A. Dombrovska ielu )
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Augusts Dombrovskis ir dzimis 1845. gada 16. jūlijā Ķengaragā, Daugavas
zvejnieka ģimenē. Ģimenē viņš ir vecākais dēls. Bez Augusta Nikolaja (1845.-1927.)
Dombrovsku ģimenē ir vēl 7 bērni. Tēvs Jānis Kristjānis un māte Juliāna (dzim. Berga)
saviem bērniem deva ievērojamu personu vārdus. Marija Magdalēna (1847), Anna Regīna
(1849), Johans Pēteris (1850), Juliāna Elizabete (1852), Kārlis Frīdrihs (1854), Jēkabs
Heinrihs (1856) un Katrīna Frederīka (1868).

Līdzko Augusts ir paaudzies, tā tēvs ņem viņu
līdz zvejā. Pārsaluši velkot lomus,
zvejnieki mēdz sasildīties krodziņā. Ņem zēnu līdz un
mēģina iemānīt kādu stiprāku dzērienu. Ja neizdodas apsmej, bet Augusts redz to, cik smagu nastu ģimenei
– mātei, jaunākiem brāļiem un māsām - uzliek šī
„tradīcija”, un nolemj nekad nebūt draugos ar
grādīgiem dzērieniem. Septiņpadsmit gadu vecumā
viņš dodas peļņā pie tēvoča kokzāģētavā. Ar centību,
darba mīlestību un godīgumu izpelnās tēvoča
uzticību. Viņam pat uztic kārtot naudas lietas, turklāt
jauneklis ir apzinīgs, ka uzņēmums plaukst, bet
jaunajam censonim veidojas uzkrājums ne tikai darba
pieredzē vien...
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Drīz vien Augusts Dombrovskis atver savu kokzāģētavu, kļūdams par līdzīpašnieku, bet
vēlāk par vienīgo saimnieku uzņēmumā. Viņš paliek uzticīgs savam nospraustajam mērķim un
uzsāk nežēlīgu cīņu pret „zaļo pūķi” visa mūža garumā.

Bezalkohola biedrība „Ziemeļblāzma” (1904)
Mīlgrāvja saviesīgā biedrība, kas ir tieša „Ziemeļblāzmas” biedrības priekštece, tika
nodibināta 1902. gada 17. jūlijā. Gada laikā tās biedru rindās bija reģistrēts 71 biedrs.
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1903. gada 17. februārī ģenerālsapulcē pārvēl biedrības priekšniecību. Atkārtoti tiek
ievēlēts Augusts Dombrovskis (priekšn.), Pēteris Rinks (vietn.), Vilis Ozoliņš (rakstvedis),
Teodors Rinks (kārtības kom. priekšs.), kā arī Kuzņecovs, Liepiņš,
Bauers un Pēteris Saulītis, kurš ir A. Dombrovska fabrikas grāmatvedis. Biedrībai ir
arī bibliotekārs (Miķelis Lamberts). Bet jau 1903. gada 30. martā Mīlgrāvja saviesīgās
biedrības pilnsapulcē, kuru vada advokāts Jānis Kreicbergs, apstiprina dažas izmaiņas un
papildinājumus statūtos, un Augusts Dombrovskis iesaka biedrību pārdēvēt par Mīlgrāvja
Atturības biedrību „Ziemeļblāzma”. Jaunizveidotās biedrības labā ziedo 3000 rubļu. nama
būvei, kokmateriālus un gruntsgabalu kopsummā par 10000 rubļiem, ar nosacījumu, ka
biedrība patur nosaukumu un ievēro atturības un sātības biedrības raksturu.
Redzot, ka ar atturību vien biedrības mērķi nav sasniedzami, 1903.g. 21.maijā
biedrības vadītāju sēdē nolemj konsekventi lietot nosaukumā tikai terminu-„bezalkohola
biedrība”. Tikai 1904.gadā biedrība juridiski uzsāk darbu, savā paspārnē ņemot visu
Mīlgrāvja kultūras un izglītības dzīvi: skolas, kori, teātri, priekšlasījumus, orķestrus un
dejotājus.

Bezalkohola biedrības „Ziemeļblāzma” valde ap 1923.gadu. Vidū A. Dombrovskis un
Marta Rinka.

.
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1930.gada valde.

1.rindā: Bauers, M. Vītola, A .Sīmanis, M. Rinka, Liepiņš, M. Avotiņš, J. Dreslers
2.rindā: J. Bērziņš, Fr. Dombrovskis - Dumbrājs, Lūsis, K. Kustiņš, P. Innus, V.
Brenners
Zaļā skola (1899)
(Martas Rinkas ielā 13)
„Zaļā skola”, „fabrikas skola”, „sākumskola”, „bērnudārzs” - dažādi to sauc mīlgrāvieši.

Tā ir divstāvu koka ēka, celta 1899. gadā, kurā 1900. gadā darbu uzsāk bērnudārzs (šodien vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis). Augusts Dombrovskis rūpējās, lai viņa rūpnīcas
strādnieku bērni būtu uzraudzīti. Vēlāk radās vajadzība pēc skolas. Bērnu dārza vadītāja bija
Marta Rinka jeb kā toreiz sauca – Rink jaunkundze.
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Bērnudārzā ir strādājušas arī šādas audzinātājas: Adamovičas jaunkundze (Valda
Zariņa), Ērika Cepure un Lilija Gail. Audzēkņi tika sadalīti grupiņās pēc vecuma, tās tika
sauktas krāsās, bet, pārejot no viena vecuma grupas nākamā, tika izsniegta apliecība raksturojums.

Auseklis Gothards un Miervaldis Gothards 1919.gadā, gatavojoties iestāties Zaļās
skolas bērnudārzā, ko sekmīgi beidz 1920.gadā. (Apliecība un rokraksta atšifrējums.
Attēls no A. Gotharda pers. arhīva).
Marta Rinka 1913.gadā
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Rotonda pie Zaļās skolas. Viena no augstākajām
dominantēm Mīlgrāvī, no kuras varēja vērot
Daugavu un rosību uz tās. Kā stāsta mīlgrāvieši,
apkārt rotondai pa perimetru bija uzraksts, ko
veidoja A. Dombrovska viedi vārdi:
„Kas līdzcietību jūt, tas netaisns nevar būt” un
„Ar izglītotu sirdi neviens nav ļauns, vai dzirdi.”
Līdzīgi Augusta Dombrovska sacerējumi bija arī pils foajē, bet parkā, koku alejas
stādot, ticis ievērots, lai tās veidotu burtus: A, M, G un S. Pastāv divi viedokļi, kā tikuši
stādīti ozoli, liepas, gobas:
1) Augusta Dombrovska un viņa uzticamās laikabiedres un vietnieces Martas
Rinkas vārdu pirmie burti,
2) Augusta Dombrovska dzejas rinda: ”Ak, gaisma, spīdi šai novadā ik brīdi”.
Fabrikas skola (1900)
Tā kā Augusta Dombrovska strādnieki bija nākuši no Vidzemes un Kurzemes
pagastiem, viņu bērni bija zaudējuši tiesības uz bezmaksas sākumizglītību, kāda tiem
pienāktos dzimtajos pagastos. Taču Dombrovskis rūpēdamies par to, lai bērni nepaliek bez
izglītības, sagādā izglītošanās iespējas. Viņa Zaļajā skolā ir vieta divklašu pirmācības skolai
ar četrgadīgu kursu.
Sākumā ir tikai viens skolotājs Miķelis Lamberts. Kad skolu paplašina, tiek
pieņemti vairāki skolotāji un Miķelis Lamberts kļūst par šīs skolas pārzini. Skolā ir
strādājuši šādi skolotāji: H. Turjāne, P. Bankina, J. Breikšs, J. Cīcis, J.Āre, L. Paegle, A.
Paegle, K. Jaunkalniņa (A. Domdrovska meita).
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Leons Paegle (1890 - 1926)
1911.gadā strādājis un dzīvojis Augusta Dombrovska Zaļajā skolā. Vēlāk tur darbu uzsāk
arī viņa dzīvesbiedre Aina Paegle (dzim. Kalniņa).
Leons Paegle „Ziemeļblāzmā”

L. Paegle ir kantātes „Ziemeļblāzma” vārdu
autors.
Jāpiebilst, ka revolucionāri noskaņotā
dzejnieka Leona Paegles uzskati bieži vien
nonāca pretrunā ar Augusta Dombrovska
uzskatiem.
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Atceras L. Paegle:
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Fabrikas skolā bija arī dzīvoklis Augustam Dombrovskim.

Lielā telpā ar galdu bija darba kabinets A. Dombrovskim un Martai Rinkai. Uz Augusta
Dombrovska galda vienmēr bijusi Meijera konversācijas vārdnīca un tintnīca ar zilu un sarkanu
tinti.

Marta Rinka (1880 -1953)
Izcilā filantropa un mecenāta darba turpinātāja bija skolotāja Marta Rinka. Divdesmito,
trīsdesmito gadu latviešu preses izdevumos viņa tiek godāta dažādi: Augusta Dombrovska labā
roka, Latvju bērnudārzu māte, Mīlgrāvja iedzīvotāju sirdsapziņa.
1940. gadā 17.martā Marta Rinka atskatījās uz 40 darba un 60 dzīves gadiem. Triju
Zvaigžņu ordenim un Brīvības cīņu piemiņas medaļai piepulcējās Atzinības krusts, kuru
jubilejas sarīkojumā pasniedza Latvijas Republikas sabiedrisko lietu ministrs Alfrēds Bērziņš.
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.
1930. gada martā ”Ziemeļblāzmā” tiek svinēti M. Rinkas 50. šūpuļsvētki.

Bezalkoholiski mielasti „Ziemeļblāzmā”.
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„Ziemeļblāzmas” biedrības biedreņu komitejas izrīkojums ”Senlatviešu kāzas”
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Dāmu komitejas mājturības kursi „Ziemeļblāzmā”.
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Biedreņu komitejas rīkota loterija.
1920. gadā Marta Rinka ir arī Valsts 1. paraugskolas bērnudārza pārzine Luda Bērziņa
Rīgas Pedagoģiskajā institūtā.
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Marta Rinka vada bērnu dārzu darbu
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Burtnieku nams (1907)

(Ziemeļblāzmas ielā 38)
Gribēdams atbalstīt latvju kultūras un mākslas ļaudis, Augusts Dombrovskis
Vecmīlgrāvī ceļ namu radošajai inteliģencei – Burtnieku namu. Divstāvu namā ir iekārtoti
dzīvokļi gan vieniniekiem, gan ģimenes cilvēkiem. Otrā stāva ziemeļu un dienvidu pusē bija
lielas zāles-saloni, kur dažādi mākslinieki, kopā strādājot, apsprieda jaunradītos darbus,
muzicēja vai rīkoja izstādes. Maksa par pansiju bija minimāla, turklāt par samaksu tika
uzskatīta arī piedalīšanās „Ziemeļblāzmas” sabiedriskajā dzīvē. Galvenais nosacījums –
jāiztiek bez alkohola!
Burtnieku namā ir dzīvojuši: Jānis Jaunsudrabiņš, Kārlis Skalbe, Pāvils Gruzna, Jānis
Poruks, tēlnieki Gustavs Šķilters un Teodors Zaļkalns, Ansis Bandrevics, rakstnieks tulkotājs
Kārlis Jēkabsons, dzejnieks Kārlis Krūza un Leons Paegle, Eduards Lejgalietis, gleznotāji
Kārlis Kalve, J. Zēgners un Kārlis Zeltiņš.
Viesu vidū bija sastopams arī Emīls Melngailis ar visu kori, Jāzeps Vītols, Jānis
Akurāters, Antons Austriņš, Atis Ķeniņš, Janis Rozentāls, J. Kļaviņš, J. Melderis un daudzi citi
ievērojami rakstnieki un mākslinieki.
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1911. gadā Burtnieku namā:
1.rindā no kreisās: J. Jaunsudrabiņš, K .Krūza, K. Barons, E. Melngailis, K. Skalbe.
2.rindā no kreisās: P. Kalve, J. Kļaviņš, A. Austriņš, J. Zālītis, J. Melderis un P. Gruzna
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Attēlos Burtnieku nama pansionāri un viesi:
Karlis Skalbe (1879. 07. 11. - 1945. 15. 04.)
„Reiz vecos labos laikos, kad tie labie gadi bij, vienam
kaķītim bij dzirnavas.”
/K. Skalbe „Kaķīša dzirnavas.”/

Jānis Jaunsudrabiņš (1877. 25. 08. - 1962. 28. 08.)

35

Jānis Jaunsudrabiņš, Karlis Štrāls, Karlis Skalbe (1910)
Dzejnieks Vilis Plūdonis ( 1874. 09. 03. - 1940. 15. 01.)

Leons Paegle (1890 – 1926)
„Pirms no lietus ogles dzēstas
tiktu, Jaunam namam pamatus es
liktu.”
/Leons Paegle, Mīlgrāvī, 01. 09. 1913.
Veltījums „Ziemeļblāzmas” nama atklāšanai./
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Jānis Poruks (1871.13. 10. - 1911. 25. 06.)
„Tiešām, ar Poruku sākās latviešu
cīņas pēc savas vietas Eiropas kultūras
forumā. To latvieši ieguva. Visu
zaudējuši, latvieši to arī paturēs, ja
sekos Poruka saucienam: ”Mūžīgā
inteliģence lai ir mūsu mērķis!”
/Jānis Rudzītis, 1946.gads/

Gustavs Šķilters
(1874. 16. 11. - 1954. 24. 09.)

G. Šķilters, 1916. gadā veidojot A. Dombrovska portretu
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Emilis Melngailis (1874. 15. 02. - 1954. 20. 12.) Ziemeļblāzmā

Jāzeps Vītols (1863 - 1948)

Teodors Zaļkalns (1876 - 1972)

Gleznotājs Janis Vilhelms Zegners (1884.5.07.-1933.9.12.) - pirmais
Burtnieku nama iedzīvotājs (1908.)
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Pāvils Gruzna (1878. 28. 02. - 1950. 12. 12.)
...„Bet dzīve... savus viļņus tālāk veļ.”
/P. Gruzna/

Kārlis Krūza (1884. 18. 04. - 1960. 28. 07.)

Kārlis Jēkabsons (arī Kārlis Jakobsons, 1879. 05. 04. 1946. 01. 04.)
Jānis Akuraters ( 1876. 13. 01. -1937. 25. 07.)
Ansis Bandrevics ( 1850. 18. 02. - 1935. 19. 09.)
Eduards Cālītis (1881. 20. 04. - m. g .nez.)
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Kultūras pils ”Ziemeļblāzma”

Antons Austriņš
(1884. 31. 01. - 1934. 17. 04.)
„...Kad vārdi visi kļuvuši jau lēti,
Mēs čukstam: Latviju, Dievs, svētī!”
/A. Austriņš/

Kārlis Kalve
(1877. 01. 08. - 1903. 19. 09.)

Atis Ķeniņš ( 1874. 28. 07. - 1961. 09. 03.)
„Pār kāpām pilskalns ceļas balti zaļš
Un sauciens skan: „Vai gribam neiespēto!”
/A. Ķeniņš/

J.Jaunsudrabiņa gleznots A. Dombrovska portrets
40

„Vēji pūta...
Nakts bij tumša, barga...
Gaisma, gaisma
Sirdij trīskārt dārga...
Blāzmai pretī
Vārgas rokas sniecās,
Sauli, sauli
Skati sastapt tiecās.
Gaiss un zeme
Mūsu priekšā lokās,
Ja ar sauli
Ejam roku rokās.” /J. Jaunsudrabiņa veltījuma dzejolis
„Vēji pūta”, dāvāts Augustam Dombrovskim,
„Ziemeļblāzmu” iesvētot/

1929. gads. Dejotāji Bonas Štaueres vadībā Burtnieku namā
1929. gadā Burtnieku namā darbojās Dāmu komitejas organizēts veselības kopšanas punkts
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1. rindā no kreisās: Bērnu dārza skolotāja Irma Bērziņa, Tilla Ozoliņa, Marija Riekstiņa,
Tomsone, kapteiņa Štālberga kundze,
2. rindā: Kalcenava, Herliņa, vecmāte Pūliņa, māsiņa, Rinka, zobārste, Bona Štauera,
māsiņa, Šarfa,
3. rindā: Spura, Spura, Teberga, skolotāja Rāceņ kundze, šuvēja Lāce, pagasta vecākā sieva
Alksnes kundze, aptiekāra sieva, skolotāja Vīgante, Girgensone
4. rindā: Mintāle, Grunte, Ozoliņa, Lillija Herliņa, kapteiņa sieva Anna Paegle

Līgotāji pie Burtnieku nama
Krišjānis Barons (1835-1923)
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Augusts Dombrovskis, uzzinājis, ka sirmais dainu krājējs Krišjānis Barons ir apsirdzis,
uzaicina viņu uz Burtnieku namu svaigā gaisā priežu meža ielokā.

Ēkas 1.stāvā atradās Dārtas un Krišjāņa Baronu dzīvoklis, bet terasē Barontēvs izvietoja
savu darbnīcu vaļas brīžiem. Savus kokgriezumus viņš dāvināja draugiem
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Barontēvs Mīlgrāvī
Dārta un Krišjānis Baroni uz Burtnieku nama sliekšņa
K.Barons pie Dainu skapja

Sālsmaizes šķīvis, ar kuru mīlgrāvieši apsveica K.
Baronu, viņam pārceļoties uz dzīvi Burtnieku namā

K. Barons un A. Dombrovskis
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K. Barons Vecmīlgrāvī

K. Barons un A. Dombrovskis.

Veltījums „Ziemeļblāzmai”

.
K. Barona kokgriezumi
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Krišjānis Barons, Jānis Jaunsudrabiņš un Kārlis Skalbe ar ģimenēm Burtnieku mājā
Baronu ģimene 1909. g. 21.
martā Burtnieku namā:
sēž K. Barons ar sievasmāti
Annu Jēkabsoni (pa kreisi),
mazmeitu
Lidiju,
dzīvesbiedri
Dārtu
un
mazdēliem Kārli un Pauli.
Aizmugurē mazmeita Biruta,
vedekla Līna un dēls Kārlis
Barontēvs Burtnieku nama
viesu vidū

K. Barons un D. Barone dārziņa apkopšanas darbos Burtnieku namā
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K. Barons pie ēvelsola

D. Barone, A. Dombrovskis un K. Barons
„Ziemeļblāzmas” atklāšanas svētkos 1913. g. 1.
septembrī
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Proģimnāzija (1908)
Izjūtot mācību iestāžu trūkumu, Augusts Dombrovskis 1908. gadā uzceļ proģimnāziju,
Baltāsbaznīcas ielā 14. Ēkai ir divi stāvi, plaši logi, virs ieejas A. Dombrovska vārdi: „Darbs
pārspēj visu”. Arī šīs ēkas arhitekts un būvdarbu vadītājs ir pats Augusts Dombrovskis.
Tajā pašā gadā, kad skola bija uzcelta, tajā mācības uzsāk divas zēnu un meiteņu
sagatavošanas klases un divas normālklases skolotājas Rinkas (M. Rinkas māsa) vadībā.
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Skolas pārziņi:
A. Buivids, D. Rācenis
Skolotāji:
E. Krasts, A. Krastiņš, A.Vīgants, A.
Rikarte, V.Ozoliņš, J.Zeltiņš, H.Švūksts, I.
Bebris, A.Siliņš, H. Ūdris, G. Putelis, A.
Rubucis, Ē. Cīrule (Gusmane), M.Turjāne,
B. Bankina, J. Breikšs, K. Rinka, J. Cīcis,
J.Āre
Liecības un ieraksts absolventiem dāvinātajās grāmatās, A. Dombrovska pamatskolu beidzot
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Bērnu svētki (1908)
1908. gada 2. jūnijā pirmo reizi notiek plaši Bērnu svētki, kuru īpatnējais raksturs
sabiedrībā rada ievērojamu interesi, kas nezūd arī turpmākajos gados. Bērnu svētki notiek
katru gadu „Ziemeļblāzmas” pils parkā. Svētki nenotika tikai kara gados.

Bērnu svētki 1925. gada 14. jūnijā. Rīcības komiteja
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„Ziemeļblāzmas” pils (1913)
(1913. gada 1. septembris)
Jaunais nams top gatavs no dzelzs un betona (nedegošs!). Pēc Augusta Dombrovska
lūguma nama arhitekts ir Gustavs Šķilters.
1913.gada 1.septembrī notiek lepna un svinīga nama atklāšana. Skan Jāzepa Vītola
kantāte „Ziemeļblāzma” ar dzejnieka Leona Paegles vārdiem. Atklāšanas runu teic Valsts
domnieks P. Zālīša kungs. Skan (divas reizes) himna” Dievs, svētī Baltiju”. Seko neskaitāmi
apsveikumi un vēlējumi, tad koncerts, svētku mielasts un, kā teikts programmā, - jautrības vakars
(ar dejām).
Pie iesvētīšanas ir pieaicināts mācītājs Andrievs Niedra, kurš, iesvētot namu, „met krustu”
ar tik plašu žestu, ka Kārlis Skalbe vēlāk saka: „Tāds krusts vēl pasaulē nav mests!”.
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„Ziemeļblāzmas” koris (1895)
„Ziemeļblāzmas” kora pirmsākumi meklējami Mīlgrāvja dziedāšanas biedrībā ap 1895.
gadu, kas 1902.gadā apvienoja 82 biedrus. Šo biedrību vadīja Andrejs Dombrovskis, nelielas
kokzāģētavas īpašnieks Ķīšezera krastā.
Izveidojot Mīlgrāvja bezalkohola biedrību, „Ziemeļblāzmā” darbojās vairāki kori.
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Ziemeļblāzmas teātris (1904)

”..Vēl pirms teātra skolas beigšanas
aptiekāra
gaitas
mani
noveda
Vecmīlgrāvī. Tā bija vecā Dombrovska
impērija, jo gandrīz viss Mīlgrāvis
piederēja
savdabīgākajam
latviešu
filantropam-miljonāram
vecajam
Dombrovska
tēvam.
Augusts
Dombrovskis bija personība, kādas
latviešiem ne pirms, ne arī pēc viņa nāves
vairs nav bijis. Ar lielu vērienu viņš
burtiski izšķieda savu bagātību latviešu
tautai.”..
/V. Lapenieks/
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Ziemeļblāzmas parks (1905)
1905. gadā tika likti pamati parkam, iestādot vairāk nekā 1000 koku un krūmu. Parkā tika
veidotas alejas un atsevišķas atpūtas zonas, laukumi un paviljoni, vasaras kafejnīcas, dažādas
izbūves.

61

62

63

Ziedojumu vākšana (1903)

Ziedojumi tika vākti krievu-japāņu karā cietušajiem un viņu tuviniekiem, kā arī
tuberkulozes slimniekiem
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Satiksmes auto Sarkandaugava – Jaunmīlgrāvis (1912)

Par autobusu informējusi Alise Puriņa (dzimusi 1897. gadā).
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A. Dombrovska piemineklis (1934)
A. Dombrovskis nomira 1927. gadā; apbedīts paša izraudzītā vietā Ziemeļblāzmas parkā.

A. Dombrovska pieminekļa atklāšana notika
1934. gada 23. septembrī. Piemineklis veidots no
Latvijas granīta, ko cirst iesāka mākslinieks Ž.
Smiltnieks, bet pabeidza B. Treijs. Bronzas
bareljefu ar Dombrovska attēlu un uzrakstu:
”Augusts
Dombrovskis,
1845-1927.
Ziemeļblāzma” darināja G. Šķilters.
Piemineklis ir Valsts nozīmes aizsargājamais
mākslas objekts Nr. 7421 (datēts ar 1934.gadu),
ko apstiprina Latvijas Republikas Kultūras
Ministrijas 1995. 23. februāra pavēle Nr. 12
(publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 1998.
gada 12. decembrī).
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Bibliotēka (1911)
Ziemeļblāzmas bibliotēka 1911. gadā tika apstiprināta kā publiska bibliotēka
mecenāta Augusta Dombrovska dibinātajā un uzturētajā Bezalkohola biedrības ēkā.
Biedrībā ievēl arī bibliotekāru. Par to kļūst skolotājs Miķelis Lamberts. Tiek nolemts, ka
turpmāk biedrība abonēs “Rīgas Avīzi”, žurnālus: ”Austrums”, ”Mājas Viesa Mēnešraksts”,
”Нива” un RLB “Derīgu grāmatu raksti”.
Nenovērtējams ir Kārļa Skalbes un Lizetes Skalbes devums biedrības bibliotēkas
darbā. No 1911. gada līdz 1914. gadam par bibliotekāru strādājis arī dzejnieks Leons
Paegle.
1911. gada vasarā Augusts Dombrovskis saņem no gubernatora atļauju biedrības
telpās atvērt publisko bibliotēku. Par to varam lasīt tā gada 27. jūlija laikrakstā
”Лифляндскiя Губернскiя Ведомости ” (Nr.76). Un tas skan šādi: “Лифляндскимь
Губернаторомь разрешено Мюльграбскому безалкогольному обшеству ”Северное
Сiянiе” открыть безплатную библиотеку и читальню вя помещенияхь обшества, въ
Mюльграбенъю Nr. 4089 (Vidzemes gubernators atļāvis Mīlgrāvja bezalkohola biedrībai
“Ziemeļblāzma” atvērt bezmaksas publisko bibliotēku un lasītavu biedrības telpās Mīlgrāvī
Nr .4089).
Par bibliotēkas darbību tās pirmajos gados – grāmatu iepirkšanu, izsniegšanu,
lasītāju skaitu un abonētajiem periodiskajiem izdevumiem – mēs uzzinām no Mīlgrāvja
Bezalkohola biedrības ”Pārskata”, kas publicēts 1915. gadā.
No biedrības “Pārskata”, ”Dažādām Ziņām” var uzzināt, ka biedrībā darbojies arī
“Lasāmais galds”. 1914. gadā uz tā lasītājs varēja atrast feļetonus, laikrakstus un žurnālus
latviešu valodā: “Dzimtenes Vēstnesis”, ”Latvija”, ”Jaunā Dienas Lapa”, ”Liepājas
Atbalss”, ”Jūrnieks”, ”Druva”, ”Domas”, ”Jaunības Tekas”, ”Tagadne”, ”Lietuvēns”,
”Skola un Māja”, ”Līdums”, ”Jaunās Ziņas”, ”Auseklis”; krievu valodā: “Огонек”,
”Солнце России”, ”Речь”, ”Русская мысль”, ”Нива”, ”Маякь”, ”Свободное
воспитание”, ”Соколь”, ”Въестникь трезвости”, ”Природа”, ”Школа и жизнь”; vācu
valodā: “Der Turmer”, ”Universum”, ”Rigashe Rundschau” u.c.
Galdam tika piesūtīti šādu izdevumu brīveksemplāri: „Dzimtenes Vēstnesis”,
„Latvija”, „Jūrnieks”, „Jaunā Dienas Lapa”, „Liepājas Atbalss” un „Auseklis”.
Vēl šai pašā pārskatā tiek minēts, ka līdz 1914. gada 1. janvārim bibliotēkā bija
1182 sējumi par kopējo summu 851 rbļ. 96 kap.; iepirktas 95 grāmatas par 139 rbļ. 19 kap.,
bet izsniegto grāmatu skaits – 3469.
Bezalkohola biedrība ”Ziemeļblāzma” veica arī grāmatu un skatu karšu izdošanu,
popularizējot biedrības darbu un “Ziemeļblāzmas“ pili.
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Ziemeļblāzmas bibliotēkā ir saglabāts bijušās bibliotekāres un ilggadējas 31.
vidusskolas skolotājas Olgas Ziemeles rokraksts, kas ņemts par pamatu Bezalkohola
Biedrības „Ziemeļblāzma” vēstures hronikai.
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Bezalkohola biedrības „Ziemeļblāzma” hronika (1902-1929)

1902. g. 17. jūlijs
Darbu sāk Mīlgrāvja Saviesīgā biedrība ar Augustu Dombrovski vadībā.
1903. g. 30. marts
Biedrība pārtop par Atturības biedrību „Ziemeļblāzma”.
1903. g. 11. aprīlis
Apstiprina Augusta Dombrovska piedāvāto biedrības nama plānu.
Uzsāk nama būvi; darbus vada Pēteris Viziņš.
1903. g. 16. marts
Uzsāk mūrnieku darbus, ko vada Kārlis Martinovs, un galdnieka darbus, ko vada
Pēteris Ozols
1903. g. 12. oktobris
Biedrības nama Spāru svētki.
1903. g. 9. novembris
Biedrības nama Dāmu komitejas bazārs par labu nama būvei.
Šai pašā laikā uzsāk ziedojumu vākšanu krievu-japāņu karā cietušajiem, viņu
tuviniekiem, kā arī tuberkulozes slimniekiem.
1904. g. 21. jūlijs
Nolemts apriņķa priekšniekam lūgt atļauju pāriet jaunajā namā, kura būve
uzskatāma par pabeigtu.
1904. g. 1. augusts
Priekšniecības sēde par biedrības nama atklāšanu. Sastādīta svētku programma.
1904. g. 15. augusts
Atklāšanas svētki.
1905. g 16. janvāris
Policija aizliedz teātra izrādes, baidoties no nemieriem.
1905. gads 10. marts
Sēde. Darbībā klusums. Policija aizliegusi sarīkojumus. Turpina paplašināt dārzu.
Stāda kokus. Līdzina laukumus slidotavai un deju grīdai. Izgatavo 40 pārvietojamus
un 60 nepārvietojamus solus un 30 galdus.
1905. g. 29. maijs
Petīcija Krievijas valdībai no 37 punktiem, kas ietver tā laika latviešu tautas
nacionālos centienus un 1905. gada tautas kustības būtiskākos jautājumus.
1905. g. 17. augusts
Pie biedrības nodibinās A. Dombrovska Izglītības fonds.
Piešķir pirmās stipendijas tālākai izglītībai A. Dombrovska elementārskolu
beigušajiem: Līnai Kaupei un Oskaram Freiberģim.
1905. g. 21. septembris
Ministru Padome paziņo par Petīcijas saņemšanu.
1905. g. 16. oktobris
Izglītības fonda komitejā ir A. Dombrovskis, M. Rinka, V. Ozoliņš, O. Bauers,
J. Kreicbergs, J. Alberta, M. Lamberts.
1906. g. 11. janvāris
Sēdē kora diriģents V. Ozoliņš atsakās no kora vadīšanas.
1906. g. 21. janvāris
Orlova sodu ekspedīcijas nodaļa nodedzina pirmo „Ziemeļblāzmas” namu.
No nošaušanas tiek izglābts Augusts Dombrovskis.
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1906. g. 13. februāris
Tiek atļauts noturēt tikai nelielu priekšniecības sēdi. M. Rinka paziņo, ka A.
Dombrovskis ir izceļojis no valsts.
1907. g. 26. marts
Priekšniecības sēdē nolemj biedru vajadzībai nomāt Jansona mājā divas istabas
bibliotēkai un kora mēģinājumiem.
1907. g. 28. aprīlis
Muzikāli - dramatisks vakars Sarkandaugavā Pavasara biedrībā.
1907. g.
Turpinās sarīkojumi biedrības dārzā.
1907. g. 22. jūlijs
Pilna biedru sapulce, kurā piedalās arī A. Dombrovskis.
1907. g. 24. jūlijs
Priekšniecības sēde. Par biedriem apstiprina profesoru Maldoni un tēlnieku
Gustavu Šķilteru.
1907. g.
Turpinās pagaidu biedrības ēkas būve (saukta - „Paviljons”).
1907. g. 14. septembris
Tiek apstiprināts režisors teātrim (Lejas-Krūmiņš), bet korim – diriģents (J. Āre).
1907. g. 14. oktobris
„Paviljonā” - jaunajā pagaidu ēkā - notiek koncerts ar dejām, teātra izrādes,
priekšlasījumi, tiek atjaunota un papildināta bibliotēka un tās lasāmais galds.
1907. g. 22 .novembris
„Ziemeļblāzmā” notiek Dr. Trygg Helenina priekšlasījums, ko tulko J. Kreicbergs
un M. Lamberts.
1908. g. 2. jūnijs
Pirmo reizi parkā notiek plaši Bērnu svētki. Tie kļūst tradicionāli.
1908. g. 18. jūnijs
Nosūta Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijai protestu par apriņķa
priekšniecības dažādiem aizliegumiem biedrībai (arī par aizliegumu rīkot „Trimpus
Vakaru”).
1909. g.
Notikuši 6000 priekšlasījumi.
1909. g. 2. janvāris
Bērnu bibliotēkas atvēršana.
1909. g. 30. janvāris
Krievijas Valsts domes loceklim Meijerdorfam tiek nosūtīta pateicība par žūpības
apkarošanas likuma izstrādāšanu.
1909. g. 14. oktobris
Nolemj piedalīties I Viskrievijas pretalkohola kongresā Pēterburgā.
1909. g. 28. decembris - 1910. g. 6. janvāris
Piedalās pretalkohola izstādē, kurā delegāts advokāts J. Kreicbergs nolasa referātu
„Krogu nozīme Baltijā”. Kongresā Pēterburgā piedalās A. Dombrovskis, M. Rinka,
J.Alberta, V. Nīmande, G. Šķilters un J. Dombrovskis.
1909 .g. 15. - 29. jūnijs
Vidzemes antialkohola biedrības izstāde Rīgā.
1909. g. 14. oktobris
K. Barons uzdāvina biedrībai „Latvju dainu” sējumus.
1910.g.
5. Latviešu Vispārējie dziesmu svētki, kuros gatavojas piedalīties arī
„Ziemeļblāzmas” koris, taču tā nenotiek.
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1910. g
Gada sākumā teātrī par režisoru pieņem aktieri K. Koškinu.
Ziemeļblāzmas teātrī strādāja arī Arveds Mihelsons (Rutku Tēvs).
1910. g. 5. februāris
J. Alberte ziņo, ka gleznotājs J.Rozentāls dāvina biedrībai R. Blaumaņa portretu.
1910. g. 21 .februāris
Labojumi Statūtos, lai varētu rīkot dažādus pieaugušo un bērnu kursus; veidot bērnu
dārzus, darbnīcas, bērnu vasaras kolonijas; sarīkot ekskursijas; vēlēt komisijas;
sarīkot bērnu svētkus, priekšlasījumus; izdot instrukcijas; atvērt skolas utt.
1910. g. 10. marts
Uzsākta jaunā biedrības nama pamatu likšana.
Atbalsta „Uguns un nakts” uzvedumu ar 50 rubļiem.
1910. g. 5. augusts
Sēde, kurā nolemj iesniegt lūgumu slēgt Rīnužos Muižas krogu. To noraida.
1910. g. 23. septembris
Sēde, kurā J. Alberte paziņo, ka teātra darbiniekam J. Duburam (īstajā vārdā Jēkabs Āriņš (1866 - 1916)) pasniegts Lauru Vainags.
1911. g.
Krišjāni Baronu uzņem par biedrības Goda Biedru.
1911. g. 15. aprīlis
Tiek nosūtīta apsveikuma telegramma Krievijas Valsts domes loceklim Ciliševam
par panākumiem žūpības apkarošanas laukā.
1911 .g. 16. jūnijs
J. Poruka apbedīšanas dienā biedrības vārdā tiek nosūtīts vainags.
1911. g. 6. jūlijs
Emilim Melngailim tiek atvēlēts biedrības dārzs koncerta sarīkošanai.
1911. g. 27. jūlijs
Laikrakstā nopublicēta Vidzemes gubernatora atļauja atvērt publisko
bibliotēku un lasītavu biedrības telpās.
1911. g. 16. novembris
Apsveic J. Vītolu 25 gadu darba jubilejā.
1912. g.
Biedrībā notikuši 52 izrīkojumi.
Teātra komisijā ir: J. Tēbergs, M. Rinka, L. Paegle, J. Jaunsudrabiņš, E. Ramats,
A. Freimanis. Lektori: L. Paegle, E. Ramats, Cand, teologs L. Adamovičs,
A.Saulietis, M.Rācenis, [advokāts A. Hodenbergs], kora diriģents A. Briģis
1913. g
Vidzemes gubernators neļauj rīkot pretalkohola svētkus.
J. Jaunsudrabiņš dāvina K.Barona portretu.
Izdod „Alkohola iespaids uz organisma attīstību”.
1913. g.
Gatavojas jaunā nama atklāšanai: gatavo mēbeles un skatuves dekorācijas, E. Vītols
izstrādā atklāšanas akta un koncerta programmu, kurā piedalās arī J. Vītols.
1913. g. 1. septembris
Jaunā biedrības nama atklāšana.
1914 .g. marts
A. Dombrovskis nolasa dokumentu, ar kuru nodod jauno biedrības namu biedrības
lietošanā „ar visām ietaisēm un dārzu”.
Biedrības darbība plaukst, taču sākas Pasaules karš un bēgļu gaitas.
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1914. g. rudens
Biedrība piemērojas kara radītajiem apstākļiem un vajadzībām. Tiek izveidota
patversme rezervistu un zemessargu bērniem, kuru vada M. Rinkas.
1915. g. 21 .jūlijs
Evakuē Mīlgrāvi. Pēdējā biedrības sēde notiek A. Dombrovska kantora telpās.
Dzirdama lielgabalu dunoņa
1915. g. 4. augusts
Biedrības namā ienāk pirmie brīvprātīgie strēlnieki (ap 700). Notiek kaujas vienību
formēšana. Pulkvedis J.Francis formē 2. Rīgas strēlnieku bataljonu.
Virs Mīlgrāvja ienaidnieku aeroplāni.
30. septembris
2. Rīgas Strēlnieku bataljons tiek izvadīts uz fronti. Biedrības telpās apmēram četras
dienas uzturas 4. Vidzemes Strēlnieku bataljons kapteiņa Paula vadībā.
1915. g. 1. decembris
Ienāk 8. Valmieras Strēlnieku bataljons kapteiņa [Imaka] vadībā . Tiek rīkota eglīte
ar priekšnesumiem.
1916. g. februāris
Biedreņu komiteja sarīko bērniem „vārīšanas un lāpīšanas” kursus, kurus apmeklē
40 bērni vecumā no 10 līdz 14 gadiem.
1916. g. 12. jūnijs
Biedreņu komiteja sarīko biedrības dārzā bērnu svētkus, kurus apmeklē ap 4000
cilvēku. Svētkus atbalsta Daugavgrīvas cietokšņa komandants, izdodot pavēli visus
apmeklētājus ielaist Mīlgrāvī bez atļaujas.
1916. g. 24. jūnijs
Līgo svētki, kuros dziedāja kori Ķuzes un Rinkas vadībā.
1916. g. 5 .marts.
Tiek veidota apsveikuma adrese M. Vīgnerei-Grīnbergai.
1916. g. 14. augusts
Tiek uzlikts vainags kritušā [Zēmaņa] kapam, kurš vadīja 1. Latviešu strēlnieku
nodaļu.
1916. g. 12. septembris
Atgriežas 3. Kurzemes strēlnieku bataljons, kas pēc gada frontes pirmajās līnijās
cīnījās Nāves salā.
1916. g. 18. novembris.
Sarīkojums bērniem.
1916. g. decembris
Eglīte bērniem.
1917. g. 1. janvāris
Notiek R. Blaumaņa lugas „Pamāte” izrāde bērniem.
1919. g. maijs.
Atsāk darbu bērnu dārzs.
1919. g. 1. jūlijs
Sāk darboties Amerikas palīdzības komiteja. Bērni saņem pārtikas paciņas.
1919. g. 24. augusts
Par labu bērnu dārzam tiek rīkots Bērtuļu tirdziņš.
1919. g.
Puķu balle.
1919. g. 9. oktobris
Mīlgrāvī tiek nodibināta Sieviešu palīdzības korpusa Mīlgrāvja nodaļa.
1919. g. 12. - 13. novembris
Nodeg „Paviljons”.
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1920. g.
Dārza svētki.
1920.g. 13. jūnijs
Bērnu svētki.
1920. g. 12. oktobris
Koncerts. Balle.
Biedrības kasē ir 9699 rbļ., kas paredzēti biedrības nama remontam.
Biedrībā ir M. Rinka, M. Vītols, Emīlija Dreslers un Marija Dreslers, E. Ķilpe,
[K. Sīrs].
Bērnu dārzā strādā Marta Rinka, Sofija Ārste, Lilija Gailis.
1920. g. 5. septembris
Valdes sēde, kurā piedalās A. Dombrovskis, M. Rinka, J. Alberts, J. Bagāts, K.
Rupais, A. Bernhards, Grundšterns, V. Kalcenavs. Tiek konstatēts, ka biedrības
nams ir pilnīgi nelietojams: iznīcināta centrālā apkure, izsisti logi, salauztas
mēbeles, dārza sēta sagāzusies. Atjaunošanai vajadzīgi līdzekļi...
1923. g.
Tiek saņemts 1. Valsts pabalsts – 50000 rubļu.
1923. gads
Dramatiskos kursus vada Dombrovskis-Dumbrājs.
Kora diriģents ir Voldemārs Brenneris.
Režisors ir A. Mierlauks, taču dažas lugas sagatavo arī A. Slaņķis.
Biedrībā notiek dārzkopības, tehniskās zīmēšanas un rokdarbu kursi, tiek atjaunota
un papildināta bibliotēka.
1925. g.
Priekšnieks J. Tēbergs.
1925. g. 17.maijs
A. Slaņķa 10 gadu teātra darba jubileja.
1925. g. 26.jūnijs
Lūgums slēgt Mīlgrāvja dzertuves.
M. Rinka nosvin 25 gadu darba jubileju.
1926. gads
No darba atstādina A. Slaņķi.
1926. g. 10.marts
Rīgas apgabaltiesa apstiprina statūtus bezalkohola biedrībai ”Ziemeļblāzma”.
1926. g.
Biedrībā notiek kursi vecākiem, dārzkopības kursi, bērnu pēcpusdienas.
1926. g. 7. jūlijs
Priekšniece Marta Rinka.
1926. g. 16. februāris
Režisors Dombrovskis-Dumbrājs. Tiek uzvesta J.Raiņa luga „Mīla stiprāka par
nāvi”, kuru apmeklē Izglītības ministrs J.Rainis.
1927. g.
Nodibina Bērnu kasi.
1927. g. 13. novembris
Mirst A. Dombrovskis. Apbedī 20.novembrī (profesors Maldonis.) Gulda paša
izraudzītā kapa vietā biedrības dārzā.6 nedēļas garšs sēru laiks.
1928. g.
Cerības pulciņš.
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1929.g.
Kinofilmas.
Alkohola apkarošanas centieni: pretalkohola dienas, veselības nedēļas, kongresi un
iesniegumi pilsvaldei, valdības iestādēm un Saeimai.
sabiedriska rakstura jautājumi: Rīgas – Rūjienas dzelzceļa līnijas virziena
noteikšana, tilta būve, publiskā pirts, satiksme, apgaismošana, pārceltuve.
Biedrības koris Brennera vadībā rīkojis koncertus, piedaloties apvienoto koru
dziesmu dienās ārpus Mīlgrāvja - Rīgā, Ādažos, Ogrē, Sarkandaugavā.
Teātra izrādes Bolderājā, Strazdumuižā. A. Dombrovska piemiņas fonds.
1929.g.
Tiek rīkota plaša mantu loterija.
1929.g.
M. Rinka (priekšniece), E. Liepiņš (pr. b.), K. Kustiņš (sekretārs), K. Lūsis
(sekr., b.), O. Bauers (mantzinis), P. Innuss (kasieris), M. Avotiņš (kasieris), J.
Bērziņš (kārtības komisijas priekšnieks), M. Dreslers (kārtības komisijas
priekšnieka vietnieks), Fr. Dombrovskis-Dumbrājs (teātra komisijas priekšnieks), A.
Dombrovskis (mūzikas komisijas priekšnieks), V. Brenneris (mūzikas kom., pr. v.),
M Vītols, Ed. Liepiņš (nama k. priekšnieks), I. Ozolants (nama k. pr. v.), I. Alberts
(kasiera vietn.). Piemin goda biedrus K. Baronu un A. Dombrovski.

Jānis Rieksts (1881 – 1970)
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Rīgas Centrālās bibliotēkas Ziemeļblāzmas filiālbibliotēka
Par bibliotēkas darbību 20. gadsimta 20. - 30. gados ziņas nav atrastas.
1946. gadā bibliotēka atradās A. Dombrovska ielā 10 a (tagad M. Rinkas iela), kā Rīgas
pilsētas 16. bibliotēka. Sākumā gan kā Rīgas 6. bibliotēkas (Sarkandaugavā) izsniegšanas punkts.
Grāmatu skaits tajā bija tikai 279 eksemplāri. Bibliotēkas izsniegums – 30860 grāmatu gadā.
Reģistrēti – 1416 lasītāji. Grāmatu izsniegšanas punktu pārzināja 6. bibliotēkas bibliotekāre M.
Dūnaine.
Tikai kopš 1950. gada bibliotēka ir atpakaļ “Ziemeļblāzmas” namā, Ziemeļblāzmas ielā
36. Bibliotēkai ir lasītava un abonements. Vēlāk arī tiek atvērta Bērnu grāmatu nodaļa.
No 1947.gada līdz 1978. gadam (16. bibliotēkas) vadītāja bija Mirdza Švēde (1917 1999); no 1978. gada līdz 1981. gadam – Marta Kirle (1922 - 1999); bet no 1981. gada līdz 1986.
gadam - Zaiga Upmale. Visu savu darba mūžu bibliotēkā ir aizvadījusi bibliotekāre Biruta
Auškāpa (1923 - 1992.). Birutiņa, kā viņu sauca gan kolēģes, gan lasītāji mūsu bibliotēkā ir
nostrādājus no 1947. gada līdz 1992. gadam.
Vecmīlgrāvieši ar mīlestību atceras arī savas bibliotekāres: Olgu Ziemeli un Āriju
Legzdiņu. Abas ir arī Rīgas 31. vidusskolas skolotājas.
No 1986. gada 3. janvāra 16. bibliotēkas vadītāja ir Mārīte Astrīde Pļaviņa, kura darba
gaitas bibliotēkā uzsāka 1984.gadā kā bibliotekāre Bērnu literatūras nodaļā, jo darbs ar bērniem
nebija svešs – seši gadu pedagoģiskā darba pieredze Oktobra rajona Pionieru namā par rokdarbu
skolotāju bērnu studijā “Vēverīši”. M. A. Pļaviņa 1998. gadā ir beigusi Kultūras un izglītības
darbinieku tehnikumu bibliotekāru specialitātē.
Kopš 1996. gada Rīgas CBS (Centrālizētā bibliotēku sistēma) ar visām 48 numurētajām
bibliotēkām pamazām sāka mainīt nosaukumus. Un mēs 16. siglas vietā izvēlējāmies skaisto un
vietai atbilstošo vārdu - “Ziemeļblāzma”. Bijām Rīgas Tautas bibliotēku apvienības
Ziemeļblāzmas bibliotēka, bet kopš 2003. gada 1. septembra – Rīgas Centrālās bibliotēkas
Ziemeļblāzmas filiālbibliotēka.
1996. gada septembrī bibliotēka atzīmēja 85. jubileju. Vecmīlgrāviešiem kļuva pašaura
esošā bibliotēka (188m2), un pēc rekonstrukcijas 2001. gadā atvērām bibliotēku ar 332 m2,
atsevišķu bērnu literatūras nodaļu ar abonementu un lasītavu - spēļu istabu. Tajā pat gadā
bibliotēkā svinēja 90. jubileju.
Bibliotēkas krājumā ir ap 35000 iespieddarbu un vairāk nekā 1000 no tiem ir dāvināti no
ASV, Kanādas, Austrālijas.
Piedalāmies projektu izstrādēs. Krājums ir papildināts ar video, audio kasetēm, CD un
datorprogrammām.
Arvien nozīmīgāka vieta bibliotēkā ir jaunajām tehnoloģijām:
• 1998. gads - kopēšana
• 1999. gads - datortehnika, skenēšana
• 2000. gads - telefaksa pakalpojumi
• 2001. gads - internets ar iezvana pieeju
• 2002. gads – internets, DSL pieslēgums
• 2003. gads - interneta radiolinks vienotā tīklā ar Rīgas Domes serveri.
Mainās apkalpojošais personāls. Darbinieces ir ar speciālo bibliotekāro izglītību un
valodu zināšanām. Lasītavās – gan bērnu, gan pieaugušo – ir datori ar interneta pieslēgumu.
Datorlietotāju skaits turpina palielināties. Pašlaik ir pieejamas 26 licenzētas datu bāzes.
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Mainās arī bibliotēkas lasītājs. Ja agrāk mēs rūpējāmies, lai katram lasītājam būtu
viņa pieprasītā grāmata plauktā, un viena nosaukuma grāmatas tika komplektētas vairākos
eksemplāros, tad tagad lielu daļu informācijas izsniedzam no mūsu fonda virtuālās daļas.
Jau, nodrošinot bibliotēkas ar datorlīnijām, uz pusi samazinājās iespieddarbu krātuves
apjoms. Tas nebūt nenozīmē, ka mazāk informācijas, vienkārši piekļuve tai ir kļuvusi
laikmetīgāka, ātrāka un kvalitatīvāka.
Sākumā, kad bibliotēkā uzstādīja pirmo datorlīniju, likās, ka būs grūti. Dažāda bija
darbinieču sākotnējā attieksme, taču drīz vien sekoja apmācības, kursi, semināri, un šobrīd
jau grūti iedomāties bez datora kaut vienu darba dienu bibliotēkā.
Rīgas Centrālā bibliotēka ar 45 filiālbibliotēkām Rīgā ir ceļā uz automatizētu
lasītāju (lietotāju) apkalpošanu, un arī Ziemeļblāzmas filiālbibliotēka. Bibliotēkas lasītāji ir
44000 iedzīvotāji (1996. g. dati) no Vecmīlgrāvja, Vecdaugavas, Vecāķiem, Mangaļsalas
un Trīsciema. Apkalpojamā rajonā ir 3 vidusskolas ar sākumskolām: Rīgas 31. vsk., 31.vsk.
sākumskola, sākumskola “Blāzmiņa”, Rīgas 46. vsk. ar sākumskolu un Rīgas 97. vsk, Rīgas
2. mūzikas skola, Mākslas amatu skola, Rīgas valsts tehnikuma filiāles, kā arī vismazākie
un aktīvākie lasītāji, konkursu dalībnieki - pirmskolas iestāžu bērni. Tieši viņiem mēs
gatavojam pasākumus un aicinām ciemos rakstniekus un māksliniekus. Bērnu un jauniešu
pasākumi bibliotēkā tiek labi apmeklēti. Katru gadu, atbalstot Augusta Dombrovska un
Martas Rinkas iedibināto tradīciju, bibliotēkas kolektīvs piedalās ikgadējos Bērnu svētkos
“Ziemeļblāzmas” parkā.
Bibliotēkā strādā draudzīgs astoņu darbinieku kolektīvs – septiņi bibliotekāri un
viens tehniskais darbinieks.
Atrodoties Rīgas priekšpilsētā, patālu no pilsētas centra (15 km), cenšamies
nodrošināt iedzīvotājiem iespējami pilnīgāku apkalpošanas servisu. Tas varbūt pat saskan ar
mūsu bibliotēkas dibinātāja A. Dombrovska vēlmi, jo viss, kas bija populārs tā laika
Latvijā, tika radīts un atkārtots Ziemeļblāzmā.
Te bija pašiem sava Sigulda ar alām, te bija Etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs,
vislielākā koncertzāle, profesionāls simfoniskais orķestris, profesionāls teātris ar aktieru un
aktrišu beneficēm, liels atpūtas parks, zaļais teātris, vīnstīgu aleja parkā, gaisa ceļš,
strūklakas,… un, protams, bibliotēka un lekcijas, priekšlasījumi, kultūrizglītojoši pasākumi.
Pirmais rakstnieku un mākslinieku nams - Burtnieku pils, pirmais bērnu dārzs, fabrikas
skola un daudz, daudz citu “pirmo”: centrālapkure, dzelzsbetona celtne. Augusts
Dombrovskis rūpējās, lai kultūra, izglītība, saturīga un veselīga atpūta strādājošiem un viņu
bērniem būtu vieglāk sasniedzama. Viņa moto: “Darbs pārspēj visu” un “Ar izglītotu sirdi,
neviens nav ļauns, vai dzirdi” nav aizmirsti. Mēs varam būt lepni, ka esam mantojuši šo
vietu, un esam atbildīgi par šī mantojuma saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm.
Tā nu tas ir, ka cilvēki, kas atnāk uz ”Ziemeļblāzmu” strādāt, paliek par
ziemeļblāzmiešiem. Droši vien tā arī ir kāda savdabīga aura. Visi, kas strādājuši bibliotēkā,
ir vākuši un apkopojuši materiālus par novadu. Un novada vēsture mums ir bagāta ar
kultūras, mākslas un ļoti darbīgu cilvēku klātbūtni. Nu kaut vai visi Burtnieku nama
iedzīvotāji un viesi. Burtnieku namā ir dzīvojuši un strādājuši: mūsu Dainu tēvs-Krišjānis
Barons un Dārta Barone, Kārlis un Lizete Skalbes, tēlnieki G. Šķilters, T. Zaļkalns,
mākslinieki un rakstnieki – J. Jaunsudrabiņš, A. Austriņš, P. Gruzna, J. Kļaviņš, K. Krūza,
J. Melderis, J. Poruks, P. Kalve, J. Akurāters, A. Bandrēvičs, pianiste L. DombrovskaGomane un mūziķis A. Dombrovskis. Biežs viesis šeit bija Emīlis Melngailis ar savu kori.
A. Dombrovska kultūras pilī pie lugu iestudēšanas un scenogrāfijas strādāja Rutku Tēvs
(Arveds Mihelsons), O. Skulme, J. Kuga, J. Zālītis. Uz teātra izrādēm tika aicināti
profesionāli galveno lomu izpildītāji: L. Špīlberga, Lilija Ērika, Anta Klints, E. Feldmane,
arī aktieris J. Ģērmanis. Ziemeļblāzmas teātrī ir strādājis aktieris, režisors, teātra kritiķis
Frīdrihs Dombrovskis-Dumbrājs. Tika iestudēta M. Lengjela “Nakts serenāde”, L.
77

Kamoleti “Aiz klostera mūriem”, R. Blaumaņa “Skroderdienas Silmačos”, Aspazijas
”Ragana” u.c. lugas.
Aktīvi biedrības darbā bija vietējie iedzīvotāji. Biedrības dažādajās rīcības komitejās un
organizatoru vidū ir mums pazīstamais satīriķis Jānis Dreslers un viņa abas dvīņu māsas, A.
Dombrovska rūpnīcas koku brāķeris, vēlāk arī valdes loceklis Mārtiņš Gothards.
Ne mazāk populāri bija “Ziemeļblāzmas” kori un mūzikas ansambļi.
Augusts Dombrovskis “savai mīļajai latvju tautai” (tā teikts testamentā)ir atstājis
bagātīgu mantojumu.
Šobrīd šī skaistā pils gaida nopietnāku remontu, un mēs ceram, ka tā atkal uzmirdzēs savā
lepnumā un krāšņumā. Vietai, kurā laistas tik pamatīgas kultūras saknes, ir jāuzplaukst
krāšņos ziedos. Tā domājam mēs, Rīgas Centrālās bibliotēkas Ziemeļblāzmas
filiālbibliotēkas lasītāji un darbinieces: bibliotēkas galvenā bibliotekāre Ligita Kreņģele,
vecākā bibliotekāre Kristīne Bondare, Tajida Duļbinska, Anita Dziedātāja, Regīna Zujāne,
bibliotekāre Elita Voicehoviča, tehniskā darbiniece Lolita Stāmere un bibliotēkas vadītāja
Mārīte Astrīde Pļaviņa.
Iepriecina fakts, ka mēs neesam vienīgie “Ziemeļblāzmas” vēstures pētnieki. Ik
gadus saņemam jaunas un interesantas vēstis no Augusta Dombrovska laikabiedriem un
viņu pēctečiem. Dzimtenē sāk atgriezties mīļu roku saglabātas atmiņas no tautiešiem
ārzemēs – no Eiropas (Vācija), Austrālijas, Amerikas un Kanādas. Vissirsnīgākie tikšanās
brīži bibliotēkā ir tad, kad varam uzklausīt bijušo ziemeļblāzmiešu radiniekus un draugus.
Pateicamies Uldim Cepurem (mācītājam no ASV Minesotas štata), kurš atsūtīja
savas mātes Ērikas Cepures (A. Dombrovska Zaļās skolas skolotājas) fotogrāfijas, Jānim
Birzem no Kanādas, Valdim R. Jekabsonam un Almai Tulinskai no Ņūdžersijas ASV,
Jānim Melgalvim (pirmā bibliotekāra, skolotāja un biedrības kasiera Miķeļa Lamberta
radiniekam) un M. Gotharda dēlam Auseklim Gothardam no Ņujorkas ASV, mācītāja
Jēkaba Mekša no Brazīlijas meitai M. Zaija Kēlerei, Valijai Ruņģei, Akmentiņam, un
daudziem, daudz citiem. Bijām patīkami pārsteigtas, no Mirdzas O. Puriņas kundzes
saņemot materiālu mapes par Vecmīlgrāvi un “Ziemeļblāzmu”.
Pateicamies arī Kultūras pils ”Ziemeļblāzma” administratoram Ivaram Staģītim par
atbalstu.
Tas viss nu ir brīvi aplūkojams mūsu lasītavās.
Taču vislielākais pārsteigums mūs sagaidīja 2003. gada oktobrī, kad, apceļojot sava
vecvectēva dzīves un darba vietas, mūsu bibliotēkā no Čehijas bija ieradies A. Dombrovska
mazdēla mazdēls Pāvels Dombrovskis.
Vecmīlgrāvis ir unikāls rajons, tā uzplaukumu veicinājis Augusta
Dombrovska mecenātisms, lielā dzīves un darba mīlestība, kā arī viņa neizmērojamās rūpes
par laikabiedriem.
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Bibliotēka bildēs (1946 - 2004)

Mirdza Švēde (1917– 1999)

Marta Kirle (1922 – 1999)

Biruta Auškāpa (1923 – 1992)
Visu savu darba mūžu ir aizvadījusi Ziemeļblāzmas bibliotēkā.
Zaiga Upmale

Mārīte Astrīde Pļaviņa

2004. gada marts
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2004. gads

2004. gads

2004. gads

2003. gads

K. Bondares izlaidums LU 2002. gadā

2003. gads

2003. gads
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Tikšanās ar Annu Šteinu 2002. gadā

2001. gads. Bibliotēkas 90 gadu jubileja
Tikšanās ar Margaritu Stārasti 2001. gadā

2001. gads

2001. gads

81

2001. gads

2000. gads

2001. gads

1996. gads. Bibliotēkas 85 gadu jubileja
Bērnu svētki 1996. gadā

L. Kreņģeles izlaidums LU 1996. gadā
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Vecmīlgrāvis bildēs (2001 – 2004)
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Laimonis Vāczemnieks „Mana Ziemeļblāzma”
Gan saules lēkts,
gan saules riets,
Kas tek kā sārta lāsma,
Ir manam mūžam pāri liets
Un deg kā ziemeļblāzma.....
...Bet, kad vairs nepaliks nekā
Un norims asins blāzma,
Tad vēl kā uguns mūžīgā
Degs mana ziemeļblāzma.”
/Laimonis Vāczemnieks/
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