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XIII gadsimtā vēl nebija muižu un muižkungu, nebija vietvārda Grāvendāle. 
Mežotnes pilsnovada zeme ar plašo novadu robežojās ar Tērvetes un Dobeles zemēm 
rietumos, ar trīspadsmit hektāru lielu senpilsētu un pili Lielupes kreisajā krastā. 
Mežotne bija Austrumzemgales Upmales valsts administratīvais centrs, nozīmīgākais 
nocietinājums. Tagadējo Rundāles, Viesturu, Svitenes, Jaunsvirlaukas un Vircavas 
pagastu teritorija piederēja Mežotnes pilsnovadam.

Vēlāk ieradās lēņu dalītāji, plēsās ar lepnajiem zemgaļiem simt gadu, līdz atņēma vi-
ņiem pilskalnus, mežus un iekoptos tīrumus. Vēl pusotra simta gadu krusta karotājiem 
vajadzēja cīnīties, lai noturētu iegūto laupījumu. Daļa sakauto, bet neuzvarēto zemgaļu 
nogāja uz Lietavu, kur atrada jaunu mājvietu un kopā ar leišu karapulkiem turpināja cīņu 
par savu tēvu zemi.

Vietvārds Grāvendāle (Grafenthal) pirmoreiz minēts XV gadsimta sākumā izdotajos 
lēņa īpašuma dokumentos. Grāvendāles muižas īpašnieka Erdmana Ganckava (Gantz-
kauw) 1683. gada muižas inventarizācijas lietas nosaukumā izmantota vietvārda rak-
stība Grawenthalisch inventarium. Tā skaidrojumi ir vairāki. Grāvendāles (Mežotnes) pa-
gasta tautskolotājs, vietvārdu vācējs Atis Maturs skolas hronikā XIX gadsimta beigās 
to sauca par Gravental (Grāvieleja). Grāvendāle dēvēta arī par Grāfu ieleju. Senvalodu 
pētnieks Edgars Šēnbergs darbā Rundāle, Mežotne, Bretaņa – asins saitēm sietas bretaņu 
valodā gra – ven – dale tulko kā ‘noruna, veiksme, termiņu atlikšana’. 

Grāvendāle atradās starp divām Mežotnes zemēm, un tās nav nodalāmas, ja gri-
bam izsekot vēsturisko laika plūdumu – vietas, notikumus un cilvēku likteņus. Kā at-
sevišķs pagasts Grāvendāle pastāvēja līdz 1894. gadam, kad tika pievienots Mežotnes 
pagastam. Mūsdienās šī kultūrvēsturiskā vieta dzīvo arhīvu plauktos, grāmatu krātuvēs, 
muzejos un cilvēku atmiņās. Rundāles novada Viesturu pagasta teritoriālajā plānojumā 
izdalīts ciems Grāvendāle ar sešām mājām, trīspadsmit iedzīvotājiem. 

Šajā grāmatā attēloti skaudri likteņstāsti par cilvēkiem un viņu mājām, par to, kā 
radās latvietības lauku aristokrātija, kas lika pamatus Latvijas brīvvalstij, un kā viss iece-
rētais, izsapņotais un radītais tika izpostīts un sagrauts: kari, mēris, muižnieku patvaļa, 
skaudība, sarkanais terors, deportācijas, nodevība... Grāvendāles un Mežotnes zemēm 
cauri gājuši krusta karotāji, poļu, zviedru, krievu, Napoleona karaspēks. Pa Bauskas–
Jaunsvirlaukas ceļu, garām Mežotnes pilskalnam, baznīcai un Kalna krogam (Valtiņi–
Burtnieki) drasēja poļu–zviedru kara varonis, partizānu dragūnu nodaļas komandieris 
Johans Lībeks (saukts arī Libekers, Aklais Valentīns, Jānis Lībietis), bailēs turēdams 
zviedru garnizonus, kas glābiņu meklēja Bauskas un Jelgavas pilīs. Varbūt viņš ir nācis 
no trīssimt gadu vecām, dvēseļu revīzijā atzīmētām Mežotnes pagasta Lihbiet mājām, 
vēlākajām Sāvām?

Priekšvārds
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Priekšvārds

Šis ir mans mēģinājums skaidrot Grāvendāles un Mežotnes, īpaši Lielupes kreisā krasta, 
attīstību caur hronikām, lēņu dokumentiem un vietvārdiem, iezīmēt novada kopīgo vēs-
turiskās attīstības ainu, izceļot spilgtākos laikposmus un notikumus. Grāmatas mērķis 
ir sniegt uzziņu par maz zināmu vēsturi, iezīmēt bagātu kultūrvēsturisko novadu, radīt 
lepnumu par savu senču zemi. Vieni šeit atradīs vēsturiski precīzu notikumu hronoloģiju 
un cilvēku likteņus nežēlīgajos laikgriežos, citi uzzinās par senajiem vietvārdiem, apjau-
tīs, kā tie radušies, un atpazīs pēc nostāstiem, vēl kāds ieraudzīs savas dzimtas saknes, 
un tas, iespējams, būs sākums dzimtas koka izpētei un jaunam stāstam. Šeit gan nav 
aprakstu par visām kultūrvēsturiskā novada mājām un dzimtām – dažas nosauktas ga-
rāmejot, citas vispār nav minētas. Tā nav autora nevērība, bet gan vēsturisko materiālu 
un atmiņu trūkums. Visu neuzrakstīto un neatklāto var mēģināt uzrakstīt citi. 

Paldies visiem, kuri man uzticēja savus atmiņu stāstus un albumus! Iespējams, tiem, 
kas veido savas dzimtas koku, tas viss noderēs. 

Ņemiet palīgā iztēli un ceļojiet laikā!

Grāvendālei cauri gājusi vācu armija, strēlnieki, bermontieši, Atbrīvošanas kara va-
roņi, Staļina armijas armādas, kā rezultātā uz četrdesmit pieciem gadiem tur iekundējās 
boļševiku līdzskrējēji un migrējošas bēgļu straumes no Austrumiem. Visos karu noti-
kumos pret savu gribu tika iesaistīti un vēlāk pa pasauli izkaisīti mūsu pagastu ļaudis – 
novadnieki. Padomju audzināšanas un izglītības sistēma mācīja nemīlēt savu pagastu, 
novadu; lietas un vietas, kas savulaik bija svētas, kļuva bezpersoniskas. Kliedzošs pie-
mērs – zudušās senās vērtības: izdemolētie un izrakņātie Melanšu kapi, drupās esošā 
Kaupenu muiža, aizmirstie strautu, kalnu un pļavu vēsturiskie vietvārdi. Mums ir savi 
senāko un jaunāko laiku varoņi, kuru slava, kas nogrima padomju laika tumsā un aiz-
mirstībā, jāceļ gaismā.

Grāvendāle lepojas ar nozīmīgām personībām, un par viņiem apkopoti stāsti šai grā-
matā. Piemēram, tautskolotājs Grāvendāles (Pārupes) pamatskolā ar četrdesmit sep-
tiņu gadu darba stāžu, pagasta gars un dvēsele Atis Maturs bija aktīvs sabiedriskais 
darbinieks, dzimtenes mīlestības audzinātājs, vietvārdu un tautasdziesmu krājējs, un 
viņa mūža veikums novērtēts ar Triju Zvaigžņu ordeni. Teodors Baltalksnis nāca no kal-
pa mājām, vēlākais Upmaļu saimnieks, apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni. Žurnālists un 
politiķis Arvīds Klāvsons no Jusku mājām bija avīzes Rīts atbildīgais redaktors, Radiofo-
na informācijas nodaļas vadītājs, viens no 188 drosmīgajiem, kura paraksts ir zem 1944. 
gada 17. marta Latvijas Centrālās padomes memoranda par brīvu Latviju.

Vecsaimnieku kārtas jaunā paaudze devās mācīties uz Rīgu augstās skolās. Izglīto-
ties alkas iedvesmoja lielu daļu jaunsaimnieku dēlu un meitu. Starp viņiem – Dunduru 
dēli Arnolds un Imants no Oliņām, dārznieka Ģildevica dēls Vilnis no Liepariem, Jēkabs 
Jukums no Silzemniekiem. Jaunsaimnieks Jānis Šņore no Raiņiem nosūtīja mazdēlu Rai-
mondu mācīties uz Rīgas Franču liceju. Arī bezzemnieku jaunekļi izglītojās – piemēram, 
Rūdolfs Feldmanis devās uz Valsts Ziedoņa dārzkopības skolu, kuru apmaksāja Kārlis 
Ķēniņš, lielgruntnieks no Mikšēniem.

Vēlme būt noderīgiem valstij un pagastam pārņēma lielu daļu jaunās paaudzes – pui-
ši stājās aizsargos un bija lepni par to, ko dara, kaut brīdi jutās iederīgi starp sabiedrības 
kārtām. Bija arī ēnas puse – cilvēki aizplūda no laukiem, jo ne visi tur redzēja savu vietu. 
Trīsdesmitajos gados pagasta ievērojamais sabiedriskais darbinieks skolotājs Atis Ma-
turs vēstulē pazīstamajam publicistam, dzejniekam un politiķim Atim Ķeniņam izteica 
bažas par jaunatnes aizplūšanu uz pilsētām motivācijas trūkuma dēļ. Tomēr Mežotne 
ir mūsu pirmās brīvvalsts plaukstošākais un bagātākais pagasts starp citiem Zemgales 
pagastiem, ar pamatīgu, izglītoties motivētu cilvēku resursu. Dižās un bagātās Mežot-
nes vārds skanēja valsts mērogā. Ar lepnumu radošo pseidonīmu Mežotnieks izvēlējās 
žurnālists Arvīds Klāvsons, bet tautskolotāja Ata Matura pseidonīms bija Līdumnieks 
(‘ikdienas smaga darba darītājs’).

Šo pētījumu un apceri es – grāvendālietis un mežotnieks piecās paaudzēs – veltu sa-
viem novadniekiem un viņu pēctečiem, kurus interesē vēsturiskās saknes un piederība. 
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Grāvendāles	muiža

un sekoja pavēle: “Aizdedzināt muižu!” No degošā nama ārā metās ļaudis, galvenokārt sievietes. 
Ēkā palikušais jaunais Klopmanis pavēlēja muižas ķēķa saimniecei Bērziņu Annai (vēlākā Mīkleņu 
jaunsaimniecības īpašniece) dot savus lindrakus un lakatu. Tos uzģērbis, viņš izlēca pa tālāko 
logu un dūmu aizsegā nozuda.

Vēl izmuka daudz kungu kārtas ļaužu, kuri kara bēgļos, uzbrūkot Latvijas atbrīvošanas armijai, 
bija patvērušies Grāvendāles muižā. Starp viņiem – arī divas muižnieces no Asares (Assern) mui-
žas, māte un meita: Auguste Valtere-Vitenheima (Walther-Wittenheim) un Aleksandra Valtere-
Vitenheima. Viņas sagūstīja un aizveda pāri Lielupei uz Bērzu muižu. Aleksandru izvaroja, abas 
nošāva un apraka Alksnenieku mežā. To izdarīja Valmieras pulka 2. bataljona karavīri, kurus 1930. 
gada 27. septembrī tiesāja.

Kara	tiesas	slēgtā	sēdē,	piedaloties	smagos	kara	noziegumos	ap-
sūdzētajiem:

4.	Valmieras	pulka	2.	bataljona	komandieris	plkv-ltn.	Jānis	Al-
berts	Kažociņš,	dz.	1894.;

8.	 rotas	 komandieris	 kapteinis	 Arvīds	 Eduarda	 d.	 Kalcenavs,	
1892.;	

plkv-ltn.	Jānis	Alfreds	Friča	d.	Auniņš,	1895.;

atv.	ārsts	leitnants	Gustavs	Bergs,	1892.;

atv.	leitnants	Valters	Šmidts,	1888.;

atv.	seržants	Bernhards	Jakobsons,	1901.;

atv.	kareivis	Jānis	Liepiņš,	1899.;

atv.	kareivis	Jānis	Jansons,	1899.	(tikai	šāvis);

atv.	seržants	Jānis	Avotiņš,	1894.
1919.	 g.	 novembra	 mēnesī	 naktī	 kara	 laikā	 Bērzmuižā	 Kažociņš,	

Auniņš,	Šmidts,	Bergs,	Liepiņš	un	Jakobsons	izvarojuši	no	Grāven-
dāles	muižas	atvesto	apcietināto	Aleksandru	Valteri-Vitenheims.	Pēc	
tam	Kažociņš	B.	pavēlējis	Jakobsonam	to	nošaut.	Pēdējais	aizvedis	to	
mežā	un	nošāvis.	Šāviens	pierē,	sadragājot	galvaskausu.

Tajā	pašā	laikā	un	vietā	pēc	Kažociņa	pavēles	sadarbībā	ar	Kal-
cenavu,	Avotiņu	(..)	atvesto	no	Grāvendāles	Augusti	Valteri-Viten-
heimu	nošaut	uzdevis	Jansonam.	Tas	izdarīts	Alksnenieku	tīrumā.	Šā-
viens	kaklā,	mirusi.

Kažociņu	un	Kalcenavu	pierādījumu	trūkuma	dēļ	attaisnoja.	Pra-
sības	cēlējai	pilnvarniecei	Irmgardei	Engel-brecht	segt	civiltie-
siskā	ceļā	zaudējumus,	kas	radušies	sakarā	ar	minēto	personu	no-
šaušanu.	Kā	lietisks	pierādījums	izsniegti	atpakaļ:	dzelteni	metāla	
briļļu	rāmji	–	Irmgardei	Engelbrecht;	pārējos	lietiskos	pierādīju-
mus	atstāt	pie	lietas.

Motivējums:	 nozieguma	 izdarīšanas	 laikā	 pastāvējušos	 ārkārtē-
jos	kara	apstākļus	un	naidīgo	noskaņojumu	pret	bermontiešiem	un	to	
varbūtējiem	līdzjutējiem.	Atstāt	dienestā	un	visus	apbalvojumus.

Grāvendāles muižas kungu 
mājas fasāde... 
 ...un aizmugure 
Foto – no LNB

1920.	 g.	 kara	 zaudējumu	 komisijai:	
valstij	nodarīti	zaudējumi	339	040	rubļi	
zeltā	 Grāvendāles	 muižai.	 Zaudējumus	
nodarījusi	 Bermonda	 karaspēka	 nodaļa	
(ēku	nopostīšana),	veids	–	iznīcināts:

275	000,-	 dzīvojamā		 koka,	dakstiņu,	
	 ēka-pils		 14	asis	garumā
4500,-	 klēts	 māla	un	šķindeļu	
8500,-	 zirgu		 ķieģeļu	un	
	 stallis	 dakstiņu
8500,-	 kūts	 māla	un	šķindeļu
15	000,-	 rija	 koka	un	salmu	
7000,-	 šķūnis	 koka	un	šķindeļu	
	 gubens	 dēļu	un	salmuFon Klopmaņu dzimtas ģerbonis

Foto – no LVVA

Grāvendāle	starp	divām	Mežotnes	zemēm

LVVA, fonds Nr. 1374, apraksts Nr. 1, lieta Nr. 1102
Notikums, kas apzināti noklusēts, bija neērts Latvijas brīv-

valsts tēlam un tikpat kā neparādījās tālaika periodikā un vēs-
tures annālēs. Saglabājušās aculiecinieku atmiņas par to, kā 
muižas ēku aizdedzināja Latvijas armijas Valmieras pulka 2. 
bataljona kareivji un ko izdarīja ar muižniecēm. Tā bija traģis-
ka Brīvības cīņu–bermontiādes kauju epizode, kas notika pie 
Grāvendāles muižas 1919. gada novembrī. 4. Valmieras pulka 
kreisais spārns 16. novembrī forsēja Lielupi. Pēc diennakti il-
gām kaujām muižu ieņēma un Bermonta karaspēku atspieda 
uz Jaunās muižas (Grāvendāles pusmuižas) – Īslīces frontes 
līniju. Latvijas armijas karavīri ielenca kungu māju, jo pastāvēja 
iespēja, ka ēkā vēl ir bermontieši. Pirmais drosmīgais kareivis 
devās iekšā pa parādes durvīm un tūlīt dabūja nāvējošu ievai-
nojumu no aizdurves. Vainīgais bija kāds noslēpies baronēns, 
nevis bermontietis. Tas neganti sadusmoja latviešu karavīrus, 
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Ata Matura stingrā stāja un nepiekāpīgais raksturs visas viņa garās karjeras laikā radīja vie-
dokļu sadursmes ar Mežotnes pagasta varu un skolu uzraugošajām iestādēm. Skolas pārzinis 
bija cīnītājs un aizstāvēja gan savu padoto un audzēkņu, gan savas intereses.

Savu lūgumu par atalgojuma piešķiršanu Lavīzei Maturai (skolotāja pasniedza rokdarbus 
meitenēm divas stundas nedēļā) viņš 1934. gada 23. janvārī nosūtīja Bauskas apriņķa skolu 
valdei un Izglītības ministrijas Tautskolu direkcijai.

Grāvendāles	(Pārupes)	pamatskola

Pedagoga Ata Matura 35 darba gadu jubilejas 
svinības Grāvendāles skolā  
1924. gada 19. septembrī 

1. rindā (no kreisās): Lieparu saimnieki Jēkabs un 
Marija Gildevici, Graviņu saimnieks Jānis Ārents, 
(5.) Krišjānis Krausurbs un Maz-Zeltiņu saimnieka 
meita (9.) Dore Ārents; 

2. rindā: Bauskas pamatskolas pārzinis Jānis 
Žibeiks un skolotāja Otīlija Žibeiks, Bauskas apriņķa 
valdes priekšsēdētājs Reinholds Kuikulītis, Baus-
kas skolu valdes pārstāvis (sociāldemokrāts) Jānis 
Doniņš, jubilārs, Grāvendāles skolas pārzinis Atis 
Maturs un viņa dzīvesbiedre skolotāja Lavīze, Jelga-
vas un Bauskas skolu inspektors Frīdrihs Obšteins, 
Īslīces pamatskolas pārzinis Andrejs Neilands un 
Mežotnes pagasta vecākais Krišjānis Garais (?); 

3. rindā: Mežotnes pamatskolas pārzinis Jānis 
Kundženovskis, Punslavu saimnieki (6.) Vasilijs un 
(7.) Minna Kniškas, Padegu saimnieki (8.) Krišjānis 
un (9.) Amālija Mikšēni, (10.) Dārta Ķēniņš ar dēlu, 
Mikšēnu saimnieku (11.) Kārli Ķēniņu; 

4. rindā: Stoku saimnieka dēls (2.) Kārlis Višķers ar 
māti (3.) Olgu; 

5. rindā: Pereļu saimnieks (2.) Voldemārs Kalniņš, 
Stoku saimnieka meita (3.) Olga Aleksandra Višķers, 
Plostiņu īpašniece (6.) Amālija Vilipsons, Jaunsaules 
pamatskolas pārzinis, Plostiņu īpašnieks  
(7.) Krišjānis Vilipsons, Padegu saimnieka dēls  
(9.) Teodors Mikšēns; 

6. rindā: Pereļu saimnieka brālis Kārlis Kalniņš 
un viņa māte Emīlija Kalniņš, Tauriņu saimnieki 
Krišjānis un Lībe Celmi, Vec-Cērņu saimnieks (7.) 
Krišjānis Naika un viņa dzīvesbiedre (8.) Zelma, 
dārznieks no Džūkstes (12.) Teodors Ronis, Krau-
surbju saimnieka meita (13.) Zelma Krausurbs un 
Mikšēnu saimnieka māsa (14.) Alma Ķēniņš; 

7. rindā: Grāvendāles skolas skolotāja Elvīra Staļģe-
vics, Maz-Zeltiņu saimnieka dēls (6.) Valdis Ārents, 
(7.) Alīda Rudlapa, Krausurbju saimnieka meita (8.) 
Katrīne Krausurbs un Padegu saimnieka meita (9.) 
Venta Mikšēns;

8. rindā: Inču saimnieks (4.) Jānis Dzeguze un Vīnde-
džu saimnieks (3.) Ludvigs Bērziņš.

..Grāvendāles	 skolā	 esmu	 vienīgais	 štata	 darbinieks.	 ..lai	 gan	
tautskolotājam	ir	jābūt	vispusīgām	zināšanām	un,	ja	arī	pieņemtu,	
ka	viņam	jāpasniedz	visi	priekšmeti	skolā,	tad	rokdarbu	pasniegšana	
meitenēm	saskaņā	ar	instrukciju	–	zeķu,	cimdu	adīšanu	un	šūšanu	–	
gan	 nevar	 prasīt	 no	 vīrieša	 kārtas	 skolotāja,	 jo	 tas	 taču	 runātu	
pretim	patiesai	dzīves	īstenībai,	jo	neviens	vīrietis-tautskolotājs	
neprot	pasniegt	šo	priekšmetu.*

Lūgums tika atteikts, un Maturs savu prasību pārsūdzēja Skolu senātam, bet saņēma norai-
dījumu, „jo pieņēmis darbā uz savu risku mājas kārtībā, paredzētie priekšmeti jāpasniedz štata 
skolotājiem. Grāvendālei nav paredzēts rokdarbu skolotājs. A. Matura sūdzību atstāt bez ievē-
rības. 1934. g. 9. oktobrī”.

Rita Labsvārde (dz. Dāboliņa) stāsta mātes Paulīnes atmiņas:

Maturs	ziemā	no	rītiem	lika	ar	basām	kājām	skriet	pa	tikko	uzsni-
gušu	 sniegu.	 Vēl	 Maturs	nemīlēja	 dzērājus.	 Ja	 kāds	 bija	 pieskāries	
durvju	 kliņķim,	 tūlīt	 ar	 lupatu	 notīrīja	 tos.	 Matura	 sieva	 Lavīze	
vakarā	pēc	vakariņām	bērniem	nobēra	priekšā	zosu	spalvu	kušķi.	Bija	
jāizplūkā,	atdalot	spalvas	no	kātiem.

1935. gada 22. novembrī ilggadējais tautskolotājs A. Maturs sasniedza maksimālo atļauto 
amata vecumu un lūdza Bauskas apriņķa skolu valdi vēl nākamajā 1935./1936. mācību gadā ļaut 
darboties skolā. Valde uzdeva tautskolu inspektoram dot atzinumu pedagoga lietā.

Atsaucoties	uz	1935.	gada	24.	septembra	rakstu	sakarā	ar	Mežotnes	
pagasta	Grāvendāles	I	pakāpes	pamatskolas	pārziņa	A.	Matura	lūgu-
mu,	ziņoju,	ka	1935.	gada	pavasarī	izdarīju	revīziju	skolā.	Pārzinis	
Maturs	strādā	viens	pats	šinī	skolā	ar	samērā	labām	sekmēm.	Labas	
sekmes	un	novērojumus	skolnieki	gūst	praktiskā	lauksaimniecībā	un	
dārzkopībā,	jo	Maturs	skolas	un	savā	dārzā	izmēģina	jaunas	dārzko-
pības	augu	šķirnes	(zemenes,	avenes,	zustrenes,	miķeļogas,	vīnogas).	
Darba	spējas	Maturs	uzglabājis	vēl	samērā	labas.	Solidarizēdamies	ar	
skolu	valdes	lēmumu,	lūdzu	Jūsu	gādību,	lai	pārzinim	Maturam	teko-
šajā	mācību	gadā,	t.	i.,	līdz	1936.	gada	31.	jūlijam,	atļautu	strādāt	
Grāvendāles	skolā.

Jelgavas–Bauskas	apriņķu	pamatskolu	inspektors		
	 	 	 	 	 J.	Gregors	(paraksts)
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Zemnieku brīvlaišanas laikā no 1817. līdz 1833. gadam notika arī uzvārdu došana. Saskaņā 
ar likumdošanas normām zemniekiem tika ļauts izvēlēties jebkuru uzvārdu, tomēr 1822. gadā 
pirms muižu kalpu brīvlaišanas ar vienu likuma papildinājumu tika precizēts, ka zemniekiem ir 
liegts izvēlēties kārtai neatbilstošus un nepiemērotus uzvārdus, it īpaši muižnieku.

1824.	un	1825.	gada	papildu	rīkojumi	uzsvēra,	ka	uzvārda	izvēle	
bija	paša	zemnieka	ziņā,	taču	vēlams	tomēr	izvēlēties	piedienīgus	un	
tautas	mēlē	labskanīgus	uzvārdus,	nevis	slavenu	dzimtu	uzvārdus.*	

Ieteica	zemniekiem	par	uzvārdu	izraudzīties	savu	māju	nosaukumu,	
kā	arī	atturēties	no	tādu	uzvārdu	izvēles,	ko	jau	bija	izraudzīju-
šies	citi	zemnieki.	Tie	arī	noteica,	ka	uzvārda	izvēle	jāveic	dzimtas	
vecākajam.	Ja	vectēvs	bija	izvēlējies	sev	uzvārdu,	tad	šis	pats	uz-
vārds	bija	jāņem	arī	bērniem	un	bērnu	bērniem,	pat	ja	tie	paši	jau	
bija	nodibinājuši	savas	ģimenes.	Ja	vectēvs	bija	miris,	tad	uzvārds	
bija	jāizvēlas	tēvam	(vectēva	dēlam),	bet	šajā	gadījumā	viņa	jaunā-
kajiem	brāļiem	tika	atļauts	pašiem	izvēlēties	sev	uzvārdus.

Pārraudzība pār uzvārdu izvēli tika uzdota muižu īpašniekiem vai pārvaldniekiem, taču rea-
litātē procesu organizēja un vadīja zemnieku pagasttiesas un muižu skrīveri. Ikviens zemnieks 
stājās pagasta tiesas vai muižas īpašnieka priekšā, paziņoja savu izvēlēto uzvārdu un saņēma 
piekrišanu vai noraidījumu. Pirmajā gadījumā viņa uzvārdu ierakstīja tiesu protokolos kā zem-
nieka likumīgo uzvārdu, kā arī to personu likumīgo uzvārdu, kuriem šis zemnieks to izvēlējās.

Pirms izdotajiem ukaziem pie uzvārdiem bija tikuši muižas apkalpojošais personāls: vagari, 
kučieri, sulaiņi, dārznieki, kroģeri, kalēji, melderi un mežsargi. Grāvendāles muižā XIX gadsimta 
sākumā atzīmēti: kalējs Krišjānis Pēterson ar sievu Grēti, Kalna kroga kroģeris Jānis Freimann ar 
sievu Annu, vagars Lapsa no Kaķu mājām.

1823. gadā Grāvendāles meldera nelaiķa Miķeļa dēls Andrejs (Andreis), tagad uzvārdā Kohs 
(Koch), laulājās ar Annu Margarietu Lindi – Mežotnes mežkunga Otto Ferdinanda Lindes meitu.

Kurzemē un Zemgalē 1834./1835. gadā visiem uzvārdu vēl nebija. Piešķirtie uzvārdi iegājās 
pamazām. Saimniekus sākumā joprojām sauca pēc māju vārda, kalpus – pēc saimnieka vārda, 
tas bija vērojams pat oficiālos dokumentos.

Uzvārdu došana 
Grāvendālē

1834.	gadā	dzimis	Grāvendāles	Toļu	Jurģa	bandinieka	dēls	Jānis
1834.	gadā	miris	Grāvendāles	Skurbenieku	Jurģa	meitas	bērns
1835.	gadā	dzimis	Grāvendāles	Budbergu	Pētera	un	Annes	dēls	Jānis
1835.	gadā	miris	Grāvendāles	Pereļu	neredzīgais	Indriķis

Grāvendāles un Mežotnes muižās vietējā vara bija slinka uz uzvārdu došanu. Pēc valdības 
rīkojuma izdošanas apkārtējās muižas bija nadzīgākas. Pirmie uzvārdi zemākas kārtas ļaudīm 
Rundālē, Salgalē un Bornsmindē parādījās laikposmā no 1832. līdz 1835. gadam.


