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Braucot no Valkas uz Rūjienu, 22. kilometrā vēl ir izmirstošs miestiņš un autobusa 

pietura Vēveri. Te mana Dzimtene, mans Tēva nams: Kārķu pagasta “Vēveri”, kur piedzimu 

Antonijas un Ernesta Vēveru ģimenē 1930. gada 28. februārī. 

 

 

Patiesībā tur nebija nekādi Vēveri. Tur bija mājas kādas četras: mālers, skroderis, 

kalējs – amatnieki. Viens pēc otra katrs bija uzbūvējis pa mājai. Un tur mans tēvs arī izdomāja 

māju uzcelt – tur vēl vajag bodnieku tiem amatniekiem, jo izdevīga vieta. Tad tak ar zirgiem 

visi brauca. Puskilometru ir pienotava, kur visi ved pienu – saimnieki. Govis visiem bija. Brauc 

visi, un tur ir dzīva kustība. Uz Dakstiem ir pagrieziens, uz Ēveli tūlīt ir pa kreisi un uz Kārķiem. 

Mans tēvs izdomāja, ka tur varētu atvērt veikalu, un visi garāmbraucēji varētu iepirkties. 

Viņam tāds ķēriens bija no sava tēva. 

 

Mans vecaistēvs un vecāmāte (no tēva puses) bija Veckārķu muižā strādnieki, 

kalpoja tur. Vecāmāte – modere un vecaistēvs – pie zirgiem. Vecāmāte ir īstā vidzemniece, 

kas krustiņus vilka parakstīties. Bet nu komandieris! 

 

Kad muižas putēja, tās dedzināja, un izjuka viss, viņi aizgāja uz Kurēli – kur Kurēļa 

dzirnavas. Dzirnavas piederēja Grāpim, un visi brauca tur malt miltus. Un vecaistēvs ar savu 

ģimeni arī pārnāca pie tā Kurēļa.  

Grāpis viņiem atdeva tādu mazu mājiņu pašā ceļa malā, kur bija pirts domāta. Visi 

bagāti saimnieki brauc garām uz dzirnavām. Un tas mans vecaistēvs – vot, nu dumš, nemaz 

ne skolā gājis! Un viņš izdomāja, ka te trūkst tāda maza bodīte, kur kaut kas uzkožams, kāda 

desiņa vai aliņš un siļķe – nepieciešamais viss tāds. Un sāka tādu te mazu bodīti pie tā Kurēļa 

pretī dzirnavām otrā pusē ceļam tajā pirtiņā. Viņam traki daudz bija pircēju. Cilvēki tak 

brauca uz Ērģemi. Tad bija kapusvētki, tad kādas bēres, un visi garām braucot tak nopērk 

cukuru un sāli, un petroleju.  

No turienes tam manam tēvam ienāca prātā, 

ka tas nu te nekas nav, ne māja, nekas – maza būda 

tāda. Bet ja viņš uzceltu tur, kur krustojums ir un lielais 

ceļš... Tur jau ir amatnieki priekšā un visapkārt ir lielas 

saimniecības un pienotava, kur visi brauc.  

 

Papa tad bija tāds jauns zellis, Ērģemē par 

milici bija sācis strādāt, jo tad jau bija krievu – cara 

laiki. Tā nu izdomāja un būvēja augšā māju. Viņam 

brālis nāca palīgā. Tas bija – kāds 25. [1925.] gads. 

Laikam jau tad varēja dabūt tos kokus un mežus, 

laikam nebija tik zvērīgas cenas. Viņi paši tādi milzīgi 

šiverīgi zēni. Kādus jau palīgus ar’ ņēma. Uzcēla. 

 

Vairāk jau papa pa to Ērģemi apgrozījās. Četras klases pabeidzis tikai, bet nu tāds 

apsviedīgs, uz visu viņam ķēriens. Un muzikāls ļoti. Tūlīt salasās viens bariņš, un orķestris 

gatavs. Pūtēji un nepūtēji un visādi. Un tad viņi gāja spēlēdami. Kur kāzas vai kaut kas – 

spēlēdami. Tad viņš korīti un kādu ansamblīti savāca. 
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Te stīgu orķestris. Re, cik daudz veču. Ka’ ta’ ņēma vaļā! 

 

Sākumā jau skolotājs Burkins vadīja kori Veckārķu skolā. Viņam vajadzēja tās balsis 

samācīt – altiem un pirmo, un otro balsi. Un tas mans papa milzīgi māk un var. Tas Burkins 

saka: “Lai tas Vēvers darās – jauns zēns un viņam tak vajag kaut ko tādu, spējīgs ir.” No laika 

gala tajos “Vēveros” notiek tādas samēģināšanas. Tur muzikanti nāk, ne jau viss koris, bet pa 

balsīm. Kamēr beidzot papa sāka pats vadīt to kori. 

 

*** 

 

Kaimiņos – tieši pretī “Vēveriem” dzīvoja skroders Lūsis. Viņam mājas galā bija liels 

bērzs. Lūsis savu vecāko dēlu Arvi arī izdresēja par skroderi – savu palīgu. Viņš bija ļoti labs 

skroderis. Viņi abi bija pazīstami, visur šuja virsdrēbes. Vēl mācekļi viņiem bija, viens zellis no 

Ēveles. Viņus visur ņēma šūt. Piemēram, “Bāliņu” saimnieks atbrauca pakaļ, iekrāva vezumā 

šujmašīnu – tāda lielā, kājminamā, tāda gruntīga. Veda uz savu māju un visu saimi apšuva, jo 

citādi viņi jau vairāk nostaigās uz uzprovi nekā darbu darīs. Visus apšuva un tad brauca mājā.  

 

Es ar Lūša dēlu Jāni gāju kopā skolā, viņa tēvu saucu par Lūšonku. 

Vienreiz Lūšonka man sacīja: “Vai tu burtus pazīsti? Izlasi uz stūra, kas tur ir 

rakstīts, kāds ir mājas vārds – “Lūsas”. Kur ir Š burts? Tur ir “Lūsas”.” No tā 

laika es viņu saucu Lūsonka.  

 

Tālāk dzīvoja Kalniņš – mālers – “Kalniņos”. Viņš krāsoja dzīvokļus. Viņam bija skaista 

meita, liela šuvēja, šuva modernas kleitas dāmām. Pats mālers daudziem tajā apkārtnē bija 

uztaisījis uz finiera plāksnēm tādus uzrakstus, piemēram, “Dievs, svētī Latviju” – tāds bija arī 

“Vēžos” pie tēva māsas – ar veco laiku burtiem.  

 

Man viņš tādu dāvināja – “Ej, Laimīte, tu par priekšu, es tavās pēdiņās”. 

Es gan domāju, kā viņš tik nepareizi uzrakstījis – “par priekšu”, mēģināju labot.  
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Pašā krustojumā bija “Dūviņas” – tāda zemē iegrimusi veca māja – tā bija Reiziņam, 

kalējam ar sievu.  

 

Viņa sievas māte tad, kad manai mammai nebija laika, nāca mani 

pieskatīt, man viņa nepatika, un es viņu kaitināju. Vienā reizē saplēsu 

mammas kāzu dāvanu – tajos laikos skaitījās traki dārga – kristāla vāzi. Skrēju 

galdam apkārt, tā vecā tante man pakaļ, gribēja paraut aiz auss, ka neklausa 

meitēns. Tikmēr, kamēr vāze saplīsa. Mamma raudāja. 

  

Viņi visi rentēja zemi no “Auru” mājām, no Šakara, katrs kādas 10 pūrvietas, arī mans 

tēvs. Pašam viņam bija tikai viena pūrvieta, bet turēja tak gotiņu, zirgu un visu ko, tāpēc 

pārējo zemi vajadzēja rentēt. Lielākā daļa bija no “Auriem”, bet viens gabals – tāda “aste” pa 

vidu – to rentēja no “Kustuļu” Ogsta.  

 

Krievu laikā [1940.g.], kad bija tā zemes dalīšana, tad tēvam piešķīra 10 

hektārus. No ”Kustuļu” zemes viņam tika milzīgi lepns āboliņa lauks – tas 

vislabākais un skaistākais. Bet tam saimniekam Ogstam ir zirgi un govis – tiem 

taču to vajag. Mans papa toreiz sacīja: “Ja tu viņu sēji, tu viņu vāc. Nākošgad – 

tad es.” Bet tūlīt pat jau tie prieki beidzās, jo uznāca karš.  

 

 

Šī bilde fotografēta jau vēlākos gados. Agrāk “Vēveros” mājas priekšā bija lepna 

dobe ar karoga kātu – milzu lielu, un vēl ceriņi tur bija. 

 

Kad “Vēveri” bija uzcelti, atvēra veikalu. Visi garām brauc, un cilvēki jau tak uzzin. Uz 

pienotavu jau rindā vien brauca, ar zirgiem veda pienu. Un tēvam labi iet. Veikals ir, māja 

liela. Speciāli uzcēla divus stāvus ar tādu aprēķinu, ka tur lejā būs veikals, un viss notiksies. 

Un veikalā labi iet, naudiņu pelna un viss. Bet nu ir jāgudro, kas tālāk. Sadomāja precēties, 

jāmeklē sieva. 
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*** 

Antonija, mamma mana ir no Zemgales, no Vircavas pagasta – no tādas turīgas 

dzimtas. Viņa bija devusies bēgļu gaitās uz Taškentu, tur pabeidz Telegrāfa skolu kaut kādu. 

Atbrauc Latvijā, un mammai ir diploms, var strādāt telegrāfā un pastā vai kur. 

 

Viņu atsūtīja uz Ērģemi, strādāt pasta 

nodaļā. 

 

Mamma atbrauca kopā ar savu 

mammu un Ērģemē sāka strādāt. Iedzīvojās. 

Traki labi tur viņai. Visi viņu uzņēma un 

pieņēma. Nu jauna! 

 

Strādāja un tur arī ar tēvu sapazinās.  
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31 gads abiem bija, kad precējās. 

1927. gadā viņi laulāti. 

 

 

 

Te arī Ērģemē kāzas. Visi radi tur ir, tēva brāļi un māsas, priekšā mammas brālis ar 

savu līgavu – tie vēl nebija apprecējušies.  

 

Pirms viņu kāzām gadu vai divus, kaut kā tā – mammas tēvs atbrauca atpakaļ no 

Amerikas zelta raktuvēm. Tur apzagts, saslimis, un kur viņš tur visur izriņķojis Argentīnā un 

Amerikā, un Kanādā – tur visapkārt. Visur strādājis tādos nelabos darbos – par vagaru, pie 

melniem par darbu uzraugu. Vecāmāte vienmēr sacīja – tu tur tos melnos nabadziņus izdzini, 

kādam vēl uzlaidi pa muguru! Bet viņš stāstīja, ka tie melnie bija tik nenormāli slinki.  



7 
 

Bija viņam arī zelta gredzeni un pulksteņi, un viss. Iedalīja dēlam savam, mammas 

brālim. Mammai ar’ palika un diezgan daudz palika.  

 

Es zinu, ka viens tāds pulkstenis bija. Vecaistēvs glabāja tādu kasti, 

samta tādu un sacīja: “Šitas ir tev, kad tev būs 18 gadu, tad tu viņu no manis 

dabūsi, tas maksāja tādu un tādu naudu. Tas ir dimants, un tas ir tāds.” Rādīja 

arī aproci – tādu spīdīgu. Man tas galīgi vienalga bija, bet gredzeni tur bija 

daudz.  

 

Vecaistēvs atbraucis, bet te tak ir iesācēji. Māja ir uzcelta – bet nu parādi ir un vairāk 

nekas. Manam tēvam tagad brālim Jānim jāpalīdz celt māju – “Grīvas”. Brālis visu laiku bija 

palīdzējis papam – ar zirdziņu braucis palīgā, viņi mežā gādāja visus materiālus un cēla. Tagad 

Jānim zeme iedota blakus “Sauleskalniem” un papa ies palīgā viņam būvēt māju. 

Tēvs savus plānus stāsta 

vecamtēvam, bet tas met tik ar 

roku, ka finanses vajag, bet viņam 

nav, ko dot. “Ja es nebūtu 

apzagts, es tev dotu.” Tad beigās 

viņš iedod, lai var to veikaliņu 

atvērt. Tik daudz iedeva. Tēvs, 

kad bija sadzēries, tad sacīja: 

“Priekš siļķu mucas tu man 

iedevi.” Bet iedeva un pats 

strādāja cītīgi līdz mūža galam – 

veikalā no sākuma, vēlāk arī visus 

lauku darbus darīja, bija galvenais 

strādnieks.  

 

Viņš tāds lepns bija. 

Fotogrāfijā jau tāds vairāk 

noplucis. Balta, balta tā bārda, 

visu laiku ķemmēja viņu bez 

apstājas un mazgāja. Amerikānis! 

Un dziedāja un tik šausmīgi 

gribēja stāstīt visu to, ko viņš ir 

redzējis. Es kratījos no viņa vaļā. 

Un viņš man: “Nu nāc, 

padziedāsim. Es tev iemācīšu 

visādas nēģeru dziesmas.” Viņš 

dzied un to balsi drebina. 

Vecāmāte saka – tā kā āzis. 

 

Mēs viņu saucām par Grosi. Otru vectēvu es neesmu redzējusi, tas jau bija 

miris, kad piedzimu. Amerikas vecaistēvs lika mums sacīt – Grospaps. Bet mēs 

tik – Grosis un viss, savādāk neparko. Viņš: “Nu labi, bet, ja es kādu konfektīti vai 

šokolādes gabaliņu nolauztu un iedotu – kas tad es tev esmu?” “Grosis!” “Nē, ne 

Grosis. Grospaps!” “Nezinu, negribu, neparko negribu!” ...Bet to konču traki 

gribās... Beigās jau viņš samierinājās un sacīja: “Labi, ja Grosis, tad Grosis.” 
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Grosis nomira 45. [1945.] gadā vēlā rudenī, tas bija pirms manas 

apcietināšanas. Neredzēja tādus trakus laikus. 

  

Pirms precībām mamma ar saviem vecākiem bija dzīvojusi Ērģemē pie kaut kāda 

Sirkas. Es nezinu, kas tas tāds bija, bet zinu, ka Sirka māja tā bija. Tagad nu precēsies un 

brauks uz tiem “Vēveriem”. Tas Grosis sakot: “To es nekad nepieļaušu, ka tā kā plikadīdu 

ieliks vezumā un aizvedīs tukšā mājā. Viņam tak ar’ nekā nav.“ Papa jau izplānojis, ka visu 

viņš ar savām rokām taisīs, pamazām abi divi ar mammu jau gudrojuši. Kad mamma vākusies 

uz tiem “Vēveriem”, papa atbraucis ar zirgu pakaļ un sakrāvis visu vezumā. 

Bet vecaistēvs Valkā pasūtījis pie meistariem mēbeles mammas pūram, dabūjis 

mašīnu un piekrāvis, ar brezentu pārvilcis un ar’ atbrauc “Vēveros”. Un tad tie visi, kas tur 

miestiņā dzīvoja, tie visi ar tādu traku – ne jau nu kādu skaudību, bet brīnīties nenobrīnījās, 

kad cēla tās mēbeles laukā un nesa, un lika meistari kopā. Laukos! Pliki un nabagi! Tikko 

māju cēlis, bez naudas, tik kaut kāda piparu bodīte! Un tagad ved tādas mēbeles! 

Tās mēbeles tur bija priekš tiem laikiem ļoti labas un traki smukas – ne tādas pulētas, 

ne krāsotas, bet matētas. Bija veļas skapis tāds ar spoguļdurvīm – milzīgi skaists; apaļais 

galds un krēsli; drēbju skapis milzīgi tāds lepns, apakšā atvilktnes un augšā vēl un tad, kur 

drēbes kārt; gulta un skapīts pie gultas. Ar mana Groša dotajām mēbelēm “Vēveri” bija 

milzīgi lepni.  

 

Kad manējie tika izsūtīti, pēc tam kaimiņi stāstīja, ka bijuši jāgaida 

zīmogotāji no Valkas, jo jānozīmogo viss, lai neviens neko neiznes. Tad no Valkas 

piebraukuši, viens kungs sēdējis mašīnā, un strādnieki nesuši laukā visas 

mammas mēbeles. 

 

“Vēveros” dzīvoja trīs istabās augšā otrā stāvā, jo apakšā bija veikals un pasts – p.p.n. 

Vēveri saīsinājumā. Tā bija 

pasta palīgnodaļa Vēveri pie 

Ērģemes pasta, jo cilvēku daudz 

un tur bija vajadzīgs. Nākošās ir 

Kārķos tikai un Dakstos. Pasta 

nodaļu atvēra, kad viņi jau bija 

precējušies. Tur gan bija tikai 

viens rakstāmgalds un vieta, 

kur avīzes sadalīja.  

Kad bija jāraksta uz 

aploksnes adrese, rakstīja 

Ernestam Vēverim “Vēveros” 

caur Vēveriem. 

 

 Nu un tā darbojās pasta nodaļa un veikals. Turēja zirgu, jo 

veikalam jau vajag. Preces ved no Rīgas, sūta uz Ērģemes staciju. Kur 

Ērģeme stāv un stacija vēl! Pēc precēm uz Valku jābrauc. Valkā Lielauša veikals, tāds 

Raudzēns bija, kur tagad šņabbode, vīna bode pāri pretī tai pienotavai. Tur bija milzīgi 

pagrabi, tur brauca pēc šņabjiem, pēc dzeramiem. Ērģemē bija Anže un Dakstos Traubergs. 

Anže bij’ Ērģemes bodnieks lielais. Viņš bija uzcēlis lielu, lepnu veikalu – modernu pēc tiem 

laikiem.  
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Veikals kara laikā nodega. Anžem sieva nomira jauna – Lūcija. Bēres bija 

Ērģemes baznīcā, es arī uz tām biju. 

 

No Kārķiem veikalam nekad neko neņēma – nezin, kāpēc tā. Daksti 5 km un Ērģeme 

8 km līdz Vēveriem. Un Kārķi arī ir 8 km, bet ar Kārķiem nekad nebija nekādu darīšanu, kaut 

gan Kārķu pagasts. Brauca no Rīgas no Laimas un Ķuzes. Kad nāca uz gada beigām, tad 

vajadzēja apmēram visu pasūtīt, slēdza līgumus tādus. Nu un tad zēla un plauka veikals. 

Dzīvoja ļoti labi. 

 

 

*** 

 

Tad es piedzimu, un pēc diviem gadiem brālis Tālis. Te ziņa laikrakstā “Ziemeļlatvija”. 

Padomā, kādas avīzes ir bijušas! 

 

Piedzimu Ērģemē, putenis kad bija, pusceļā uz Valku. Iepriekšējais bērniņš – puisītis 

dzima mājās un dzemdībās aizgāja. Tāpēc mammai trakas bailes, izdomāts ir, ka brauks uz 

Valku. 28. februāris – gaidīt vairāk nevar. Lūsis iedod savu zirgu – viņam liels zirgs bij’ – 

Rumis. Mums jau tad bija tāds pavecs – Jurīts. Papa ar to Lūša zirgu tagad vedīs uz Valku – 22 

kilometri. Bijusi traki dziļa ziema un milzīgs putenis, ceļš tik traki aizputināts. Gājis ir šķībi un 

greizi, mamma kažokos satīta un vaimanā. Ērģemē tiek līdz mājai, kur dzīvo Pūrēnu Marta, ar 

kuru mamma kopā pastā strādāja Ērģemē. Tā mamma bļauj: “Tālāk mēs nekur netiksim. 

Brauc iekšā.” Iebrauc tajā Pūrēnu mājā, mammu izvāc no ragavām, un papa aizbrauc pēc 

vecmātes. Atveda vecmāti, un es tur piedzimu tajā Pūrēnu mājā trakā putenī. Man otra 

krustmāte ir Pūrēnu Marta (viņa pēc tam visu mūžu bija valcēniete, nostrādāja pastā).  

Otrā dienā vakarpusē satin visu ar lieliem kažokiem, ķieģeļus sasilda un visu ko, un 

mammai pietin bērnu klāt, savīsta un cik spēka triec uz māju – 8 kilometri. Tā mani tikko 

piedzimušu, tik nakti pārgulējušu jau veda mājā.  

Papa bijis uztaisījis ar savām rokām baltu šūpulīti. (Pēc tam tas palika tur “Vēveru” 

bēniņos – kā es viņu tagad gribētu redzēt! Kad atgriezāmies no Sibīrijas, tad vairs nebija.) 

Balts tāds, koši balts ar tādu izliekumu, pie āķa augšā piekarams. Mammai blakus pie gultas 

tas šūpulītis, lai var pašūpot, ka’ sāk kunkstēt. Papa tik milzīgi centies un uztaisījis. Un tad 

mamma stāstīja, kā tas bija, kad atbrauca mājā, un piekārts augšā tas šūpulītis, balts viss 

saklāts. Mani ielika tur iekšā. Un tad ir sanākuši visi apkārt – divas vecāsmātes, māte un visi. 

Grosis sacījis: “Tagad pirmais – nākat visi tuvāk, te nu ir brīnums atvests, te viņš ir. Lai tik 

balts meitiņai mūžiņš, kā tas šūpulītis, kur viņu ieliek.”  

 

Vai viņš zināja, uz kādām nārām un kādās pagaldēs meitiņa gulēs…  

 

Bet tad visi priecīgi apkārt, patin mani vaļā – guļ meitēns. Grosis licis visiem noskaitīt 

tēvreizīti. Visi noskaitījuši. Mamma to stāstīja vienmēr man un raudāja, sacīja: “No tā laika 

vienmēr to esu darījusi.” 
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Tas te Vēveros ir nofotografēts. Vot es tur tupu – tāds mazs krupis. 

 

Kristīja mani skolotājs Augusts Burkins mūsu mājā. Viņš varēja kristīt, viņam bija 

atļauts. Fotogrāfijas es tik redzēju – istabā tāds kā altārīts uztaisīts tur bija. Puķes saliktas.  

Tur ar’ man vesels stāsts. “Kustuļos” Edgars bija – Ogsts Edgars. Tas Edgars tāds mazs 

– četri pieci gadi tāds puika. Tas zina, ka visi aizbrauc uz “Vēveriem”. Tur meitēnu kristīs. 

“Kustuļi” apmēram kilometrs no “Vēveriem”. Bērnus neņem līdzi. Māsa Marga pavisam 

maza, otra meitene vecāka – Modrīte. Tie spriež paši: netaisnība – lielie aizbrauc, tur ēdīs un 

dzers, bet mums jāsēž mājās. Neapmierināti! 

Mamma stāstīja, ka tas bija tāds gājiens, kāds nebija pieredzēts. Pašlaik tur notiek 

kristības, un krustmāte tur bērnu, Burkins runā. Mamma saka: atsprāgst durvis, pa durvīm 

kaut kas tā kā aizķerās un nāk iekšā Edgars – “Kustuļu”. To kilometru pa lielceļu ir nonācis. Ar 

Modrīti – vecāko māsu izdomājuši, ka vajag aiznest puķes un – kādas puķes aiznest! 

Suņuburkšķus saplūkuši! Modrīte palikusi aiz durvīm, un Edgars nāk iekšā ar visu blīkšķi, aiz 

sliekšņa aizķerās kāja un ar klupšanu ieklūp iekšā ar to pušķi – “atnesu meitenītei!”. Visu 

mūžu smējās līdz sirmam vecumam, kamēr nomira: “Es tev esu pirmais precinieks. Tu nemaz 

to nezini!” Suņuburkšķi – manas kristamās puķes! 
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Te mēs visi esam Ērģemes pilsdrupās: tēva māsa Emīlija ar savām meitām, vidū otra 

tēva māsa Emma.  

Katru gadu pēc 

kapusvētkiem pilsdrupās bija balle, 

teātri spēlēja, laimes akas bija, 

saldējums un desas. Viss kas tur 

notika. 

Papa vienmēr tad nesa 

“tīringerus” – tādas kā sardeles, bet 

nez kāpēc saucās “tīringeri”. Tur, 

pilsdrupās vārījās lielie katli, un 

tirgotāji tirgoja. Nekad tādus vairs 

es mūžā neesu ēdusi. Vienmēr ar 

māsīcām Laimu un ar Ritu 

atceramies un sakam – kaut 

vienreiz viens pirms miršanas 

iedotu vienu “tīringeru” noēst. Ka’ 

paņēma – un vēl ūdens kliņģeris 

bija – mīksts tas kliņģeris un tas 

“tīringers” rokā – šitā te tauki tek. 

Un ka’ koda – gaļa! Un tik sulīgs un 

tik traki garšīgs! 

  

 Ērģemē netālu no 

baznīcas uz pilsdrupu pusi bija 

māja, kurā fotogrāfs bija – tāda 

sieva. Kas brauca uz tām 

pilsdrupām, vienmēr 

nofotografējās tur pie viņas.  
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 Vēl es atceros tādus kapusvētkus Ērģemē pilsdrupās, kur bija laimes aka – 

iemet kaut kādu naudiņu groziņā un tad nolaiž lejā, tur ieliek kādu mantiņu un ta’ velk augšā 

– zīmuli, piemēram, vai kādu mazu blociņu. Galvenā dāvana – liela lelle – tāda tautiskā sēž uz 

tās laimes akas. Tad kad savākta ir apmēram lelles nauda par tiem sīkumiņiem, jāuzmin ir 

lelles vārds. Piemēram, iemet 5 santīmus un pasaki vārdu. Nav tas, nav. Met vēl 5 santīmus 

un pasaki. Un tad šito trako minēšanu!  

 

 Pie teikšanas tur bija Kalniņu Elza, mālera meita. Viņa jau apgalvoja, ka nav 

neko tur sataisījusi manā labā, bet es uzminēju to lelles vārdu, viņai bija vārds Sarmīte. Tādu 

neviens nebija trāpījis uzminēt. Un es, kad uzrakstīju Sarmīte, velku laukā to grozu un sēž 

lelle ar villaini uz pleciem – tautu meita ar lielu bizi.  

 Uz skolu vedu to lelli – lielīties visām draudzenēm. Es domāju, ka tie varēja būt 

pēdējie kapusvētki, jo es jau tāda liela meitene biju. Tā mana lelle palika mājā, visu laiku 

sēdēja, kur galdiņš mans un stūrīts. 

 

 

*** 

 

 Te avīžraksts, kur minēts papa vadītais pūtēju orķestris. 
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*** 

Papa diriģēja arī Veckārķu jaukto kori. Šajā fotografēšanās reizē mamma ar mani 

stāvējusi malā, bet tad pēkšņi es pieskrējusi priekšā pie tēva. Te ir visi lielie saimnieki. 

Uz Dziesmu svētkiem mēģinājās. Visi sabrauca un tad mēģināja. Uz Dikļiem zinu, ka 

vienreiz brauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas pats attēls 1932. gada žurnālā “Dailes Magazina”. 
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Publikācijas laikrakstā “Ziemeļlatvija”. 
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*** 

Šajā fotogrāfijā ir arī mans tēvs. Tas ir “Vēžos” pie viņa māsas, visi nofotografējušies 

pie kuļmašīnas. 

 

Papa bija draugos ar vienu saimnieku no Turnas – ar Mirkšu no “Zīlēm”. Viņam dēls 

ir, bet palaidnīgs. Mirkšam pašam liela māja, meži un vis kaut kas ir. Dēls nu būtu, bet nekur 

liekams. Viņš ņem, nopērk arī dēlam māju – “Paltes”, no savas zemes atdala viņam zemi – tur 

lai saimnieko.  

Vecais Mirkšs runā ar manu tēvu: “Kaut ko vajag darīt!” Bet tas jaunais Mirkšs lāgā 

neko negrib. Vecais saka – nauda ir, es viņam dotu nezin ko, ja viņš mestu pie malas šito te 

slaistīšanos.  

Mans papa saka – viņam ir tāda doma, ka varētu tādu darbu dabūt, kur visu laiku ir 

darbs – ja viņam nauda būtu, viņš to ieguldītu – kur? Veikals iet un darbojās, un viss ir 

kārtībā. Bet viņš nopirktu dampi un kuļmašīnu. Tik viņam tādas naudas nav.  

Un tad ar Mirkšu, to veco “Zīles” saimnieku sarunā abi divi – kārtīgi vedīs visu to 

grāmatvedību, peļņa būs kopīga un kopā viņi nopērk dampi un kuļmašīnu. Vecais Mirkšs saka 

tam Jānim, savam dēlam: “Tas tagad ir tavs uzņēmums, darbojies.”  

Mans tēvs tik funktierē uz priekšu. Pa ziemas mēnešiem būs gateris – to pašu dampi 

darbina un velk gaterim dēļus un baļķus, un visu kaut ko zāģēs un taisīs.  

  

 

 

 

 

 

 

Par to stāsta arī sludinājums avīzē. Ārņi – tā bija centrāle. Mums jau toreiz bija 

telefons mājā. 
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Bet nekas neiznāca no tā Jāņa. Viņš nenāk darbā, un manam tēvam vienam grūti ar 

visu to darīšanu. Tad tēvs no tā “Zīles” saimnieka atpirka to viņa pusi. Tā nu manam tēvam 

bija dampis un kuļmašīna, un gateris ar’ vēl pa ziemu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te, re kur, tēvs ir mašīnists. 

  

Joki jau ar to manu tēvu. Kas viņš ir īsti – nevar saprast! Kas tik viņš nav bijis: pūtēju 

un stīgu orķestra vadītājs, diriģents, veikalnieks, galdnieks, slotas kātu taisītājs, kuļmašīnas 

vadītājs, biškopis, fotogrāfs, arī skolotājs.  

Te ir jaunā Mirkša kāzu bilde. Vidū priekšā ir pats vecais Mirkšs. Te ir arī Brunhilde 

Pētersone, [vēlākā Tautas lietišķās mākslas studijas “Saulīte” vadītāja] – sēž priekšā ar baltu 

krādziņu. Viņa jau tad ir skolniece. Brunhilde pati man to fotogrāfiju iedeva. Kapos mēs 

vienmēr satikāmies. Viņa sacīja: “Es tev atvedu vienu bildi. Skaties, meklē, kur tu tur esi!” 

Mums ar brāli aizmugurē sēž mācītājs Roberts Priede. 
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*** 

 

Tēvam pašam patika fotografēt, viņam uz bēniņiem bija daudz fotogrāfiju negatīvi – 

kaudžu kaudzēm tās stikla plates – lielākas un mazākas. Mammai atkal bēniņos bija 

“Atpūtas” un “Zeltenes” – visi žurnāli cietos vākos sašūti pa gadiem. Mamma vienmēr sacīja, 

kad paies gadi, tad būs interesanti pašķirstīt. 

Šī ir mana tēva taisīta bilde. 1938. gads. Mamma un abas vecāsmātes: vidzemniece 

[raibā blūzē] un tā ir zemgaliete. Te ir arī tēva māsa Emīlija Lielause (viņa ir “Vēžu” 

saimniece, vīrs tad ir jau miris), viņas meitas Velta un Rita (Velta ir vecāka, Rita gadu jaunāka 

par mani). Visas trīs ir ciemos atbraukušas pie mums. Priekšā pa labi es un brālis. Pašā vidū 

no kaimiņiem – Bezšapočņikova Anna, viņa vaktēja, kā tik papa taisās kaut ko fotografēt, tā 

uzreiz bija klāt.  

 

Mana krustmāte – tēva māsa Emīlija bija apprecējusies ar Jāni Lielausi. 

Viņš bija palicis viens, jo pirmā sieva bija mirusi dzemdībās. Bērniņš pagalam un 

sieva pagalam. Kad mammai pirmais puika izputēja, kā mamma vēlāk stāstīja: 

“Kas tā bija par raudāšanu un kliegšanu, un bļaušanu!” Bērniņš pirmais un 

pagalam. Viņas lielais mierinātājs bijis Lielausītis, viņš visu laiku tik sacījis: 

“Antonij, tu esi dzīva, tev vēl bērniņi būs, bet man nekā vairāk nav.” 
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Par šo fotogrāfiju arī ir vesels stāsts. 

 

Mammas māmuļai uz priekšauta ir uzraksts “met miedziņu maliņā”. Kur tas nāca? 

Mamma ir no rīta gulētāja, vienvārd sakot – “pūce”. Viņa vakarā neiet gulēt, vēl grib staigāt 

un visu ko. Es tāda pat esmu. Bet papam vajag no rīta agri celties. Viņš teica: “Tas nav cilvēks, 

kas negrib redzēt, kā uzlec saulīte.” Vasarā tas tak ir šausmīgi agri. Mamma strādā pastā – 

viņai uz darbu jāiet vēlāk, ne viņai kūtī kas darāms, ne kur. Viņa tak tā ir Ērģemē ieradusi, un 

tā viņa ir dzīvojusi. Bet tagad jauni likumi. Mammai mīļāks bija mēness. Bet papam vajag to 

sauli. 

 

Visu bērnību viņš mūs mocīja ar tiem agriem rītiem. Mums gotiņas divas – piesietas 

laukā ķēdē, un viņas tur ēd. Bet nē, no rīta: “Celies nu, meit, augšā, ganos jāiet. Neviens 

cilvēks nevar augt, ja viņš nav izjutis, kā tas ir no rīta ganiņam ar plikām kājām iet.” Pastalas 

man ātri paliek slapjas, un kājas tak salst, viss kas tur beržās. Tās bija šausmas! Bet, lūk, bija 

jāiet. Bezšapočņikovu Martai bija kādas piecas govis un vēl tur telēni, un aitas jāgana. Mēs 

bijām draudzenes. Marta ganīja pa izcirtumiem un dziedāja šausmīgi skaļā balsī. No rīta, kad 

viss ir kluss, tā balss tik traki skan. Manam papam tā patīk. Viņš saka: “Kāp tu uz tā akmeņa 

un dziedi tu ar’. Sadziedaties ar to Martu.” Visu laiku mani rīpelēja. Mēs dziedājām. Bet kāda 

tā dziedāšana! Marta jau vairākus gadus iet un gana, tas ir viņas darbs. Bet man tak tas nav 

darbs, ja var to govi piesiet. Kāpēc mani moka šitā te?! 

 

Bet svētdienas rītā papa mūs abus ar Tāli ceļ augšā: “Ceļaties, ceļaties, fiksi 

nomazgājat muti un ejam cīruli klausīties.” Iziet tīrumā, cīrulis dzied. Papa āboliņa laukā 

atguļās, rokas izpleš un saka, lai mēs nākam pie viņa, tad mums būs siltāk. “Tagad meklējat 

rokā cīruli, kur viņš ir.” Tad mēs ķīķerējām: “Ā, re ku, re ku!” Un tad krīt zemē tas cīrulis, 

citreiz vai gandrīz virsū. Un kāda tā rasa un kāds tas āboliņš, un kāda visa tā daba! Un tie 

zirnekļa tīkliņi vēl! Par visu viņam tā lielā jūsmošana. 
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Viņš to mammu gan tā, gan tā vedinājis: “Celies no rīta. Nāc, iziesim cauri mežiņam, 

tikai cauri mežiņam, tad tu redzēsi to skaistumu.” Tā mamma neparko, viņa saka: “Man nekā 

taču nav no rīta, ko darīt.” No sākuma bija viena gotiņa, sivēns kāds un vairāk nekā. Tos viņas 

māmuļa apkopj. Mamma saka: “Es jau patiesībā duma, varēju jau viņam padoties. Bet 

domāju, ja šitā mani te sāks pēc sava prāta dīdīt, tad nekāda jēga nebūs.” Un viņa neiet.  

 

Un reiz, kad papa korim bija kāda dziedāšana, tur aizsardzes tirgoja visādus 

rokdarbus. Viņš nopircis to priekšautu, atvedis tai mammai un uzdāvina. Mamma viņu 

glabāja visu laiku, no Sibirijas ar’ vēl atveda mājā. Sacīja: “Vot, kur viens liels naida iemesls 

bija – šitādu uzdāvināt man! It kā es sliņķe, kaut ko nedarītu un gulētu mājā!” Un viņa 

nevienu reizi to neuzlika. Kad fotografējāmies, mamma iedeva savai māmuļai, lai pieliek to 

priekšautu priekšā – parasti jau viņai vienmēr bija ķēķa priekšauti – savalkāti. Kad 

fotografējās, speciāli tā lepni izklāja. Mamma sacīja: “Tas ir mūsu ar papu dzīvē pirmais naida 

iemesls, kad viņš uzdāvināja šitādu savai jaunai sievai.” 

  

*** 

 

Abas manas vecāsmātes dzīvoja pie mums “Vēveros”, tēva mammai bija pašai sava 

istabiņa. Viņa vienmēr tāda uzcirtusies. Bijusī modere, tagad dēla maizē. Meitas viņai visu ko 

ved un dod. Viņa vienmēr bija tīra, priekšauts balts un lakatiņš tāds balts. Tāpēc mēs viņu 

iesaucām – smukā māmuļa. Otrai māmuļai vienkārši nebija, kad pucēties. Viņu nosaucām par 

ķēķa māmuļu, jo viņa visu laiku ēst taisa un tur grozās. Papa vienreiz uzdzirdēja un saka: “Kā 

jūs tā? Tā nedrīkst saukt! Vai jūs sajēdzat ar’?! Kāpēc tā ir smukā un tā ir ķēķa māmuļa?” Bet 

kā lai mēs atšķiram, ja mums abas vecāsmātes jāsauc par māmuļām? Tad mēs izdomājām – 

tā būs mūsu māmuļa. Mēs jau vairāk kopā dzīvojām, pie viena galda sēdējām. Bet smukā 

māmuļa atsevišķi. Papa sacīja: “Labi – lai tad ir mūsu māmuļa.” 

Mammas māmuļa – tā visu laiku kūtī un no kūts, ēst taisa, visu dara, skrien uz dārzu 

mežiņam cauri – dārzs jāravē. Visu laiku vienos darbos. Mamma nevarēja paspēt, jo veikalā 

un pastā jābūt tak ir. Mūsu māmuļai bija grūti, bet viņa bija tik labsirdīga. Tā otra māmuļa – 

vidzemniece – tā tikai visu brāķē, izšimpē. Mūsu māmuļa tik nosmaida un neko pretī 

nekašķējās nekad. Cik reiz viņa lika man: “Ienes māmuļai zupu.” Es nesu: “Te ir pusdienas.” 

Smukā māmuļa maisa ar karoti un saka: “Kas tas par ēdienu?! Nes prom!”  

Mūsu māmuļa vārīja skābputru. Kurzemniekiem ir skābputra – tāda kā putraimus, 

kad vāra – tāda plāna putra, zupa tāda. To ieraudzē, ielaiž tur kunkulīšus, rūgušpiena tādus. 

Viņa ir skāba un laba vasarā, šķidra, protams. Tie putraimi jau kaut kur dibenā. Apmaisa visu 

un lej krūzē. Launagā ņem un uzēd. Smukā māmuļa tad: “Cūku putra!” 

Viņa pati taisīja tādu – sakūla miltus, tad ieskābēja – tas saucās skābums. Tas ir siena 

laikam. Milti sakulti, viss tas sarūdzis – skāba viņa bija. No miltiem tāds kā saldums, jūt, ka 

tas nav ūdens, bet tas pats ūdens jau vien ir. Siena laikā tad skābums pagrabā viņai bija. Liela 

tāda muciņa. Viņa pati gāja un iekūla, iemeta iekšā upeņu zariņus – garšas pēc, pielika vēl 

kaut ko klāt.  

Plīts viņai pašai bija iemūrēta istabiņā, ēst vārīja pati un sacīja: “Ernīt, nāc paēd 

kārtīgu ēdienu.” “Vēžu” saimniece, viņas meita Emīlija žāvēja gaļu un veda veseliem māla 

podiem tos žāvētos taukus. Viņa paņem ar koka karoti tādu krietnu gabalu, iemet katliņā, 

kad izkūst – tauki melni kā no pirtī žāvēšanas, milzīgi smaržīgi. Tad ieber putraimus vai 

grūbas, maisa, maisa ar to karoti. Smaržo viss, tad sīpolu lieliem gabaliem piegriež. Ilgi un 

gari maisa, tad – buh – ūdeni virsū, un tad viņi tur vārās. Pa to laiku mizo kartupelīšus. Bet tie 

tik vārās uz tādas mazas uguntiņas. Visu laiku atkal paskatās, paskatās – vēl nav. Tad ieber 
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kartupeļus un izvāra tādu ritīgi tumīgu to zupu. Un tad: “Ernīt, nāc paēd!” Man gan negaršoja 

tā zupa – tāda gluma un šausmīgi taukaina. Es līdz šai dienai nevaru ciest tādus taukus.  

Manam papam šausmīgi garšoja viss, ko tā mūsu māmuļa taisīja, viņa jau bija mācīta, 

taisīja kā no pavārgrāmatas. Viņa tik traki to manu papu uzpasēja. Kad cepa pankūkas, 

vienmēr: “Ernīt, nāc nu šurpu.” Mums taukos cepa, bet papam sviestā – čurkstīgas, 

kraukšķīgas tās maliņas tādas. Mēs jau ar’ gaidīt gaidījām, ka mums varbūt iedos. Kādu vienu, 

divas jau iedeva. Papa tad sēdēja virtuvē uz bluķīša, bet tā bija Groša vieta.  

Grosis kurināja plīti. Vasarā atveda lielu vezumu zaru, un Grosis ar mazu cirvīti visu 

cirta. “Nu, kādus tad vajag, lēni vārīties vai ātri?” Un visu laiku pīpē pīpi. Pats audzināja 

tabaku, grieza un darījās. 

 

Vecāmāte šmorēja teļa gaļiņu. Kā bija? Kur tad vasarā – kāda gaļa! Izžāvētā treknā 

gaļa. Dakstos bija tāds viens vīrs – Bedrīte viņam uzvārds. Viņš no saimniekiem, kur nokauj 

teļu, nopērk tādus labākus gabalus. Saimniekam jau vajag pārdot kaut kur. Bedrīte ir klāt ar 

zirgu, tādi vāģi plati. Gaļu ar baltu, tīru palagu pārklāj, lai mušas netiek klāt. Viņš jau zin, kas 

ņems. Pie mums, piemēram, Kalniņš ņems, Lūsis ņems un Vēveris. Bezšapočņikovi bija tādi 

trūcīgāki, tie nē, viņiem nekas cits nebija kā zeme un gotiņas. Saimnieks pats piepelnījās – 

gāja malku zāģēt, mežus cirst. Bedrīte atved to gaļu, piebrauc, un viņš jau zin, ko māmuļa 

ņems. Viņa iet laukā ar maku pie tā vezuma un saka: “Dod man šito gabaliņu un šito gabaliņu 

un šito.” Viņam jau viss salikts pa gabaliņiem. “Nu vēl tas tev jāpieņem klāt.” Tāds švakāks 

gabals. “Labi.” Samaksā un nāk ar visu iekšā. 

 

Smukai māmuļai meitas visu laiku veda vistu spalvas – sakrātas lielas kules, tās bija 

jāplucina un galiņš ar šķērēm jānogriež. Tad viņa vienmēr sauca: “Judīt, nāc nu, padziedāsim, 

parunāsimies.” Man tā bija rūgta nāve. Es gribu skraidīt pa āru, bet viņa sauc – jāiet ir, 

jāklausa. Aizeju, piesēdina pie galda, šķērītes blakus – šņik šņak un galiņu nost. Un iebāž 

maisā – spilvenus ko taisīt. Tos kaulus visus zemē meta, pēc tam čupu savāca. Lieliem 

maisiem!  

Citreiz viņa saka: “Iesim uz druvānu.” Tur tāds klajš lauks ceļmalā, tāda nokalne. Viņa 

sauc mūs ar Tāli: “Ejam staigāt.” Aizejam tādu gabaliņu no mājas, tad ir tāda vietiņa, viņa 

apsēžas un ripina mums bumbu pa to kalniņu lejā – kurš pirmais noķers. Bet to vietu viņa 

sauca “druvāns” – tāda saules izdegusi ceļmala.  

 

Kara [Otrā pasaules kara] beigās, smukā māmuļa bija taisni aizbraukusi 

uz “Vēžiem” pie meitas paciemoties – kad vācieši mūs dzina no mājas laukā. 

Tā viņa ar’ tajos “Vēžos” pēc tam palika pavisam. Nomira ap to pašu laiku, kad 

bija izsūtīšana. 
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Šī bilde ir fotografēta Ulmaņlaikos, senos gados “Jāņgložu” laukā. “Bāliņu” saimnieks 

Jende nopircis ir traktoru, tam Imantam jau visi groži rokā, tas ir zinātājs un braucējs. Viņš 

draudzējās ar Valdi Vīlisteru. Atbraucis ir uz tā Vīlisteru lauka uzart vai uzecēt, vai ko tur darīt 

un tad puiku bars ir riņķī: Laimonis, Jānis un Kārlēns, Meieru Atis un Emīls – abi brāļi un arī 

mans brālis. Tāds nekad nav redzēts! “Bāliņos” Cekuls [Aivars] tagad dzīvo, viņa mamma 

Mirdza ir dzimusi Jende. 

 

Vēl atceros, kā papa mūs veda uz “Taurnieku” pļavām skatīties, vai nu jau laiks ir 

pļaut. Papa no rīta: “Ejam uz “Taurniekiem”!” Nu jāiet! Tāds rasains rīts. Saule un tāds jauks 

vasaras laiks. Ejam gar tādu grāvmalu. Tur smilgas tādas lielas, lielas. Mēs ejam un, ejot 

noraujam kādu smilgu, nobraukam skariņas. Papa nāk no aizmugures. Mēs ar Tāli pa priekšu. 

Un es atceros, ka viņš mani apstādināja un sacīja: “Tagad, meit, apstājies. Tu paskaties uz šito 

smildziņu. Tu redzi – viņa zied. Tie dzeltenie ir ziediņi. Viņa zied un tik priecājās. Viņa par 

saulīti priecājās un saulīte par viņu. Un iet viens meitēns garām un švirkst – norauj un 

nosviež zemē. Saulītei prieka mazāk un smildziņas nav. Nekad tā nedari.” Man tā reize tā 

iegriezusies. 

 

Pie Vēveriem bija 

nezināmā karavīra kapiņš no 

tiem laikiem, kad igauņi nāca 

virsū un karoja. Mans tēvs, par 

cik viņš bija milicis, viņš zināja, 

ka tur apraka kaut kādu Broku, 

igauni – ar uzvārdu Broks, kam 

neviena piederīgā nebija. Tēvs 

uztaisīja apkārt sētiņu, 

nokrāsoja. Un katru sestdienu 

mēs gājām tur, tās citas 

meitenes ar’ turpat no 

Vēveriem, no tām citām mājām. Puķes nesām, vecās aizmetām un jaunas likām. Un te 

mamma ar mums atnākusi ir. Sakopts vienmēr bija kapiņš. Svecītes dedzinājām. 
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*** 

 

1938. gada rudenī sāku iet skolā.  

 

Jau gadu iepriekš šausmīgi to gribēju. Draudzene man bija Kustuļu Marga, tā aiziet 

pirmā klasē un Jukāma Mudrīte arī – abas manas draudzenes. Es tak gribu ar viņām mācīties 

kopā! Un neņēma mani! Es atceros, ka papam nebija vaļas un mamma mani veda, 

aizbraucām uz to skoliņu. Skolotājs Burkins tagad ar mani runāsies: “Stāsti, ko tu māki – kādu 

dziesmu un kādu dzejoli. Un, vai tu zini, cik ir tik un tik, pielikt tik un atņemt tik?” Un es zinu 

visu to. Bet viņš saka: “Un cik tev gadu – to ar’ tu zini? Nu ja – 6. Nevelk! Viens gads tev vēl 

jāpadzīvo mājā.” Es tik traki raudāju un sacīju: “Bet es visu zināju!” Man tas bija traks 

pārdzīvojums, ka nepaņēma, izbrāķēja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un šitas ir – varētu domāt, vai tad kauns nav?! Tāda te sēta izšķīdusi. Te ir veikals, 

brauc tie saimnieki un zirgus ap to sētu piesien. Tēvs vienmēr lamājas un lāpa to sētu. Un 

vienmēr tāda te izlauzīta. Bet bilde traki smuka. Tālis, paskat, kādā jūrnieka šēzē, bet uzkāpis 

uz salauztas sētas. 

 

Sākumā gāju Veckārķu skoliņā. Skolotāja bija Burkina, Burkina meita. Viņa ar visiem 

tika galā. Visi sēdēja vienā lielā klasē: viena rinda, otra, trešā, ceturtā. Vieniem lika rakstīt, 

tiem to, tiem kontroldarbu. Un kā viņa varēja tikt galā! Šausmīgi paklausīgi bērni bijām.  
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Toreiz jau elektrības nebija. Klasē augšā nolikta lampa – petrolejas. Lika mums arī tos 

cilindrus tīrīt, pirmklasniekiem nelika, bet tiem, kas vecāki bij’. Jānoņem un tad ar tādiem 

ezīšiem jātīra, jo piekūp jau.  

 

Mājā ar’ tāpat bija. (Elektrība parādījās tikai tad, kad manis vairs tur nebija.) Kad 

nāca kādi ciemiņi, papa tad tādu jocīgu lampu – es tādu nekur neesmu vairs redzējusi – 

uzpumpēja ar benzīnu, bet to vajadzēja ļoti labu, dārgu. Tad no tās lampas bija tāda kā 

dienas gaisma, tāda balta. Lampa bija liela – tāds kā lukturis. Pumpēja, pumpēja un tad 

laikam uzšļāca to benzīnu. 

 

Burkins mani bija kristījis un rakstīt ar’ mācīja, pa pirkstiem ar’ sita, aiz auss ar’ plēsa. 

Mācīja jau Velta, bet viņš bija skolas pārzinis. Viņa darbojās ar lielākām klasēm un mums 

uzdod rakstīt – jāvelk ir pa līnijām. Tad jau bija glītrakstīšana – galvenais ar spalvu, ne jau ar 

pildspalvu. Burkins staigāja – tāds cēls skolotājs ar baltu bārdu, baltiem matiem. Tad viņš 

pienāca pie sola klāt. Skatās, kā es tur esu uzrakstījusi. Sēžu, rokas uz galda. Viņam lineāls 

rokā un ar to lineālu pa pirkstiem – kā sāp! Citreiz aiz auss ar’. Kad kāds kleksis gadījās, 

sacūkoja kaut ko, tad tā stingri te saņēma aiz auss ļipiņas. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[no albuma Valkas bibliotēkas novadpētniecības krājumā] 
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 Te visa skoliņa. Tik daudz bijām – 4 klases. Visus skolotāja sastādīja. Visa skola stāv, 

un viņa velk. 

  

  

Te mēs, meitēni, kas internātā pa nakti palikām. 2 km man māja, bet gulēju skolā. 
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Viens no zēniem fotogrāfijā ir Polis Edmunds. Viņš bija sēdējis nez cik gadus. Otrā 

pusē Tarts Osvalds – 4. klasē mācījās tad, kad es pirmajā. Te ir arī Bezšapočņikovs Jānis, Lūsis 

Jānis. Te es un Gaida, un Saldūksne Aina. Porītis – dakteris – ar mani vienā klasē bija. Viņš 

augšā stāv pa vidu – mazākais pa labi. 

PorīšJānis man ir klasesbiedrs no pirmās klases – no ābečniekiem, vienīgais, kas ir 

palicis no Veckārķu skoliņas. 

 

Viņš tagad atceras: “Tu jau vienmēr biji ar tādām kuplām bantēm un bizēm.” Es 

viņam saku: “Es ar’ atceros, kāds tu biji – ka tev 3. klasē bija svārki no pašaustas drēbes.” 

Viņš jau bija saimniekdēls, viņa mamma Matilde bija aizsargu priekšniece. 
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Skolas birzīte. 

 

 
  

 Katru gadu tur notika bērnu svētki. Kad skola beidzās, tad visiem apkārtnes 

skolniekiem tur bija lielā ballēšana. Bija arī skatuvīte uztaisīta. Pirms tam visas lapas 

vajadzēja tur izkasīt pavasaros. Vilkām kaudzē un dedzinājām. Ak, tu trakie darbi!  

 

Skolā mācīja mūs mīlēt Latviju, dabu un arī Dieviņu. Pirmdiena sākās ar rīta lūgšanu, 

tāpat arī beidzām nedēļu. Daudz laba no mazās skoliņas visu mūžu nesu līdzi. 
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Skolotāja Burkina – Velta Krīvēna. 
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*** 

 

Es vēl mācījos Veckārķos, kad 1940. gadā nāca jaunā vara. Tēvam atņēma veikalu. 

Viņš tomēr dūšu nezaudēja. 

 

Bet 1941. gada jūnijā Ērģemes baznīcā bija iesvētības mana tēva māsas dēlam 

Otomāram Jūgam. Viņi 

“Gulbīšos” Ērģemē 

dzīvoja. (Otomārs pēc 

tam kaut kur Kurzemē 

– tajā katlā pazuda. 

Tēva māsai palika tikai 

meita.) 

Iesvētības bija 

arī Laimas māsai 

vecākajai – Skaidrītei. 

Mums bija jābūt uz 

iesvētībām “Gulbīšos” 

un pie Laimas māsas 

“Grīvās”.  

Sapucējušies 

un braucam. Papa bija 

izgudrojis, kā var tur un tur – liels jau tas attālums, ar zirgu jābrauc, bet jābūt ir. Tad pa 

priekšu pie tā Otomāra un pēc tam uz tām “Grīvām” – tur jau viņam bija tas mīļais brālis. Pie 

māsas tā ātrāk, lai tiktu pēc tam tur.  

 

Tad, kad nāca pašlaik laukā visi iesvētamie, mācītājs pa priekšu – baznīcai apkārt 

tādu riņķi – tāds vienmēr bija gājiens. Uzreiz lido drausmīgās lidmašīnas – viena grupa, otra – 

tik zemu lidoja tās krievu lidmašīnas. Nenormāla tā rūkoņa. Drausmīga tāda. Visi: “Kas tagad 

būs?!” Ar tādām lielām trakām šausmām: “Mīļais dievs, karš laikam, laikam karš!” Tik daudz 

bija to lidmašīnu, nez cik tur viņas lidoja – šausmīgi, tā, ka pie zemes jāliecās. Troksnis 

nenormāls, zirgi visi rāvās nost. 

Papa sacīja: “Uz “Gulbīšiem” nebraucam, braucam pie brāļa uz “Grīvām”.” 

Aizbraucām un tur sacīja – ziņots ir pa radio, ka karš sācies.  

Pirmā pašā kara dienā šitā bija. 

 

*** 

 

Kara laikā mūsu mājā otrā stāvā iekārtojās kaut kāds lielais vācu virsnieks, viņam tak 

tur visādi kalpi un pakalpi, skrēja no visām pusēm un briesmīgi viņu vienmēr appuišoja. 

Vecaistēvs ar tiem vāciešiem ņēmās – saplēsās! Ar vienu pilnīgi sagāja duelī. Vienreiz vācietis 

sacījis: “Vāciešiem latvieši nav vajadzīgi, Vācijai zeme vajadzīga un strādnieki. Kad tagad karš 

beigsies, jūs būsiet tikai melnie strādnieki un vairāk nekas.” Vecaistēvs saka, ka mums ir tik 

daudz gudru cilvēku, ir ar tādām izglītībām, ārzemēs un tajā pašā jūsu Vācijā mācījušies. “Un 

gribat sacīt, ka te ir sliktāki?! Viņi taču nav dumjāki par jums!” Traki naidīgi bijuši. Un es 

atceros, ka vienreiz viņš ar to virsnieku tik skaļi strīdās. Bet tas virsnieks ir palūdzis mammai, 

lai atnes vienu krūzīti auksta piena un uz šķīvīša vienu karoti medus. Medus svaigs, tikko kā 

izsviests. Nu – ja prasa – lai taču viņam tiek! Mamma jau neklausās, ko viņš tur ar manu Grosi 
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runā, visu atnes, bet Grosis aiznes atpakaļ un noliek uz bufetītes un saka: “Latviešu bauris 

priekš vāciešiem neražo!” Mamma dabūja lielo runāšanu un miera līgšanu ar to vācieti. 

Vācietis bija tā pārskaities, sacīja, ka viņš var uz vietas viņu nošaut ar vienu šāvienu par 

šitādu te izrunāšanos. 

Bet Grosis jau vienmēr milzīgi gribēja runāties ar tiem vāciešiem. Viņš vāciski mācēja, 

angliski un franciski arī runāja. Tie atkal brīnījās, kur viņš zin tādu valodu un kas tad viņš tāds 

ir. Tie vācu virsnieki jau ar’ gudri, ne jau kādi muļķi. Gribēja ar viņu parunāties – o! viņš māk 

franciski un ritīgi runā – paskaties! 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te 1942. gadā uzņemta fotogrāfija, kad mēs ar papu bijām Rīgā – man bija plaušu 

karsonis un braucām pie kaut kādas speciālas dakteres. Papam Rīgā bija paziņas – Mirtiņi. 

 

Vācieši jau bija ienākuši, un visi gāja skatīties čeku Stabu ielā, tad tā jau bija atvērta, 

bija tāpat atstāta – lai cilvēki iet un tagad redz, kas notika – te ir tas baigais gads. Bija 

iznākusi arī grāmatiņa “Baigais gads” – tur bija aprakstīti visi tie 

čekas trakumi četrdesmitajā [1940.] gadā, ko krievi ir darījuši – 

nagus maukuši, acis dūruši. Briesmīgi jau – līķu kalni, cilvēki 

pārmocīti un izmocīti. Bija mums tā grāmata mājā. Drausmīga 

tāda, briesmīgi bija viņu skatīties, bet mēs tak viņu pētījām no 

viena gala līdz otram. Kā tur tai čekā asinis ir tecējušas! Kas to 

zin, cik tur bija taisnība, cik nebija taisnība?! 

Tajā reizē papa mūs atstāj tajā Mirtiņu mājā Brīvības ielā, 

lai mēs dzīvojamies, saliek mums visādas grāmatas un ar ko 

mums darboties – zīmuļus un krāsas. Mirtiņkundze strādā 

veikalā. Bet viņi abi ar Mirtiņkungu taisās iet skatīties to čeku. Es 

tak dzirdu, ko viņi runā, es liela meitene un to grāmatiņu ar’ esu skatījusies un 

šausminājušies visi esam. Mēs ar Tāli prasījāmies, ka mēs ar iesim. Neiesim iekšā, tik 

pagaidīsim turpat ārā. Bet nekā – lika mums mājā palikt. 

Vakarā Mirtiņkundze ar’ ir atnākusi, paēdam vakariņas un jāiet mums gulēt. Viņi 

paliek runāties. Viņiem tādi biezi aizkari tai istabai, un mēs ar Tāli viens vienā pusē, otrs otrā 

uz grīdas apsēdušies, sēžam un klausamies. Viņi tagad visu to, ko tur redzēja, stāsta tai 

Mirtiņkundzei. Mēs tad zinam, par ko ir runa – no tās grāmatiņas – ka tagad viņi to visu ir 

redzējuši. Viņi domā, ka mēs guļam, bet mēs klausamies. Saka: “Tur varbūt ir pielikts ar’, kas 
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to nu zin, vai tik traki maz tur bija. Bet baigi ir, baigi ir. Tie tak cilvēki bija, ko tur mocīja un 

spīdzināja.” Tajā grāmatā rādīts bija, kur tur sit un kauj, un tad no asinīm melnas strīpas tai 

renītē tek. 

Otrā dienā Tālis prasa: “Papu, bet vai tad tur tās vietas tiešām sarkanas, asiņainas 

bija?” “Kā? Kāpēc tu tā domā?” “Grāmatā ir rakstīts, ka tur asinis tecēja tādā padziļinājumā, 

tad jūs redzējāt tās asinis? Mēs jau visu dzirdējām, ko jūs runājāt un stāstījāt.” 

Nodeva mūs aiz duma prāta, aiz lielas ziņkārības. Bija jāatzīstas, ka klausījāmies aiz 

durvīm notupušies. 

 

*** 

Te jau Jaunkārķu skola, tajā bija 7 klases. Veckārķu skoliņu nolikvidēja, jo maz bija 

skolnieku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tā ir klase, kas pirms mums beidza. Skolotāji tur visi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te mēs esam jau 7. klasē. 
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                                                                                               1936.g. 
 

Jaunkārķu skola atradās turpat, kur tagad ir skola. Tagadējo uz tiem pašiem mūriem 

uzcēla, apakšā ir tie paši akmeņi. 

 

Skolas pārzinis un matemātikas skolotājs bija Kalniņš. Viņš puikas dresēja: “Vakarā, 

kad gulēt iet, tad līdz baltiem puņķiem es jūs dzenāšu.” Pāri upītei Lustiņdruva, pa tām 

priedēm līdz slapjumam jāskrien. Un tad: “Marš, upē mazgāties!” Kā var nomazgāties vēlā 

rudenī vai agrā pavasarī?! Kad Tālis bija sagrēkojies, sestdienā pēc stundām lika garus 

dzejoļus mācīties. Pēc kāda laika: “Izmācījies? Skaiti!” Ko tas nozīmē Tālim, kuram domā, ka 

adata ir iedurta – sēdēt un mācīties garlaicīgu dzejoli! Bet ātrāk nevar tikt laukā. Papa ir jau 

atbraucis pēc mums ar zirgu, bet Tālis pēc stundām. Papa griež zirgu riņķī: “Sēdies iekšā, 

laižam uz māju. Atnāks ar kājām.” Es lūdzos viņu: “Papa, nē, lūdzu nē!” Bet citi puikas ar 

gaida, kad brauksim mājā. “Nu labi, nu vēl drusku es pagaidīšu.” Dažreiz jau piegaidīja, ka nāk 

ar’ tas Tālis, bet tas bija reti. Vairāk aizbraucām. Tad Tālis atnāk, nobridies 8 kilometrus 

tumsā ziemā... 

 

*** 

 

Tad, kad skolu pabeidzu, es neko citu ne, visu laiku tikai, ka es būšu skolotāja. 

Internātā, kad tur Kārķos dzīvoju – visu nedēļu bija pēcpusdienā mācāmstundas. Visu laiku 

skolotāji nesēdēs klāt. Matemātikas skolotājs vienmēr: “Paņem tu viņus un iemāci tos 

palaidnīgos puikas!” Un es ar viņiem tik traki labi tiku galā. Vienmēr mani slavēja, un visi 

sacīja, ka es esu piedzimusi skolotāja. Un es ar’ – par skolotāju un vairāk neko! Tēvs negrib 

dzirdēt. Mamma tā kā piekristu, kā nepiekristu – kaut ko svarīgāku vajadzētu. Ļoti labi 

mācījos, visu laiku teicamniece. Pabeidzu ar visiem piecniekiem. Kaut kur iet jau vajadzētu. 

Un es – tik uz skolotāju institūtu! Tā Burkina, un visi tie skolotāji – ja reiz cilvēkbērns tā 

domā, vajag laist.  

 

Braucām uz Mazsalacu, jo uz turieni no Rīgas bija pārcelts skolotāju institūts. Nāca 

jau fronte virsū kara beigās, Rīga trūcīga un nabadzīga, uz kartiņām viss, un badā mira visi. 

Tur traki grūti bija.  
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Mazsalacā tāda skaista 

vidusskola Salacas krastā. Un 

man vēl tuvāk, Mazsalaca tak 

tuvāk.  

Mani pieņēma un 

paslavēja. Tēvam tur pazīstams 

ir – veikalnieks. Pie viņa mēs 

bijām apmetušies.  

Reizē ar visiem 

skolotājiem arī tie audzēkņi no 

tā skolotāju institūta – visi tagad 

uz to Mazsalacu pārceļas. Tur ir 

2. un 3. un kādā klasē nu kurš. Vesels bars sabraucis arī uz iestājeksāmeniem. Tādas 

jaunkundzes!  

Mēs aizbraucam – Skrastiņa Anita no Ērģemes (vienā klasē mēs pēc tam vidusskolā 

bijām), Johansone Ilga, Kreile Vilma – tās bij’ no Omuļiem 2 meitenes un es no Kārķiem. Un 

visas tur satikāmies tajā Mazsalacā. Un viņas visas izkrita. Jo traki daudz to rīdzinieku bija. 

Meitenes – nagi sarkani, uzacis uzkrāsotas. Rīgas meitenes – tagad jau 8. klasē. Dāmītes! 

Tādiem lauciniekiem rādīs vellu. Lielīgi saka, ka viņas visas no Rīgas, no Rīgas. Mēs tak tur ne 

priekš kā, ko ta’ mēs te braucām?! Un es saku: “Es neiešu, es neiešu, es negribu, tur nav ko 

meklēt.” 

Un es atceros, kad bij’ eksāmeni nolikti, ārā lasa tur tagad, un Vēvere Judīte ir tajā 

sarakstā, kas uzņemti. Neticēju! Sauc, kas nu ir nolikuši, un ar izcilību eksāmenu nolikusi 

Vēvere Judīte. Es domāju – noteikti kāda rīdziniece Judīte Vēvere. Mani grūsta tas 

Mazsalacas vīrs, tas ar’ atnācis līdzi. “Taču ej, nu taču ej. “Es saku: “Pagaidi, droši vien vēl 

kāda ir.” 

Paņēma mani! Bet uznāca fronte un viss – sasita tur visu, palika tur visi dokumenti. 

Visa mana labā liecība, visi kolosālie raksturojumi. Braucām mājā.  

 

*** 

 

Kara beigās mūsu mežiņš bija pilns ar karaspēku. Sakrāvām visu vezumā, gotiņas līdzi 

divas un braucām projām, māja palika tukša. Suns Tadis nāk līdzi, iet un apsēžās un atpakaļ 

skatās. Varbūt kādi 2 kilometri noieti. Vienā reizē Tadis vairs nav, skatamies – pa gabalu jau 

pret kalnu redz, ka aiziet gar ceļa malu atpakaļ uz māju. 

 

Kad vēlāk atgriezāmies “Vēveros”, Tadis mūs tik laimīgs saņēma, ejam 

istabā iekšā, un Tadis uzreiz gultā – krievi bija tādu lielu dzelzs gultu iekšā 

ienesuši – ar tādiem bumbuļiem, tādu lepnu, traki spīdīgu. Pēc tam krievs nāca 

un stāstīja mammai, ka Tadis te ir īstais saimnieks. No pirmās dienas viņš 

ieņēmis vietu gultā! 

 

Domājām, ka Dakstu pusē būs mierīgāk, bet trāpījām tīrā ugunī iekšā. Pa priekšu 

iegriezāmies vienā mājā, kur Siliņš no Ērģemes – tas Birutas tēvs sadega siena šķūnī, visiem 

redzot. Vairāk nevarējām tur palikt, jo viss sabumbots un sadedzis.  

Cauri tādam mežiņam – “Pennes” mājas bija. Mēs uz turieni. Zirgs sašauts, paiet 

nevar – vienā kājā trāpījusi lode, tas uz trim kājām lec. Bet mantas visas – vezums pilns! 
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Un tajās “Pennēs” no rīta vācieši ir klāt un triec – jābrauc tālāk uz priekšu. Bet 

vecaistēvs ar vecomāti pateica: “Nekustēsim tālāk, zirgs ir beigts, ar zirgu nevar, un mēs 

esam tik veci, ka nevaram. Šaujat nost tepat uz vietas.” Viņi palika tur, mēs līdz Ēvelei 

aizbēgām – tikai ar to, kas rokās. Mantas bija palikušas tur.  

 

No Ēveles atnācām atpakaļ, bet “Pennēs” mums govis pazudušas. Govju bija visiem 

daudz, visas sagājušas vienā barā kopā. Vecaistēvs un vecāmāte ir, bet ne govis, par aitām 

jau nemaz ko runāt. Tās mums bija bariņš, tādas smukiņas aitiņas – kaut kādas sugas. Govis – 

Venta un Krese – labas. Mamma jau bija viņas par lielām naudām kā telītes pirkusi – sugas 

Latvijas brūnās. Skaistas tās gotiņas un pienu daudz deva. Vienmēr Grosis sacīja: “Ja turēt, 

tad turēt, tad vajag tā, lai tas būtu to vērts.” 

Mēs ejam un tālāk tādu gabalu pa ceļa malu zaldāti dzen govju baru. Tad bija jau 

krievi ienākuši. Mamma aizskrien un lūdzās tiem zaldātiem: “Mums bija divas govis, un 

ģimene ir, mums ēst vajag.” Viņa tak krieviski labi māk runāt. Zaldāti saka: “Kā tu pierādīsi, ka 

tur ir tava govs? Varbūt tev neviena govs nav bijusi? Kā tu pierādīsi?” Mamma saka: “Ļauj 

man saukt, un mana gotiņa atnāks pati. Sauc tu, meit, arī, es Kresi saukšu, tu sauc Ventu.” Un 

skaļā balsī mamma sauc, un uzreiz viena nāk ragus pacēlusi, un piens pil. Nabadzītei 

tesmenis tāds pilns. Krese! Un es ar’ to Ventu saucu. Kresei uzmet ko uz ragiem – tagad nu tā 

ir. Nu bet Venta vēl! Mēs labu gabalu gājām ar tiem zaldātiem reizē, abas divas skaļā balsī 

saucām:  “Venta, Venta!” Bet nē – neatsaucās. Nav vārdā tā R burta – nav tik skanīgs. Varbūt 

kāds viņu jau bija savācis – kas to zin.  

Smuka bij’ gotiņa. Un nekā! Tā jau skaitījās mana gotiņa. Es viņu slaucu, tāds krupis, 

bet tā slaucu to Ventu. Viņai bija tādi tievi gari tie pupiņi – smuki. Pilnu spainīti pieslaucu. 

Nākam tagad ar mammu, ar Kresi atpakaļ, un tur ir vesels lērums. Krievs viens ir 

ievērojis, ka tas Grosis to koferīti visu laiku sargā. Vecaistēvs stingri to turēja – visas 

dārglietas un viss, kas tāds labāks bija – viņam bija tur salikts. Tāds paliels koferis. Es jau 

nezinu, kas tur vēl viss viņam bija – papīri, dokumenti kaut kādi arī un viss kas tur bija. 

Zaldāts sagrābis to koferīti, pagrūž to Grosi un skrien uz mežu. Mežs tālu pāri lielceļam, liels 

lauks priekšā. Mēs, kad pienākam, papa bļauj: “Aiznes mūsu mantu, aiznes!” Grosis bļauj, un 

visi bļauj tik traki un vienam virsniekam stāsta, ka nogrūda viņu zemē, paķēra un nes prom, 

bet viņam tur dokumenti. Ne jau viņš pēc tiem dokumentiem tur plēsās, bet tur taču ir 

manta iekšā! Tas virsnieks šauj gaisā: “Stoj, nu stoj!” Aizlikās uz to mežu un pazuda. Ne viens, 

ne otrs neatgriezās. Noteikti attaisīja koferīti un sadalīja, varbūt pats paņēma. 

 

*** 

 

Bija jau rudens. Jaunkārķu skola nodegusi. Kur tagad iet? Visus uz Veckārķu skoliņu 

pārcēla, bet skoliņa maza.  

Manējie sprieda – kur tad es vairs varu tikt un ar visu varīti, ka man vajag iet un 

sēdēt tajā pēdējā klasē – lai neaizmirstās. Kamēr pēdīgi tēvs bija uzzinājis, ka var tak vēl uz to 

Valku. Munce, direktore sacījusi, lai atved to meitēnu. Paskatīsies. Viņai vajag ar mani 

parunāt. Viss jau gan ir, pilnas klases jau ir, tūlīt kā tik sēsties klasē. Bet vēl tāds uzrodās. 

 

Es atceros, kā mēs braucām pie tās Munces. Viņa bija ļoti labsirdīga. Mani paņēma 

tajā Valkas vidusskolā bez neviena papīra, bez ne kaut kā! 

 

Tur jau sākumā bija liela spriešana un gudrošana, ka uz Rūjienu labāk kā uz Valku, jo 

tēvam bija pazīstami Rūjienā. Nez kāpēc tomēr izdomāja, ka uz to Valku. 
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*** 

 

Valkā, Rīgas ielā 32a bija divstāvu balta māja. Otrā stāvā dzīvoja Karlīna Jūga, manam 

tēvam pazīstama. Tā bija Zandersones māja – tāda Zandersontante bija, tā dzīvoja lejā. Valkā 

jau masicas bija mācījušās un dzīvojušas pie tās Karlīnas un pie tās Zandersontantes. Par 

mammi viņu sauca visi. Pie mamma dzīvoja tā mana māsica Velta ar’ – tā no Turnas. Mēs pie 

Karlīnas augšā. Blakus dzīvoklītis – Karlīnai divas istabas. Bet māja vairs jau nebija 

Zandersonkundzei, tad jau bija krievu māja. Tad tak bija jau krievi – māja nacionalizēta. 

Karlīna gadu gadiem skolnieces ņēma pa to ziemu. Pa vasaru viņa brauca uz laukiem, pie 

radiem strādāja.  

Vienā istabiņā otrā stāvā blakus mums dzīvoja Lūcija Pence – skolotāja, viņa pirmo 

gadu strādāja Valkas skolā par latviešu valodas skolotāju. No paša sākuma viņa nebija, bet 

drusku vēlāk. Vēl nebija īsti studijas pabeigusi, bez diploma viņu paņēma, jo vajadzēja traki 

skolotājus. Laba skolotāja bija, mums visiem skolā patika. 

 

Tad uzreiz vajadzēja vienai virsnieku ģimenei dzīvokli un izdomāja, ka tur ir divistabu 

dzīvoklis dzīvojams, ar visu iedzīvi. To Karlīnu liek laukā, viņu liek pie tās skolotājas Pences. 

Bet mēs esam trīs meitēni. Kur ta’ mūs?! Mūs pagaidām ar’ tajā Pences istabā. Pencei tāds 

stūrīts ar grāmatplauktu norobežots. Tur visas mūsu gultas un saimniecei šitā gulta. Virtuvīte 

ir un viss. Iekārtojušās un dzīvojam. Cik ta’ mēs tur – pa dienu prom skolā. Cik ta’ tur tā 

dzīvošana! Virtuvē galdiņš ir, gultā sēdēdamas mācījāmies. Pa sestdienām tēvs brauca un 

veda mājās, pirmdienā atpakaļ. 

 

Skola bija tur, kur tagad ugunsdzēsēji, jo īstajā vēl bij’ hospitālis.  

 

Skatoties grāmatā “Mēs no Valkas”.  

Tie ir manējie: 

Balodis Edgars; Boča Vija; 

Broka Gunda; Builis Aldonis 

– ministrs bija. Uz 

salidojumiem braucām ilgi 

un gari. Dzilna Ilga; Gaumiga 

Dzidra. Visi nomiruši. 

Jansons Vilis. Jundze Olga 

vēl ir [nu jau nav arī viņa]; 

Kalēja Biruta; Kuplā Biruta; 

Ķikāns Valdis un Ķikāns 

Valdis Pētera dēls – divi 

Ķikāni mums bija, abi no 

Ērģemes. Ķīvīte Anita – 

mana Skrastiņa. Lāce Aina; 

Lehtla Edgars – tādu nemaz neatceros. Meļķe Ausma; Mora Andra; Osis Imants; Pence Ritma 

vēl ir dzīva. Podiņš Jānis nomiris. Ārprātā – visi ir nomiruši. Puncis Harijs. Pupa Elga – Ramuta 

tagad. Rībenis Ojārs nomiris. Sāra Dzidra. Šterna Skaidrīte nomirusi. Šterns Haralds nomiris. 

Uka Nora. Zobena Ausma – skolotāja Ozoliņa.  
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Kad pavasarī beidzām 8. klasi, tad mēs ar nešanu visu nesām – visus galdus un 

krēslus atpakaļ uz īsto skolu. Tur smirdēja pēc zālēm un dezinfekcijas. Es domāju, kāpēc šitik 

riebīga skola?! 

8. klasi beidzu ar labām atzīmēm, ļoti centos. 

 

Kad mēs sākām devītā klasē mācīties, tad Pence bija jau pilntiesīga skolotāja. Uz 

Valku atsūtīja arī Aleksandru Pelēci [vēlāko rakstnieku], viņš pēc leģiona bijis filtrācijas 

nometnē. Mums tad pateica: “Latviešu valodas skolotājs jauns tagad jums ir, dzejnieks.” Viņš 

mums patika uzreiz. Tāds draudzīgs un sirsnīgs. Bet ļoti īsu laiciņu pabija un viņu apcietināja, 

aizsūtīja uz Sibīriju. 

 

Mēs tāpat dzīvojām, turpat metāmies. Savā starpā runājām – krievi nolādētie, 

riebīgie krievi, vācieši tik smuki bij’, tie zaldāti – kārtīgi un tīri, tādi forši. Nevaram ciest tos 

krievus. Blakus dzīvoja tāda Liepiņiete. Tai mājiņa maza bija, koka mājiņa tāda. Tajā starpā 

tagad puķu dobe. Tur visu laiku krievu zaldāti nāca, jo viņai meitas. Visu laiku tur garmoška 

un krievu zaldāti. Mēs no laika gala viņus visus ciest nevarējām. Tāpat tak runā kaut ko – kā 

tur ir un kā tur. Tam ir apcietināts kāds piederīgais. Tam ir tā, tam ir šitā. Man ar’ – tēvam 

visu, ko viņš bija ar savām rokām nopelnījis, visu noņēma. Ar cik labu prātu tad to pieņemt?! 

Tik labi dzīvojām un nu mums vairs nav ko ēst.  

Tā Pence jau visu dzirdēja. Vienā reizē viņa pasauca mani tur pie sevis tajā stūrītī. 

Viņa saka: “Tu zini ko? Es tev kaut ko uzticēšu. Iedošu kaut ko izlasīt. Izlasi un tad runāsim 

tālāk.” Viņa man iedod tādu mazu grāmatiņu – organizācijas statūtus. Partizānu apvienība no 

Viļakas puses organizē tādu jaunatnes apvienību – Latvju nacionālās jaunatnes apvienību, 

kas ir par brīvu, neatkarīgu Latviju. Kādi uzdevumi? Organizēt draugus uzticamus, 

organizēties, neko pašlaik nedarīt, gaidīt, kādu komandu dos. Komandieris ir Cinītis – Supe 

(viņam piemineklis tagad kaut kur Latgalē ir). Tas tak viss ir traki interesanti! Un tad kādus 
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sakarus meklēt, pretpadomju aģitāciju kaut kādu pasākumos. Visi tie uzdevumi tādi, ko mēs 

gribam – nevardarbīgi. Vēlāk – viņa man to stāsta tā Pence – tad sakarus kādus varbūt dabūs 

ar tiem partizāniem. Visi meži ir pilni ar mežabrāļiem. Palīdzēt, ko mēs varam palīdzēt. 

Pārtiku kādu piegādāt. Ziņas kādas, ko nu vajag. Viss tak tas ir pieņemams. 

Es tām divām – Poga Ausma un Rosicka Olga – es tām izstāstu, jo viņas ar’ ir no 

Ērģemes un Pencīte ar’. Un viņa pazīst ar’ tās meitenes. Tās bija pirmās. Viņas arī izlasa to. 

Jāstājās ir! Jāstājās! Sakam tai Pencei, ka mēs – jā. Mums tas ir pa prātam. Mums patīk un 

mums vēl draugi ar’ būs, kas piebiedrosies. Tad meklējām tos draugus. Piemeklējām vienu 

bariņu.  

 

Darīt neko nedrīkstējām. Bet puikas jau mums bija nešķīsti: Meiris un tāds 

Andersonu Vidārs, un Broks Ilgvars, no Omuļiem Rudītis Modris. Visiem vajag kaut ko tak 

darīt! “Organizācija ir un neko nedaram!” Tā Pence tikai saka: “Paliekat mierīgi, darat savu, 

kas jums ir likts darīt.” Cik ta’ mēs tā tepat staigāsim? Bail jau ar’, runāt nedrīkst ar kuru 

katru. Tikai ar tādu, ko nu domā, ka tas būs tas īstais.  

Uzrakstījām šur tur uz sienām: “sitiet krievus”; “latvieši, sagaidiet 18. novembri”; 

“Dievs svētī Latviju”. Te avīžu kiosks uz stūra bija – lielajā krustojumā pretī domes pelēkai 

mājai. Vienā stūrī uzrakstīts: “Dievs svētī Latviju”, otrā pusē: “velns parauj Krieviju”. Nu vai 

no tā būtu bail Krievijai lielai – pasaki?! 18. novembrī izkārām sarkanbaltsarkanos 

karodziņus, sapušķojām Brāļu kapus. 

Par cik man ar to Penci pirmai tā runa bija, es tai Pencītei saku: “Tie puikas tak ir 

traki.” Iet uz mežu, no Igaunijas, velns no kurienes nes – visa kapsēta piebāzta pilna ar 

granātām. Zāle liela vācu baronu kapos. Slēpj tās tur. “Mums vajaga dabūt sakarus ar 

mežabrāļiem, un mēs viņiem šitās te gādājam. Tak pa velti nevar sēdēt!” Es tai Pencei stāstu, 

ka tā ir ar tiem puikām. Viņa visu laiku to pašu saka, ka nē, tad, kad vajadzēs, tad darīs. 

“Tagad liekaties mierā.” 

Grūti jau likties mierā. Paši savā starpā tur buntojamies. Komjauniešus neieraugam 

neparko. Visi stājās komjaunatnē. Uzreiz tās galvas pacēluši staigā lepni – mums sapulce, 

mums šodien sapulce, pulciņa sanāksme. Pulcējas un paši savā starpā runājas. Kā mums viņi 

patīk? Nepatīk jau. Kāpēc tev jālien, kur tu lien? 

Reiz nobastojam stundu un atnākam uz kultūras namu, kur filmu rāda – pa retam 

rādīja. Filma “Partizāni Ukrainas stepēs”. Atceros vēl, kāda tā afiša bija, tas zīmējums. Bija 

jāiet, jāpaskatās, mums tak tas interesē. Otrā dienā sakam – vienam galva sāpējusi, kas nu 

kuram vainas, kāpēc nebija stundā. Dzilna Ilga ceļās augšā un saka: “Melojat, jūs bijāt uz 

kino. Melojat!” Mūs pie direktora toreiz sauca. Nodevēja! Ar toreizes acīm – tak nodevēja! 

Ilga bija tāda nejauka. Viņa vēlāk kaut kur Ērģemē – es nezinu – skolotāja vai kas pat nav 

bijusi. 

Ilga dzīvoja prom aiz stadiona Rīgas ielā – tāda balta divstāvu māja, Kauliņmāja. Viņai 

bija jāiet gar stadionu. Vakarā tak tumsa un puikas saka: “Mums jau ir izplānots.” Viņai tādas 

biezas bizes, iesmērēsim piķi viņai matos. Tad otrā dienā viņa atnāks, bizes nebūs, bet plika 

pļeška. Bet kā? Maisu uz galvas. Fiksi, fiksi un visi laidīsies, kāds uz vakti stāvēs. Un kā tas viss 

notiks. Bet man bij’ bail tajā reizē. Es domāju – noķers. Un ko tad? No skolas laukā! Kas tad 

notiks? Es tai Pencei stāstu: “Puikas tagad tādu varoņdarbu izdomājuši, ka tai Dzilnai matos 

piķi iesmērēs.” Pence saka: “Kādas muļķības! Kurš to izdomāja?” “Puikas tā stāstīja.” “Nu 

kurš stāstīja?” “Viņi jau visi kopā.” “Nekādā gadījumā! Vai jūs traki?” Un to Meiri pagrābj ciet 

un pēc stundām viņu ilgi un gari strostēja: “Nekādā gadījumā! Tak uz vietas tad jūs esat 

iekšā! Nē, nē, nedrīkst.” Man ar’ vēl pieteica: “Runā ar viņiem un saki, ka nekādā gadījumā.” 



37 
 

Bija vēl šitāds gadījums. Mēs ejam uz savu māju. Ejam te, kur baznīca ir baptistu. Tā 

garā māja – Ēķu māja. Tur bija tāda kā kopmītne. Tajā gala logā redzam – Īverts un Levins. 

Elektrība ir ieslēgta, vakars jau ir. Viņi paši kaut ko runā. Smejās, tik sirsnīgi smejās. Mēs no 

skolas nākam. Puikas nāk mūs vadīt. Pence ar’ nāk ar mums. Ejam garām, un tas Andersonu 

Vidārs saka: “Ka tagad būtu ļimonka – tā granātiņa mazā – ielaistu pa to logu.” Tā Pence vai 

mēma. Mēs aizejam līdz mājai, viņa mums saka: “Ejat augšā, bet, puikas, paliekat.” Viņa ilgi 

tos puikas strostēja lejā. Un Alfons sacīja: “Viņa tik traki mūs lamāja. Tēvs ar māti nav tā 

lamājuši, kā tā Pence mūs toreiz lamāja par to ļimonku.” Ne jau nu kāds taisījās mest, nekā.  

 

4. decembrī kultūras namā notiek svinīgā sanāksme par godu konstitūcijas dienai, 

kas bija 5. decembrī, tur būs programma un mūsu Karlīne – tā saimniece – tā saka, ka viņa 

ies uz to. Bet mēs ejam tajā vakarā taisīt sienas avīzi, jo sacensība klasēm ir – kura klase 

labāku sienas avīzi iztaisīs. Rakstīja rakstiņus un visādas bildītes tur līmēja. Mēs draugu 

kompānija visi ejam – uztaisīsim – vo! Pirmo vietu ņemsim. Es būšu rakstītājs, es to un es to. 

No avīzes pārrakstīs šito – paši punktierē. Ne jau ko tādu, ne no tādām neatļautām lietām. 

Kur mēs to sienas avīzi varam taisīt? Pie Plotnieku Lilitas. Lilitas māja bija tur pāri upītei 

Smilšu ielā. Otrā stāvā viņa dzīvo. Lilitas mamma strādā pamatskolā, zīmēšanu māca. Viņa 

mums palīdzēs. Mēs to sienas avīzi uztaisīsim ar visādiem knibuļiem, un viņa mūs pamācīs 

ar’. Ejam un taisam. Zirgojamies un smejamies, dauzamies. Beigās ir uztaisīta, un tiešām tā 

Plotniece mums daudz tur pamācīja. Iznāk lepna. Sarullējam. PurviņDzintra tuvāk skolai dzīvo 

– tā ņems pie sevis, no rīta nesīs uz skolu. Tad būs tā skate, kur vērtēs. Viss, vairāk neko.  

Nākam mājā. Daudz cilvēku ir pie kultūras nama bariņos. Miliči mūs aptur uz stūra, 

kur griežamies uz Dārziņa ielas. “No kurienes? Kas jūs tādi? Sauc, kas tu esi – vārdu, uzvārdu. 

Kurā klasē? Skolnieku apliecību!” Nav. Mums tiešām nebija tās skolnieku apliecības. Nu i 

nekā. “Kur bijāt?” “Sienas avīzi taisījām.” “Kādu sienas avīzi? Rādi šurp!” Tur tādā pustumsā 

jāattin bija vaļā. Attinām vaļā, milicis vēl ar bateriju tā paskatīja. Un es ar pilnu muti stāstīju, 

ka mums tak ir skate rīt. Tāpēc mēs tur taisījām. Nu un viss. Vēl nolamāja mūs, ka nav 

skolnieku apliecības. “Vai jūs zināt, līdz cikiem var būt uz ielas?” Zinam jau. Katrs aiziet uz 

savu māju, Dzintra aiziet ar visu avīzi, izšķiramies. Ne viņš tur ko pierakstīja, nekas tur nebija. 

Vienkārši bērni nāk grūstīdamies, dauzīdamies – tāpēc mūs apturēja.  

Mājā tāds lērums. Karlīne mums gandrīz ar koku virsū. “Kur jūs mētājaties? Šitādā 

trakā vakarā. Kur jūs velns nēsā? Kur jūs bijāt?” Skolotāja ar’ ir uztraukusies. Tāds liels 

apjukums. Mēs nesaprotam, cits uz citu skatās, stāstam, kur mēs bijām. Es saku: “Mūs uz 

stūra miliči apturēja un izdrebināja.” Tā Karlīna galvu saķērusi un sāk raudāt skaļā balsī. 

Virtuvē apsēžās un saka: “Ārprāts, ārprāts.” Kas par ārprātu?! Nu, ka nu drusku nomierinās, 

tad skolotāja tagad saka mums, ka pie kultūras nama sašāva cilvēku. Tā saimniece saka: 

“Sašāva cilvēku un tagad jūs vēl tur bijāt!” Tik traks uztraukums. Bet kas mums tur pa bēdu?! 

Tā Pencīte saka: “Prasīt jau jums uzvārdus prasīja?” Bet tie miliči bij’ tīrie – parastie. Viņiem 

tie mūsu uzvārdi bij’ pie vienas vietas. Es tā domāju. 

 

Otrā dienā – tad jau visi runāja un stāstīja. Uz Oktobra svētkiem pie kultūras nama 

bija uztaisīta tribīne. Tāda no neēvelētiem dēļiem sasita. Tur stāvēja visi priekšnieki un 

virsnieki kādi. Gar kultūras namu gāja gājiens ar plakātiem garām, mūs ar’ tur dzina. Tās 

tribīnes tur vēl nebija noplēstas. Sapulcē runājusi Melnalksne – partijas dāma kaut kāda. Kad 

beigās nāca visi jau laukā, no tām tribīnēm šauts. Karlīna sacīja: “Paldies dievam, ka es vēl 

biju iekšā, jo tūlīt pie durvīm iešāva tai Melnalksnei.”  

Vai no mums kāds būtu šāvējs, kurš? Rupuči! Kādā sakarā? Kas mums par daļu gar 

tādu Melnalksni? 
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  Saimniece tik visu laiku saka: “Tagad, kā sestdiena būs, es tavam tēvam sacīšu, lai 

dara, ko grib, man vairāk nevajag šitās klapatas. Jūs mani klausīt netaisaties, pa naktīm 

dauzaties apkārt. Tādā te trakā laikā – velns, kas vēl notiks.”  

Otrā dienā atnāk un paņem mūsu Pencīti. Saimniece nezināja ne rīta, ne vakara. 

Kāpēc tagad to Penci paņēma? Viņa mājā bija, pie šaušanas nebija. Mēs ta’ zinam – ka 

noteikti kaut kas tagad ir, ka ir kāda darīšana ar partizāniem – paši skolā punktierējam.  

 

Vakarā nāk un ņem mūs tā kā ogas. Vienu pēc otra. Mūs pa priekšu visas trīs. Tad 

pēc tam man jāiet līdz pie Lilitas. Un divi miliči. Liek pie durvīm pazvanīt. Kad prasa: “Kas ir?” 

– Judīte. Lilitas mamma – tā pilnīgi vai nokrita. Iet iekšā un kratīšana. Krata visas Lilitas 

grāmatas. Tā te purināja. Viss un ejam: “Jūs esat arestēta.” Mamma bļauj un raud. Tās manas 

meitenes – viena pie Dzintras bija, tad bija jāiet mums ar Lilitu abām pie Meira. Meira tēvs 

jau bija apcietināts, viņš bija notiesāts – aizsargs un kādas tur vēl darīšanas. Brālis iznāca 

pretī, ejam iekšā un atkal kratīšana. Krata un kā rauj atvilktni vaļā, tur patronu vesela kaudze. 

Uzreiz izgāž uz galda un kaut kādas vienas malā atsevišķi noliek. Mēs tik skatamies, kā tas 

viss notiek. 

 

Aizved mūs visus bankai blakus – tajā mājā čeka, kur bija – bankai blakus uz Rīgas 

pusi divstāvīga māja, tornītis augšā. Augšā viena liela istaba pa visu to tornīti. Mūs tur saved 

visus kā vienu, izņemot skolotāju. Visu laiku sauc vienu un otru, un trešo. Kaut ko prasa, kaut 

ko raksta. Nu ko? – Kur dzimis, kur audzis, kas tēvs un kas māte. Visas tādas ziņas, visu to 

izpratina. Un kas tev draugs, ar ko tu draudzējies skolā? Nu draudzējamies ar vienu, ar otru – 

tas tak vienalga, ko viņi tur raksta.  

Bet visi tur joku pilni, tajā istabā mums tādas lustes bija, smejamies un jokus 

dzenam, kuģus lādējam, visādas mīklas minam. KagaiņElgai mamma izvārījusi tādu lielu 

kastroli ar ķīseli no kaltētiem āboliem, plūmēm un rozīnēm, ar ragaviņām atvelk un nes 

mums augšā. To lielo katlu – kā mēs visi to ķīseli ēdām! Nu tak vienas lustes! Visi barā 

smejam un velnu dzenam.  

Pie sevis katrs domā – ko man tagad mājā sacīs. Mums tak prātā nenāca, ka mums 

par to nez kas būs. Mēs jau par to tikai domājām, ka izslēgs no skolas un kur tad paliks, kur 

tad ies, ko darīs. Es vēl stāstu, ka es uz Rūjienu droši vien iešu. Un kur ta’ nu kurš – kurš uz 

Rīgu brauks tur pie kādiem radiem. 

Vakarā gulēt jāiet, bet plika grīda. Kur ta’ gulēs, kā ta’ gulēs, kurā vietā?! Saimniece 

atnākusi un zem tā loga skatās uz augšu, logiem jau nebija restes priekšā. Es saku: “Saimniec, 

mums vajag vatēto deķi.” Viņa atnesa vatēto segu, tad mums bija, uz kā gulēt. Visiem jau 

nepietika. Cik, kas nu kuram bija.  

Kādas trīs dienas mēs tur pavadījām, jo iznāca sestdiena un svētdiena starpā – 

piektdien mūs paņēma.  

Sestdien papa atbrauca, iebrauc mūsu mājas pagalmā. Es no augšas skatos un redzu. 

Tad gan apraudājos. Domāju, ko tas papa tagad sacīs. Pēc kāda laiciņa viņš skrien pāri ielai, 

nāk uz čeku. Pēc tam aiziet atpakaļ, ragavās iekšā un aizbrauc ātri prom. Tad es raudāju pie 

tā loga un domāju, ko tas papa tagad mammai sacīs?! “Mūsu bērnu paņēma čeka!” Nezin ne 

kaut ko, par ko.  

 

Tā mums arī tas palika nesaprotams, kā tā skolotāja Pence mūs visus nosauca. Viņu 

paņēma, un viņa ņēma mūs visus nosauca. Mēs neslēpām, stāstījām, ka to karogu piekārām. 

Tas tak nav nekāds pasaules grēks. Nekur tak nevienu nenomušījām, ne piekāvām. Var jau 
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būt, ka tur kāds pa to starpu, kas to zin, ko piemuldēja. Bet nekas tak nebija izdarīts, 

nevienam nekas nebija nodarīts!  

 

 

*** 

 

Neliela atkāpe no Judītes stāsta.  

 

Kristīne Rotbaha izstrādājusi pētījumu “Latvju Nacionālās Jaunatnes Apvienības 

Valkas grupa (1945). Atmiņu mantojums”. Tas publicēts 1. Starptautiskās zinātniskās 

konferences "Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas: dokumentu izpēte un tās 

metodoloģija" materiālu krājumā “Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas” (2015). 

Pētījumu viņa veltījusi savas tēva māsas Dzintras Purviņas piemiņai. Tajā izmantoti arī Alfona 

Meira un Lilitas Forstmanes (dzim. Plotnieces) atmiņu stāsti. 
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Par Valkas skolēnu darbošanos stāstīts arī publikācijā žurnālā “Ilustrētā Junioriem” 

2016. gada novembrī. 
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*** 

 

Pirmdienā ne nu tik agri, bet ap kādiem desmitiem, vienpadsmitiem piebrauc 

mašīna, liek mums savākt visas mantas un krauj mašīnā. Brauksim uz Rīgu. Poga Ausma bija 

vecākā no mums tāpēc, ka viņa bija sēdējusi pamatskolā vairākas reizes uz otru gadu. Tai 

Ausmai par kavalieri piesities bija tāds liels, garš, slaids puisis. Izrādās – viņš ir dežurants tajā 

čekā. Čekas Paulis! Tas Paulis pieliek pie mašīnas tādu trepīti, lai var pa aizmugures bortu 

uzrāpties augšā. Viņš tikai sacīja: “Nebaidieties. Ja paliek auksti, bļaujat un ceļaties kājās, 

ievedīs sasildīties. Divas reizes divās mājās mūs ieveda. Vienā bija liela virtuve, tur liels katls 

ar cūku kartupeļiem uz plīts vārās, durvis nav priekšā – tā kā kamīns. Tur mēs visi 

pasildījāmies. Tad otrreiz ieveda, tur bija normāls dzīvoklis, tiem saimniekiem sacīja – pie 

kaimiņiem lai aiziet. Tur bija krāsns sakurināta silta.  

 

Rīgā aizveda mūs Stabu ielā 12. Tā tak ir čeka! Bija lasīta tā grāmata “Baigais gads”, 

mēs tak zinājām, ka čeka ir moku kambaris. Es tur gāju garām, kad Rīgā bijām. Te papa ar 

Mirtiņkungu nāca un te tās renes, kur asinis tecēja… 

 

Ieved mūs tūlīt tādā tumšā telpā, režģis virsū spuldzei. Visas sienas ar melnām rokām 

nogrābstītas. Liek pagaidīt. Mēs domājam, ko tagad darīs. Šausmas – kas tagad būs! Visi mēs 

zinam, kas ir čeka. Gudrāki par gudriem. Istabas vidū tāds liels, melns bluķis. Izrādās, tur 

pirkstu nospiedumus ņem, stāv spilventiņš, kur melnā krāsa, visi pirksti pēc kārtas jāiemērc. 

Kur tad tu pēc tam liksi to melno ķepu, brunčos tak neslaucīsi, bet gar sienu. Un mēs bijām 

domājuši, ka tur ir moku kambaris, ka tagad kaut kas traks būs. Tas bija briesmīgākais 

gājiens.  

Tad ienāca apsardzes, puikām jāiet uz otru istabu. Mums liek noģērbties plikām 

pavisam. Tad pēc kārtas visas iztaustīja, visas vīlītes, matus. Man bija gredzentiņš, Groša 

dāvināts – mazs tāds ar sarkanu akmentiņu. KagaiņElgai smuks tāds gredzens uzdāvināts. 

Viņai gari mati, bizes. Viņa saka: “Es paslēpšu matos.” Un paslēpa, viņai neatrada. Manu 

paņēma – traki žēl! Kas to zin, kas viņu nonēsāja?! Sarakstā visām mantām vajadzēja būt 

ierakstītām, kas mums bija, piemēram: kleita, sega. Bet gredzentiņš tur nebija. Vecene 

paņēma.  

Tad mani, Pogu Ausmu un Olgu Rosicku paņēma, tūlīt stāsta: “Ja jūs sauc, piemēram 

– Vēveris! – tad jums ir jāatbild: Judīte Ernesta meita 30. gads, 58.1a pants.” Tas bija, kad jau 

notiesāja. Tur vēl nē, tad tik, ja sauc, bija tūlīt jāatsaucās.  

Mūs aizved kamerā, tā tāda tieva, gara. Viena sieva tur jau priekšā – kreklā 

izmetusies sēž koikā. Tur tāds karstums! Grīdai apakšā kurinātava. Vēl tur bija Bratuškina 

Antoņina no mūsu organizācijas Latgalē – tās skolotājas, kas bija galvenā, māsa. Tā sēž zemē 

uz grīdas, kājas pievilkusi. Viņai visi pleci un šite zils tā kā poda dibens. Mēs uz viņu skatamies 

un domājam – ārprāts, ārprāts! Otra vēl ar’ – tā sveša, tai ar’ šite te ciskas zilas. Redz, ka 

tādām kā vīlēm tā kā sists ar to steku. Tā, kas sēž koikā, tā uzreiz: “Kas jums, no kurienes, par 

ko jūs?” Tā Antoņina rāda, lai turam muti. Bet Medaus kundze – tā viņa lika mums sevi saukt 

– saka: “Pastāstat, nebaidaties no manis. Es esmu Medaus kundze. Neklausieties, ja kāds 

jums kaut ko ļaunu par mani stāsta.” Tik milzīgi laipna un mīlīga – rīdziniece. Viņa gaida, ka’ 

tiesa būs un nezin, cik viņai iedos. Mājā viņai meita ir – tāda, kā mēs. Bet ka’ tā Antoņina visu 

laiku rāda, lai nerunājam, mēs ar’ “jā, nē” – tā bailīgi. 

Tad otrā dienā paņēma Oļu prom un to Ausmu, kaut kādas svešas ieveda viņu vietā – 

sadalīt, redz, vajadzēja, lai nav kopā. Es paliku viena pati, es jau tad nezināju neko par tādu 

Bratuškinu, kas viņa tāda ir. Runāt neko nedrīkst. Vienā reizē izsauca to Medaus kundzi. Tā 
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aizgāja. Tad tā Antoņina sacīja: “Dieva dēļ, ne pusvārdu, pilnīgi ne kaut ko par visu to 

darīšanu nerunā, tā ir speciāli ielikta, tā ir tas pats, kas izmeklētājs.” Es prasīju, kāpēc viņai 

tāda mugura zila. Viņa saka tā: “Ļoti “labs” gadījās izmeklētājs.” Viņa izstāsta: “Kad būs jāiet, 

klausaties, ko tur teiks, vai izmeklētājs ir Ņesterovs un tulks Ziediņš.”  

Pirmo reizi mani izsauca, saka pa krieviski, tik ātri tur nomurkšķ, ka neko es 

nesaprotu. Nedzirdēju, vai ir Ņesterovs. Biju nobijusies. Domāju – vai dievs, ka’ nu nav tas 

pats, kas tai Antoņinai – ak, tu traki, šitā sasist! Nonācu pēc tam lejā, viņa: “Nu, kas? Ko 

sacīja, kas ir izmeklētājs?” Es saku: “Nezinu, Ziediņš bija tulks – tāds ar sarkaniem matiem.” 

“Ja Ziediņš  bija tulks, tad bija arī Ņesterovs.” Pēc tam otrreiz mani sauc. Viņa saka: “Mēģini 

paskatīties, vai ir līkas kājas. Varbūt, ka piecelsies, tad skaties. Un šitā uzacis kopā saaugušas 

uz deguna.” Uzacis tiešām viņam lielas, platas. Tad jau bija skaidrs, ka tas ir Ņesterovs. Bet 

nevienu reizi pat neiesita. Vienreiz tā kā taisījās. Es neatceros, par ko tas bija. Uzleca augšā, 

pienāca klāt, zvērīgi skatījās virsū un sacīja: “Melo, melo!”  

Mūs pratināja par visu – par vecākiem un par radiem, vai ir kāds cietumā sēdējis vai 

tiesāts, visu šito. Viņš prasa krieviski, tas murmulis latviski tulko, bet raksta jau tas krievs visu 

to tajā protokolā. Pēc tam dod: “Paraksties.” Par ko tu paraksties?! Tulks jau tulko, bet viņš 

tik ātri pasaka, kas tur ir rakstīts tajā lapā. Tobrīd jau vēl bija tas dullums, ka mēs esam tie 

šāvēji: “Kam bija, kur un kādas patronas, kur ir šaujamais, ar ko šāva, kur slēpa, kurš vaktēja 

un kā tad tas viss notika?” Nu nenotika tak! Ko tu vari izstāstīt! Bet viņiem dusmas, viņiem 

vajadzēja ātri dot ziņu, ka īstie ir noķerti. Pratināšana bija tikai pa naktīm. Lodziņš attaisās: 

“Na bukvu V!” “Vēveris Juģita Ernestovna, 30 goda roždeņije 58.1a.” Tas jānoskaita. Taisa 

durvis vaļā un: “Nāc.” Ej pa trepēm uz 6. stāvu no tās trakās pazemes. Kāp un kāp, un ja kāds 

nāk pretī, tad – pie sienas, rokas uz muguras – pilnīgi ar grūšanu: “K sķenke. Nāk uz papēžiem 

sargs, ieved pie Ņesterova. 

 

Tad mēs vēl nezinājām, ka tad, kad tā Melnalksne pēc sašaušanas gulēja 

slimnīcām, Meire, Meira Alfona mamma, Plotniece, Lilitas mamma un 

PurviņDzintras mamma nopērk kaut kādus našķus, jo viņas kaut ko grib darīt 

mūsu labā. Visa Valka runā, ka skolnieki sašāva Melnalksni. Viņas iet uz 

slimnīcu, tiek klāt – to man Meira Alfona mamma vēlāk raudādama stāstīja. 

Aizgāja pie tās Melnalksnes, traki raudāja un sacīja, ka viņas ir to palaidnīgo 

bērnu mammas. Visi jau tā runāja, un viņas arī domāja, ka mēs esam tie bijuši. 

Lūgušas ar lielām asarām to Melnalksni, lai viņa apžēlojas, ka tie tak ir bērni, lai 

meklē rokā to, kas viņus samācīja, kas viņiem deva tādu šaujamo. Briesmīgi 

lūdzās, bet Melnalksne viņām bija sacījusi: “Ejat prom mājās ar visiem saviem 

cienastiem! Tādiem nekāda piedošana! Jūs bandītus izaudzinājāt. Ko ir pelnījuši, 

to saņems.” Viņas nākušas uz māju ne dzīvas, ne mirušas un vaimanājušas – nu 

viss, ņems tagad un nomušīs tos bērnus. 

  

Labu laiciņu mums tie dullie panti bija, tad pārstāja, jo atklāja jau, kas bija vainīgs. 

Noņēma mums tos trakos pantus. Sacīja, ka 8. un 9. punkts nomainīti. 
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*** 

 

Čekā kādu mēnesi bijām. Tad beidzot pasacīja, ka ir mūsu lieta izbeigta: “Tagad 

gaidiet tiesu.” Aizveda uz centrālcietumu. Tur ielika baismīgā lielā kamerā. Kādi 80 cilvēki, 

viss pilns. Gar vienu sienu, gar otru sienu nāras – neēvelēti dēļi. Pa starpu ir brīvs, tur ir galds 

visā garumā, vidū vēl beņķi pie tā galda.  

Tur mani kad ieveda, es ar savu Veltu kopā tiku. Tā jau bija tur priekšā. Vienā reizē 

ieveda tur Pencīti, vēl bija viena skolotāja. Viņas bija tur tās gudrās, kas zināja dzejoļus, 

“Lāčplēsi” un daudz ko no literatūras. Vienmēr kāda kaut ko stāstīja. Tad mums tur bija labi. 

 

Bet vistrakāk, ka tur bija utis. Kā tās mūs mocīja! Visu laiku viņas – padusēs, kur 

sasvīdis – drēbes tad sasvīdušas. Nomazgāties jau īsti nevarēja, tik muti un rokas. 

Nokārtošanās arī – stūrī šitik augsta muca, pakāpieni divi. Sēdies uz tās brilles un dari savu 

darīšanu. Ja 80 cilvēki to dara – kāds gaiss rādās? Un kā nu kuram – citam skrienamais, tad 

sēž. Vai, dievs, pasargā! Tad, kad pienāk rinda uz izvešanu, sargs saka: “Ģežurnije, na vihod!” 

Tad divi ņem to bočku aiz rokturiem un iet tādu gabaliņu pa koridoru, tad tur ir lielā tualete, 

tur gāž laukā, apskalo, ieber hloru lielu čupu iekšā. Tas kož acīs, sevišķi tiem, kas guļ tuvumā 

pie tās bočkas. 

Velta jau bija ierīkojusies zem galda apakšā, tā mēs tur iekārtojāmies abas, un vēl 

divas meitenes bija – svešas, neatceros vairs, no kurienes tās bija. Tikai tad, kad ēst visi nāca, 

tad fiksi ārā. Kad paēd un bļodas nomazgā, tā atkal zem galda apakšā. Ēst veda zupu lielā 

katlā uz ritenīšiem. Velk ar’ ieslodzītie. Visi iet ar bļodiņām, un katram kausu ielej, maizes 

riku iedod. Visiem 80 pēc rindas, pēdējiem tā zupa jau sen vairs nav ēdama. Skatoties, no 

kura gala sāk. Mēs esam pašā galā. Kad no šitā gala sāk, tad ir zupa, kad ir no otra gala – 

auksts ūdens, nekas tur vairs nav palicis.  

Pēc tam jau mājiniekiem atļāva pienest. Tad Mirtiņkundze nāca un Kalniņu Elza. 

Mamma bija atrakstījusi, ka nu tagad tā ir. Tad viņas nāca un nesa man. Visu jau pārbaudīja 

ar nazi, kas laužams, tas bija salauzts. Atnesa maizes kukulīti – māmuļa mājā izcepusi tādu 

baltmaizi ar rozīnēm vai dzeltenmaizi. Papa veda uz Rīgu tai Mirtiņkundzei, divreiz nedēļā 

varēja nest, satikties jau neļāva. Briesmu laiki! 

 

Un tad mūs ņēma grīdu mazgāt. Mēs jau gribam iet, lai redzētu kaut ko. Nezin, kur 

mūsējie? Pie durvīm sauc: “Nu, malaļetkas! Aiziet!” Mēs ar Dzintru bijām tās lielās 

mazgātgājējas vienmēr. Mazgājam to grīdu, bet citreiz pagrūžam vaļā kameras lodziņu un 

skatamies iekšā. Tad vienā reizē es atradu, kur Alfons un Ilgvars ir abi divi.  

Tiem cietuma dežurantiem jau bija žēl mūs – tādus šmurgulēnus. Dežuranti jau 

mainījās, viņiem arī piešuja sakarus ar zekiem. Bija tāds Saulīte, vai viņam bija uzvārds tāds, 

kas to zina, bet par Saulīti visi sauca. Trepes bija tādas, ka sargs, kas tur staigā, visu var 

redzēt, ko katrs dara, vidusdaļa ir caura. Saulīte dažreiz saka: “Tu man skaties!” Tas nozīmēja 

– neiegāz mani. Bija jāuzmanās, lai sargs neierauga, ko mēs darām. Bet dažreiz jau izdevās – 

ātri pie lodziņa klāt un piesitu pie durvīm, kamēr uzzināja puikas ar’, ka es tas esu, kas tur 

dauzās. Alfons saka: “Mēs tā gaidījām, ka tu piesitīsi.” Viņi jau mani neredzēja, es viņus tikai. 

 

Vienā reizē ejam mazgāt, bet tur atsevišķi tāds koridors, tur ir kabineti, kur pratināja, 

ja kaut kas vēl neskaidrs bija. Saulīte mums pastāsta, ka vienā no tiem kabinetiem – pašā 

galā ir vācieši pieci gabali, kas notiesāti. Viņus Esplanādē pakārs. Mēs prasam: “Ko viņi dara? 

Vai viņi zin, ka viņus pakārs?” “Jā, viņi zin.” Mums tās bija lielākās šausmas – ko dara cilvēks, 

kad viņš zin, ka viņam ir nāves sods? Vienreiz es pilnīgi lūdzos, tam Saulītem sacīju: “Laid 
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man paskatīties!” “Ko tev vajag tur redzēt?” “Gribu redzēt tādu cilvēku, kurš zin, ka viņu 

pakārs.” “Neko nedara, reizēm dziesmas dzied.” Aizeju un paskatos – jā, sēž visi un runājas. 

Tas mums bija lielais brīnums! Tīri omulīgi, visi baltos kreklos. Tādi tīri, saķemmēti. Šitā te – 

zinot, ka nāves sods. Vienā reizē viņi visi izlaisti tajā koridorā, stāv Saulīte un vēl viens sargs 

koridora galā. Tiem vāciešiem ir iedoti bārdas naži nodzīt bārdas. Viņi visi ar putām 

nozieķējušies. Visi bārdas dzen… Iedot tādam cilvēkam, kurš zina, ka viņu pakārs nazi… Tur 

tak būtu griezis rīkli pušu, kamēr tu neesi vēl pakārts!  

Mēs aizejam atpakaļ uz savu kameru. Vecenes, visas sievas mums apkārt: “Ko jūs 

šodien redzējāt?” Mēs stāstam, ko redzējām – vot, kā bija. Tajā reizē Saulīte saka: “Šodien 

viņi pēdējo reizi saulīti skatās…” Esplanādē cilvēki bija sadzīti skatīties to nāves sodu. Mums 

to trako pārdzīvojumu – par visu šito darīšanu! 

 

Pēc kādām dienām izsauc mūs abas ar Dzintru. Tūlīt domājam, ka kaut ko aplam 

izdarījušas, kaut kas būs tagad. Ved mūs uz to koridoru, kur tie pratināšanas kabineti. Mēs 

abas divas domājam, vai par tiem vāciešiem nedrīkstēja stāstīt, vai? Tad skatamies, kas tur 

nāk vēl. Vizbulīti atved. Apķeramies visas, priecīgas satikušās. KagaiņElgu atved, un Labsvīru 

Gaidu (viņa aptiekā strādāja Valkā tad, kad atgriezās). Taisa vaļā 5. kameru, kur tie vācieši 

bija un mūs laiž tur iekšā. Varbūt divas dienas bija pagājušas pēc tām visām šausmām. Mūs 

visas piecas ieliek tur, nolasa mums, ka ir ukazs – mazgadīgos politiski ieslodzītos nevar turēt 

kopā ar pieaugušajiem. Lilita, Poga Rasma, Olga Rosicka palika pie lielajiem, mēs bijām tās 

jaunākās. 

 

Pa to starpu mums bija arī tiesa – pirms tiem vāciešiem. Sēž tur tādi lielie, ar tādiem 

uzplečiem. Visi mēs būrī iekšā. Toreiz es to tā neaizdomājos, bet tagad domāju – kādi mēs 

bijām sīki sušķi un pretī tie trakie ģīmji tur sēdēja. Kā tas viss izklausījās! Tā tak bija 

anekdote! Kara tribunāls! Sēž tur arī advokāti, neviens ar mani nav neko runājis, ne prasījis. 

Papa, nabadziņš braucis un maksājis advokātam. Kaut viņš vienu vārdu ar mani būtu 

parunājis!  

Un piespriež mums 10 gadus – par Dzimtenes nodevību! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te visi Valkas grupas dalībnieki: 

Judīte Vēvere (vēlāk Gudrīte) (1930) 

Dzintra Purviņa (1930-1946) 

Elga Kagaine (1930-2007) 

Gaida Labsvīra (vēlāk Gustsone) (1930-1979) 

Vizbulīte Radziņa (1931-2016) 

Lilita Plotniece (vēlāk Forstmane) (1929) 

Ausma Poga (1929-?) 

Olga Rosicka (1928-?) 

Alfons Meiris (1930 – 2016) 

Modris Rudītis (1930-1950) 

Ilgvars Broks (1931-2004) 

Vidars Andersons (1931-1986). 

Sakarnieces Velta Lielause un Brunhilde Pūce. 

Skolotāja Lūcija Pence (1920-?). 

 

Tiesa bija martā un pēc tiesas mazu brītiņu, es zinu, ka Lieldienas bija. Mūs kā 

malaļetkas sauc un sauc visu laiku tās grīdas mazgāt. Rokas galīgi sarkanas – ar auksto ūdeni 

visu laiku. Smērējām ar to pašu eļļu no biezputras. Es eju ar Dzintru, Gaidu, tad atkal viņas 

abas. Mēs tik ejam mazgāt, Vizbulīte nenāca, jo tai bija ēde uz rokām, viņa nedrīkstēja. 

KagaiņElga nekad nenāk mazgāt. Viņa saka: “Es neiešu, es esu savu sodu saņēmusi, man nav 

te tagad jāizlec. Lai mazgā, kam jāmazgā.” Viņai tādi gari izaudzināti nagi. Reiz mēs 

izdomājām, ka nolauzīsim viņai tos garos nagus. Ja labs sargs bija, un viņam palūdza šķēres 

lai iedod, tad tādas ar tupiem galiem iedeva. Nagus griezām, cita matus apgrieza. Sargs iedod 

ar’ šķēres. Mēs tagad to Elgu spiedīsim zemē, viņai tos nagus apgriezīsim, sākām šito kautiņu 

– ar varu, ar dusmām. Tā satrakojušās! Pa tām koikām tik milzīgi plēšamies – lai dievs 

pasarg’!  

Saulīte dežurē, attaisa durvis, apstājas, mēs apstājamies ar’. Nokarsušas visas, 

izspūrušas. Saulīte saka: “Meitenes, kur jūs esat augušas?! Man liekas, ka mežā. Pie 

cilvēkiem gan jums vietas nav. Tak skolā mācījušās un latviešu meitenes! Vai tad jums nemaz 

neviens nav mācījis – šodien tādā dienā – klusā piektdiena ir šodien, lielā piektdiena pirms 
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Lieldienām.” Bet mēs ta’ nezinam tādu lietu nemaz. Mums tak kalenders pie sienas nebija. 

Neviens nebija, kas pateiktu, ka ir Lielā piektdiena. Viņš uz mums skatās draudzīgi, bet tā 

nosodoši. Līdz šim laikam man tas Saulītes skats ir prātā, kā viņš mums iemācīja Lielo 

piektdienu atcerēties. 

 

*** 

 

Vēl viena neliela atkāpe:  

Savu stāstu atmiņu grāmatā “Gail ogles atmiņu pavardā” izstāstījis arī Alfons Meiris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziemeļlatvija, 1997, 14.jūn. 

 

Bet nu – atkal atgriežamies pie Judītes stāsta.  
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*** 

 

Pēc tam mūs aizveda uz termiņcietumu, sacīja, ka tas nozīmē – būs etaps un sūtīs uz 

lāgeri. Tur visi zaglēni un visi velli. Mūs ieveda tukšā, lielā kamerā, kādas desmit bijām. Tur 

arī iepazinos ar Liliju, to manu draudzeni, jelgavnieci. Viņa bija no tieši tādas pašas skolnieku 

grupas. Un tieši 30. gadā dzimusi, tāpat kā es. Jelgavas grupā viņi bija vairāk – bija avīzes 

sadrukājuši, nopietnāki bija. Un ar’ viņa bija dabūjusi 10 gadus tāpat kā es. 

 

Tad vienā dienā izsauc Vēveri Judīti, Kagaini Elgu un arī Liliju, vairāk nevienu. Ved 

ārā. Cietumam garām iet dzelzceļa sliedes, sliežu malā apsēdina uz savas pekelītes. Saule tik 

šausmīgi karsta. Mēs sēžam un cepinamies. Tie, kas jau kaut ko zināja, bija teikuši, ka tad, 

kad uz etapu vedīs, visu, ko var, vajag uzvilkt mugurā. Etapā kopā ar zaglēniem – tie noņems 

drēbes visas. Bet kur tu šitajā karstajā laikā ar visām drēbēm! Es velku tās drēbes nost, nu tak 

slikti paliek. Lai ņem! Velns viņas parāvis! Gan tak mamma atsūtīs vēl, ja vajadzēs. Plika 

nepalikšu. Elga nevelk nost. Ielaiž mūs lielā zeku vagonā, pieved veselu baru zeku – tādas 

skuķenes, bļaustās un kaujās, viena otrai kaut ko ņem nost, grūstās. Manas lupatas tūlīt 

aizgāja uz izķeršanu – kleitu, kurai paduses bija ar utu oliņām, paņēma mazs zaglēns, latviešu 

meitēns. Sacīja: “Man šitā būs!” Es saku: “Ņem, man nav žēl!” Latvietēni meitēni, bija jau tur 

krievēni ar’ pa starpu. 

 

Ar vilcienu taisnā ceļā aizveda mūs uz Uļjanovsku. Elgu uz Omsku tālāk aizveda. (Ar 

Dzintru es pēdējo reizi kopā biju tai vāciešu kamerā.)  

Liliju – to tūlīt uz baraku aizsūta.  

Bet mani ielika slimnīcā, man šitie te limfu dziedzeri iekaisuši, man tāāāds kakls bija – 

šitā te puse. Tur tāds bumbulis nogatavojās, palika mīksts un sarkans. Es viena pati, runāt 

nemāku neko krieviski. Kā tā dakterīte nabadzīte – frontovička – ar mani ņēmās! Viņa beigās 

atļauj vskriķ – operēt. Bet tur tāds feldšeris, ieslodzītais ar’. Tas mani apsēdina, mēģina 

griezt, bet nevar pārgriezt. Bļauj tai māsai virsū. Kā mani mocīja! Beigās jau pārgrieza. Man 

viss šite te bija sastrutojis – drausmu paskatā. Sabindēja, un tāda es trīs gadus uz galvošanu 

staigāju, jo nedzija.  

 

Tai mazgadīgo 

kolonijā Uļjanovskā bija 

vieni zaglēni. Mēs 

nedrīkstējām pa durvīm i 

nemaz rādīties – uzreiz 

visiem zināms, ka tie ir 

divi meitēni – politiskie, 

fašisti. Mums nozaga 

visas drēbes un tad 

iedeva šitādas strīpainas. 
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Kad mums rakstīja vēstules (latviski varēja rakstīt no sākuma, mēs paši nevarējām, 

bet mums varēja latviski rakstīt), tad papa man sūtīja tādus baznīcas dziesmu tekstus “Pie 

rokas ņem un vadi” un “Kungs, paliec klāt”. Viņš rakstīja: “Neaizmirsti tās, tur ir skaisti vārdi.”  

Tad, kad mazi bijām, tad mēs skaitījām: “Dieviņ, jo es maziņš esmu, jo tu mani pažēlo 

un kā māmiņai vairs nava, dodi lūdzams tu man to. Tev ir spožas zvaigžņu druvas, debess 

jūras plašums tāls. Dodi lai mums allaž būtu melnā maizīte un sāls. Es uz augšu acis celšu, tev 

lai viņas gaiši spīd. Un lai tava mīlestība nonāk mani sasildīt.” To mēs ar Liliju abas divas tad, 

kad tajā lāgerī bijām, arī skaitījām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kad satikāmies pēc 50 gadiem, Lilija saka: “Paklausies, vai tu atceries to 

tava tēva sūtīto dziesmiņu, vai tu atceries, kā mēs viņu skaitījām.” Es saku: “Es 

atceros gan, es tev viņu varu noskaitīt.” Viņa saka: “Un tu saproti – līdz šim 

laikam to skaitu un meitai savai un dēlam iemācīju. Bet viņi jau vairs neskaita.”  

Es pati nemaz nemācīju, noskaitīju, ka tā bija, bet ne viņiem laika, ne 

vaļas, ne gribēšana tagad. 
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Kad no mājām toreiz šīs bildes man atsūtīja, es raudāju, 

ka tur Veckārķu skoliņā tagad Tālis un tik daudzi citi mācās – 

viņi var mācīties, bet kas man... 

 

Papa tolaik Veckārķu skoliņā bija dziedāšanas un 

rokdarbu skolotājs. Šo bildi man sūtīja 1948. gadā. Arī tā ir pa lāgeri izbraukājusies bilde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te priekšā ar tiem papīriem rokā Šmites Mārītes māsa Ausma no “Purgaiļiem”. Viņi 

bija 7 bērni ģimenē. Māte palika viena ar bērniem, jo tēvs – Jānis Pinnis – aizgāja leģionā un 

neatgriezās. Es ar vienu no māsām – Gaidu, mācījos vienā klasē, sēdējām vienā solā, lielas 

draudzenes bijām. 
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*** 

 

Pēc kāda laika mūs abas divas ar Liliju 

paņem un atkal kaut kur ved, kur ved – neko nezini. 

Izsēdina laukā stacijā Kinjakovkā, ved uz lāgeri – 

viena gara, gara baraka, pa vidu koridors uz vienu 

pusi sievietes, uz otru pusi vīrieši. Visādi švaļi. Kā 

tur viņi gāja! Katru vakaru danči tajā koridorā, uz 

ķemmītēm divi čaļi spēlē. Tad mēs pirmo reizi 

redzējām, kā tās krievietes danco – grozās un 

grozās. Ak, tu ārprāts, cik tas gan šausmīgi! Noskata 

kādu veci un tad dzied tās častuškas tādā ātrā 

tempā, visi tādi smieklīgi tur tie vārdi, jocīgi. Maz 

jau tad sapratu. Mēs ar Liliju skatamies un 

šausminamies – ja šitā te desmit gadus ar tādiem te 

jādzīvo! Mīļais dievs! Ka būtu kāds latvietis! Neviena. 

 

Tad aizsūtīja uz lielo lāgeri. Tur dieviņu vajadzēja. Šausmīgi tur bija. Visi dzīvoja 

zemļankās. Kad atbraucām, redzam – sēta apkārt, bet iekšā jumti tikai. Nesapratām, kur tad 

mums tagad jādzīvo būs. Izrādās – zemļankā – zemē iekšā viss cilvēka garumā, tikai jumts 

augšā redzams virs zemes. Pečkas tādas apaļas, dienu un nakti kurināja ziemā. 

 

Tā skaitījās palīgsaimniecība Vorkutlāgam, te ražoja pārtiku un sūtīja uz Vorkutu aiz 

Polārā loka. Tur bija visādi traki tie darbi. To nemaz nevar izstāstīt. Tur bija ar hektāriem 

dārzi, laba zeme – tāda melna, auglīga. Auga tomāti, kāposti – viss, kas dārzā audzinams, 

arbūzi pat auga griezdamies. Skābēja viņus lielās mucās – ar’ priekš tās Vorkutas. Tie dārzi 

bija jālaista – taču karsts, un lietus nelīst. Tur ir Volgas pieteka Svijaga – tāda maza upīte. No 

Svijagas jāņem ūdens, jāved uz dārzu, apmēram kilometru uz leju. Un tā vešana tāda – bullis 

iejūgts, bet tādi lielie vezumu buļļi, ne jau tādi kā mūsu, viņi tādi ritīgie, baigie, stulbie. Ja 

viņam dod ritīgi pa labo sānu, tad viņš uz to pusi pagriežās. Un mēs tikai: “Cop cebē, cop 

cebē! Pa labi, pa kreisi!” Divus vārdus viņš zin un to bliezienu pa sānu. Viņš ir iejūgts – kārts 

tāda pa vidu – ritīgs baļķis, tam galā ir tas, ko uzmauc bullim uz kakla, tāda pulka priekšā un 

viņš velk. Kad dod viņam pa pakaļu, viņam ir jāiet grib vai negrib. Vezums – gari, gari tie vāģi, 

seši riteņi, virsū divas milzu mucas ar ūdeni, klāt ritīgi piestiprinātas. Tagad brauc ar to “cop 

cebē”, kurš neklausa ne pa labi, ne pa kreisi. Sēdi uz mucas, tikai tas garais koks rokā, ar ko 

viņu regulē. Jābrauc ir iekšā tajā Svijagā. Tur ir izbagarēts, tāds lēzens. Brauc, brauc un tad, 

kad nu ir tā, ka nupat var iesmelt – tad ņem un smel ar spaini, kamēr šitās baigās mucas 

pilnas. Bullis stāv un viņam ir karsti, viņš ir laimīgs tajā ūdenī, viņam tak nekož tie trakie knišļi 

un tās mazās mušiņas. Ārprāts! Mēs noēsti! Kamēr tu smel to ūdeni un to mucu piesmel – cik 

tur to spaiņu! Tad tak tā kož! Un tev vienam ir jātiek galā ar tām trakām, lielām mucām, ar 

tām moškām, kas kož bezdievīgi un ar tiem lieliem buļļiem. Vienīgais glābiņš – konservu 

kārba piesista pie tās mucas, tajā liek iekšā pļeckas – bullis piekakakājis, saulītē izkaltušas, tās 

ieliek iekšā, un visu laiku tie dūmi kūp – tad tās moškas var aizdzīt. Kad mucas ir pilnas, tad 
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rullē laukā. Vakarā, kad atnāk no darba, visiem deguni ir pilni ar tiem dūmiem, melni deguni 

visām, tad vēl ar slapju pirkstu ka pavelk – tie ģīmji tik drausmīgi.  

Darbā jāiet agri no rīta. Pusdienas laikā jau ne domas – bullis tak nenāks no ūdens 

laukā. Vecie mūs iemācīja, kas jādara. Kad paliek karstāks, atvedam un izlejam tās mucas, 

aplaistam to dārzu. Tad paņem saspraužamo adatu un tam bullim iedur. Viņš domā, ka 

viņam dundurs kož. Bullis sāk jau galvu cilāt. Kad visas šitā te ar saspraužamo adatu iedur 

kaut kur pie astes, tad tie buļļi visi astes gaisā un aiziet uz to upi ar visām mucām un gāžās 

upē iekšā. Kad visi buļļi ir upē – neko, ko darīt. “Stroisa!” Sastājamies un ved mūs uz māju. 

Pēcpusdienā atkal jānāk uz vakarmaiņu. Pa to karsto laiku mājā, bet to karsto laiku mēs 

vienmēr ar tām adatām ātrāk uztaisījām.  

 

Šo fotogrāfiju sūtīju šiem uz 

māju, sākumā gribēju nogriezt pusi 

nost... Kāpēc? No darba atnākuši – 

ravējām un kādas rokas! Tak neviena 

krēma – nekā, tikai ar čurām ārstējām, 

vairāk nekā. Sūrstēja pilnīgi viss, vakarā 

visas stāv pie barakas stūra un čurā uz 

rokām. Nolocīju to bildi – ka griezīšu 

nost, lai viņi neredz, kādas man 

briesmīgas rokas – melnas visas tādas. 

Pēc tam nodomāju – lai redz!  

 

Visu laiku bija vieni traki darbi. 

Tur bija lieli lauki, audzēja labību. Lika 

tādos milzu šķūņos. Kūla kombains, liek 

mašīnā un ved, tur ir liels laukums un 

vidū šķūnis. Graudus izgāž, brigāde tūlīt 

izlīdzina to visu kravu, saule ir karsta, tā 

labība žūst. Uz vakarpusi viņa jau ir 

sausa, tad liek kastēs un stiep un stiep 

tajā šķūnī. Tok – tas saucās, kur tas viss 

notiek. Stiepj tajā šķūnī un sāk no viena gala gāzt, tad liek dēļus pāri tā kā trepes – tādas 

laipas. Jānes augstāk, augstāk un tik ber un ber. Pieber krietni augstu. Šķūnim visa augšpuse 

ir vaļā – vēdinās. Tur ir caurvējš un saule. Labība tur stāv un, kur nav labāk izžuvusi, sāk degt. 

Tad tik no rīta ved atkal uz toku – labība deg. Pārzinis staigā ar tādu garu dzelzs stieni, bāž 

iekšā graudos, izvelk un patausta – vot šinī vietā deg. Bet tagad tajā lielā blāķī jātiek tai vietai 

klāt. Brigāde iestājas – 20 cilvēki un met to labību prom no tās vietas, kamēr līdz apakšai tiek. 

Tad ar lielām koka lāpstām izmētā uz visām pusēm, izvējo. Pēc divām dienām jādabū atpakaļ 

ir, jo vienā vietā ir pārāk augsts.  

 

Un tie trakie lielie pagrabi! Kāpostus tur ilgi, sen jaungadam pāri skābēja. Kāposti 

tādās milzu mucās, kur iekšā kāpj ar trepēm. Trepi brigadieris izņem laukā. Agregāts ēvelē. 

Jāstampā tie kāposti. Mēs kādas piecas gumijas zābakos pa to mucu. Stampājam, 

stampājam. Tad kāda sagrib čurāt pa to laiku, trepes nav, ārā netiek. Tad bļauj un bļauj, 

kamēr atnāk brigadieris. Cik reizes turpat ar’ gar maliņu!  
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Mums no mājām varēja sūtīt arī paciņas ar ēdamo. Nu tak bērni bijām, sataisa mājā 

un sūta visu ko. Bet paciņu nekur, kur likt. Zaglēni uzreiz ir virsū un ņem nost. Un, ja tu nedod 

ar labu, dali kā gribi, tik un tā viņiem par maz. Noņems tik un tā, nozags, atņems.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tur pirtī strādāja ģaģa Vaņa, ķoķa Nataša – tā veļas mazgātavā. Te viņi kopā ar mani 

un Liliju fotogrāfijā.  

Pirts un veļas mazgātava, tiem ir pašiem sava valstība. Atsevišķa māja un sēta riņķī. 

Neviens klāt netiek. Tad mēs tur tik varējām ar tām savām paciņām. Ta’ mēs skriešus vien, 

kad saņēmām, tad skriešus skrējām. Viņiem tur plīts bija, un mums to gaļiņu uzsildīja un 

uzcepināja, un tad tā ķoķa Nataša mūs baroja. Tā mums bija mamma un ģaģa Vaņa tēvs – šī 

ukrainiete un šis krievs. Visur tak kaut ko atrod! 

Šito fotogrāfiju Lilija bija aizsūtījusi manai mammai, jo es jau tur vairs 

nebiju, bet manējie jau arī bija izsūtīti. Tā fotogrāfija bija ceļojusi nezin kur. Pēc 

tam tik es viņu dabuju. 

 

Pavasaris, kad nāk, tad lāgerī ir komisija – visi pie dakteriem. Skatās, kāds tu nu 

izskaties. Der vai nē Vorkutai, kur ogļu šahtās jāstrādā. Ja der, tad pieliek knaģi klāt – tie ies 

uz Vorkutu. Tad ir etaps, visus savāc un aizved. Un tad nāk vesels bars ar tādiem knapi 

dzīviem – bāli visi, pelēki. Tādus piesūta. Tad, kamēr atkopjās – cits pa vienu vasaru, cits pa 

divām vasarām. Tad sūta atkal uz Vorkutu. Mana Lilija ilgus gadus bija tajā Uļjanovskā, viņa 

mācēja noblēdīties ar tām komisijām. 

 

*** 

 

Tad prikazs bija – Staļina tētiņa pavēle, ka politiskie nevar būt kopā ar ugalovņikiem 

– var tos samaitāt. Tas bija 48. gada [1948.] ziemā. Mani uz stingro režīmu aizsūtīja, tādu 

briesmīgo – Mordovijā, vienmēr, kur raksta tajos aprakstos – Dubravlāg. Uz Maskavu, kad 

brauc, ir stacija Potjma – es to mūžīgi atcerēšos. Un tur no stacijas iet līnija atsevišķa, un tā ir 

baigi garā. Un tur bija 36 lāgeri – otģeļeņije: pirmā, otrā, trešā – pēc kārtas tā iet, cik nu 
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kilometru katra tur ir – pa 2 kilometri un pa 3, bet visas atsevišķi. Un stingrā režīmā. No 

Dubravlāga nav neviena bilde, tur jau nebija tādas iespējas. 

 

Uļjanovskā bija jau pierasts, kaut arī lauku darbi grūti, smagi. Tādiem maziem grūti 

gāja, bet nu tomēr ravēt ir viens darbs, bet mežā kokus gāzt ir cits darbs. Un žēl bija – mēs 

divas tur bijām ar to Liliju. Bet mani paņēma vienu pašu. Pēc tam to Liliju jau arī aizsūtīja 

prom – uz Vorkutu. Tur viņa visu veselību nobendēja.  

 

Mani uz to lāgeri atveda slimu – nu švaka tā kā diegs, ar satītu kaklu. Atbraucam un 

nu izlaiž laukā no tiem vagoniem tajā Potjmā. Tagad ir liels bars – jaunas, dūšīgas krievietes 

tādas. Bet nu ir tikai politiskie, visiem 58. pants – par dzimtenes nodevību. Nu tad paldies 

dievam – vismaz nebūs ar zagļiem kopā. Bet neko tak nezini! Neviens nezin, kur tevi atved. 

Pa vārtiem redz, ka ir liels lāgeris. Sēta apkārt. Bet nu redz tālāk, ka tur ir barakas, un tur 

cilvēki staigā. Briesmu skats. Un tagad jāgaida ir, kamēr dokumentus visus sabaudīs un 

pārbaudīs. Un nodos tiem lāgera sargiem. Un tad vedīs uz karantīnu. Tā vienmēr visur notiek. 

To jau mēs zinājām, ka jaunos atved, tad mēnesi karantīna atsevišķi kaut kur zonai malā kādā 

barakā. Mēs tur stāvam visi un gaidam. Nu ko – neviena latviete. Ukrainietes, tik traki daudz 

ukrainietes. Viņas visas savā valodā maļās un smejās. Dūšīgas, nu dūšīgas. Es domāju – ak, tu 

traks – kas nu tagad būs jādara, kas te tagad būs?! Es viņām blakus izskatos tāds kā mēris.  

Nāk tagad pa priekšu tie lāgernieki, kas jau tur dzīvo. Tie nāk un grib tak sarunāties. 

Varbūt kāds pazīstams ir? Es zinu, ka es tikai prasu: “No Latvijas kāds ir, vai no Latvijas kāds 

ir?” “Jā ir, ir.” Bet nenāk un nenāk, pēdīgi pienāk divas tādas tantes – Freimane no Valmieras 

un Tinte no Kurzemes kaut kur. Viņas saka: “Ir, ir latvieši, ir, ir, neuztraucies.” 

Nu nāk priekšniecība, nāk tādam laukumam pāri. Redz – milzīgie uzplečainie vīri tādi. 

Nāk tagad uz mūsu pusi. Es malā, kā ar tām sievām runājos. Tur jau sargi atkal bļaustās, 

nelaiž, lai nenāk klāt. Nāk uzreiz tāds liels, apstājās un saka: “A ti kuda prijehala?” Es domāju, 

kāpēc viņš man tagad tā prasa. Es saku: “Privezļi!” Tad jau mācēju to krievu valodu, bet 

sākumā ne druskas. Laikam tad es briesmīgi vārgs izskatījos, jo tas priekšnieks uzreiz: “Cik tev 

ir gadu, kāds sods?” Es viņam saku, ka desmit gadu, staķja 58. 1A. Labi, viss, miers un aiziet. 

Un zinu, ka mēs visas – mīļā stunda, ko viņš man vienai tagad ņēma un uzprasīja. Nu un tās 

ukrainietes visas brīnās, kāpēc viņš tā? Interesanti, kāpēc viņš tā? Es saku: “Nu jūs kā dumas, 

nu es vismazākā esu. Tāpēc.” Nu un visus tagad – kuriem pieņem tos dokumentus – jau laiž 

laukā. Un ved tur pa 10, pa 15 prom. Mēs tur kādi 70, 80 bijām. Iznāk viens tur uz trepēm 

laukā un tā skatās, skatās un saka: “Eta što ļi?” Atkal uz mani rāda ar pirkstu. Un sauc mani: 

“Iģi sjuda!” Paņemu savu mantu maisu un eju. Domāju: nu ir gan ellē, kur tagad mani liks? 

No visiem prom. Ieeju iekšā, un tas lielais priekšnieks sēž un šķirsta papīrus, droši vien to 

manu lietu. Un ar otru kaut ko savā starpā runājas. Viņš saka: “Nu tak skaži, što ti sdelala, 

partizanka?” Es saku: “Ničevo ņesdelala.” Ka karogu uzkāru – es viņam saku. “I 10 ļet?” Nu! 

Paši savā starpā tur kaut ko pie galda runā. Es jau nekā nezinu. Viņš saka: “Nu ka, iģi bļiže. Ti 

pečku tapiķ umeješ?” Domāju ārprāts, kur mani tagad?! Es saku: “Naverno ņeumeju.” 

“Sovsem ņeumeješ pečku tapiķ?” Es saku: “Umeju, jesļi drava suhije.” Domāju, ieliks mani 

kaut kur kurināt. Vēl kaut kas vājprātīgāks! Nu un viņš pasmejas: “Eto horošo. A begaķ 

umeješ?” Es saku: “Begaķ umeju.” “Nu vot tā – ņem savas mantas un redz – taisni pa šito te 

laukumu, tur tāda mājiņa – redzi, tur aizej un tur būs viena sieva. Tu viņai saki, lai viņa iet uz 

baraku. Un mani tur gaidi.” 

Bet zin, cik riebīgi ir, ka no bara prom, un tāds te lielais vecis kaut kāds! Es jau tur 

mēma biju. Un es aizeju un kā tad – uz trepēm iznāk no tās mājiņas viena ieslodzītā, tāda 

vecene un saka: “Te nevar nākt, ej tur tālāk.” Es saku: “Bet mani sūtīja šite kaut kāds 
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priekšnieks.” “Kāds priekšnieks?” Es saku: “Es nezinu. Liels priekšnieks. Sacīja, lai jūs ejat uz 

baraku. Un lai es viņu te pagaidu.” Nekur netaisās ne iet, iestājās tajās durvīs un stāv. Es ar 

turpat pa gabaliņu stāvu ar savu pekelīti un gaidu. Nu nāk pēdīgi tas priekšnieks. Nāk otrs ar 

veselu kaudzi tās mapes. Iet iekšā tajā mājiņā, iesauc mani, bet viņai saka: “Bugajova, ti iģi 

ķeper, atdihaj.” Nu nekā. Tāda maza mājiņa. Vienā pusē durvis. Otrā pusē durvis. Vienā pusē 

krāsne. Otrā krāsne. Un koridorītis tāds pa starpu. Un tur rakstīts “Načaļņik lāgerja” vienā 

pusē un otrā – “Specčastj”. Nebija ne mazākās jausmas, kas tas ir. Ko dara “specčastj”? 

Krāsnis ir, nu ta man tās krāsnis būs jākur. Kādā sakarā? 

Nu nekā. Viņš saka: “Kad begaķ umeješ, ti ķeperj buģeš dņevaļnaja u meņja. 

Bugajova uže staraja. Ti buģeš dņevaļnaja. Tavs darbs ir no rīta celties laikus, iekurināt 

krāsnis, lai astoņos kabinetā būtu silts – tā ka auss svilst. Malku pēc pusdienas – tur pie 

ceptuves ir savesti tādi koki, baļķi samesti – tur pēc pusdienas zāģēs. Tad tu tur ej, lasi to 

sauso malku, sanes un no rīta lai astoņos ausis svilst. Tas būs tavs darbs. Tad astoņos, kad es 

nāku, kur vajadzēs, tur tevi pasūtīšu. Uz karantīnu tevi nevedīsim. Karantīna būs tikai divas 

nedēļas. Pristrojsa vot te.” Koridoris diezgan plats. Tur galā tāda kā lažiņa ir dēļu, tāda kā 

lāviņa. “Pēc tam iesi uz baraku.”  

Kā man ar tām krāsnīm gāja! Dievs pasarg! Nevelk, malka slapja. Tās tak pašas zāģē, 

viņas ceptuvē strādā un ēdnīcā un pašām jāzāģē tā malka – ar zāģi, ne jau ar kādu družbu. 

Viņas tak cenšās sev savākt tūlīt kā zāģē. Es tur tā kā vārna. Kur nu trāpās, paķer. Nu man ar 

jau liek to zāģi pa reizei vilkt. Nu tad sanes, pienes tajā koridorā ritīgu kaudzi. Izrādās, ka 

nedeg. Nav tak, ka paņems no plaukta avīzi un iedegsi vai ko. No tās pašas malkas kaut ko 

krubini, kādu skaidiņu. Ar ko? Būtu cirvītis, vai nazītis vai kaut kas, bet nekā. Tās bija 

briesmas. Jau agri vienmēr sāku to kurināšanu. Cik ta ar’ es uz tās lāvas gulēšu! Sāni 

nospiesti. Maisiņš ar pekelīti pagalvī un uz fufaikas tāda pat apģērbusies. Naktskrekla tak 

nav, ne pidžāmas. Divas nedēļas tā un tad uz baraku.  

 

Bet tajā lāgerī bija noteikumi – divas vēstules gadā var rakstīt – pirmā pusgadā un 

otrā pusgadā. Mūs atveda jau tad, kad vairs nevar. Cenzors visas tak lasa un strīpo laukā, un 

pārbauda, un neko rakstīt nedrīkst un viss. Es aizrakstīt nevaru uz māju, ka manis Uļjanovskā 

vairs nav.  

Mamma bija rakstījusi, ka tēvs taisās 

braukt uz to Uļjanovsku. Viņš grib mani redzēt 

un satikt. Tāls ceļš un grūti, bet viņš ir 

apņēmies, ka viņš brauks. Ko lai es tagad daru? 

Man vajadzētu sacīt: “Nu tak nebrauc pa velti, 

manis nav tur.” Bet aizrakstīt nevar, nekā. 

Paliec mierā.  

Pazaudējuši viņi bija mani. Var 

iedomāt, kādas tās bija šausmas tai manai 

mammai un tēvam. Bērns pazuda – vai nosita, 

vai ko? Ņem un gaida vēstulīti kādu tak, un nav 

nekā. Un pēkšņi ņem viņus ciet un sūta uz 

Sibiriju. 

 

Šitā te bilde ir fotografēta pēdējā 

svētdienā pirms izsūtīšanas – tad, kad jau klīda 

runas par to izsūtīšanu, ka tāpat kā 41. gadā 

[1941.] vedīs uz Sibiriju. Viņi tak zināja – meita 
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ir notiesāta. Tēvam arī vēl tur kašķis ir bijis ar partorgu kaut kādu. Viņam taču piederēja 

dampis, ar ko kult, gateris ar ko materiālus gādāt. Nu budzis! Ir tāds jāsūta uz Sibiriju! Kad 

izsūta – uzreiz bija kolhozam, ko ņemt. Agrāk tēvam lika baigo nodokli – lielāku un lielāku. 

Pēc tam kolhozs dabuja pa velti.  

Toreiz atbraucis arī brālis ir no skolas, un visi pie “Vēveriem” stūrītī 

nofotografējušies. Cik viņi te ir drūmi – paskat! Tādā nesaprašanā – kas būs ar mums?! 

Nu man beidzot atļauts ir rakstīt. Es rakstu, vēstule nāk atpakaļ. Vienu vien drīkst 

rakstīt. Tad rakstītu vai kādam pazīstamam vai krustmātei, vai kādam kaimiņam rakstītu, 

prasītu – kāpēc, kas ir? Jāgaida otrs pusgads. Tās bija šausmas!  

 

Es tāds bēdīgs sēžu. Priekšnieks prasa: “Pastāsti, kur tev tēvs un kur māte.” “Nezinu.” 

“Kā nezini?” Nu es viņam izstāstu visu, kā nu tagad ir. Ka man rakstīt neļauj. “Priekšniek, vai 

jūs lūdzu nevarat man ļaut uzrakstīt, tikai uzrakstīt, kur es esu. Vairāk neko.” “Uzrakstīt, kur 

esi? Nu labi.” Tad standarta tāda špargalka bija – “lūdzu atsūtiet man paciņu”. Nu tad tur 

maizi vai suharus vai ko tad tur nu. Atsūtiet un paraksts. Tās bija tādas jau nodrukātas – 

iespiestas lapiņas. Kam lai sūtu uz Latviju tādu te? Nu uz “Vēveriem”. Ko tā mamma tagad 

padomās? Suharus prasa. Bet nu adrese būs. Aizsūtu un nekā. Atnāk atpakaļ, ka nav tur 

neviena. Bet tad man sacīja: “Nu labi, tad raksti vēl – nu kāds tak ir pazīstams.” “Jā, man ir 

krustmāte.” Tad rakstīju krustmātei tādu pašu tieši. To aizsūtīja. Tad krustmāte, tēva māsa 

Turnā – tā tūlīt ņēma savās rokās to darīšanu. Manējie atradās. 

 

Tad priekšnieks nomainījās. Citu atkal atsūtīja. Bet ar’ tādu pašu – ukraiņi viņi. 

Tapoļņik un otrs Moločenko. Atceros visus. Nu jau viņi ir sen nomiruši, jo tad jau viņi tak bija 

lieli vīri. Būtu agrāk bijusi brīva Latvija, tad es gan būtu meklējusi rokā to Tapoļņiku. Paldies 

viņam sacītu. Viņš mani tur paņēma no tā bara, jo citiem tur bija visi meža darbi. Man jau tur 

viegli bija. 

 

Bet man visu laiku kakls satīts, visu 

laiku tur sulojās un struto. Sabindē un ej 

tālāk. Nu briesmīgi tas bija. Fotogrāfijā jau 

redz, kur man balts, balts kakls (tā bilde gan 

ir fotografēta Uļjanovskā). Priekšnieks man 

vienā reizē prasa, kāpēc tu to kaklu tā, vai 

tev tā patīk, vai? Ar baltu bindi un to 

lakatiņu tā sasējusi. Tāds plāns štāpeļa 

lakatiņš. Lai nu nav taisni tā baltā binde. 

“Kāpēc tu to kaklu tā visu laiku satin?” Es 

viņam saku, ka man tur ir pušu. “Kas pušu?” 

Izstāstu viņam, kā bija, ka tur grieza. Viņš 

pasauc dakteri. Tur dakteri jau tādi paši zeki, 

bet nu lielā dakteriene ir no brīviem, ārpus 

zonas. Viņš atsauc – tāda Marī Pavlovna. 

Lepna dāma tāda. Viņš atsauc un saka: 

“Marī Pavlovna, kas ir viņai ar to kaklu?” 

Viņa saka, ka tur visu laiku ir gnoļ – strutas: 

“Viņai ir limfadenīts.” Viņš saka: “Saki, lai 

saprotu.” “Limfadenīts – tas ir limfas 

dziedzeru tuberkuloze.” “Nu ko – cik tad 
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ilgi? Viņai tak tagad ir nezin cik ilgi tā te. Cik tad ilgi tā būs?” Viņa tā paskatās un saka: 

“Tikmēr, kamēr tiks citā ēšanā.” “Kādā ēšanā?” “Viņai vajag medu, sviestu, vajag visu tādu 

stipru – tur tak nekā nav, kauli vien, nevar viņa vesela palikt.” 

Tad tas priekšnieks mani glāba. Es vēl tagad atceros. Viņš izsauca ēdnīcas vadītāju, 

tāda Ņina Jurika – azerbaidžāniete. Dūšīga tāda, ka zeme dreb. Bet ar’ ieslodzītā. Pasauc 

viņu, un saka: “Ņina, vot paskaties uz manu dņevaļnuju. Cik ilgā laikā viņa būs tāda kā tu?” 

Viņa dūšīga un liela tāda – nu noēdusies. Tā Ņina smejās: “Tāda kā es viņa nekad nebūs.” 

Viņš saka: “Tad vot klausies. Tad, kad tu sēdies ēst – ko tu ēd, to tu dod viņai ēst. Un katru 

dienu tu viņu pasauc paēst.” Tāpat pateica ceptuvē: “Es zinu, ka jūs pankūkas cepat. Tad, kad 

cepat, saucat to manu dņevaļnuju, tā ritīgi – es nejokoju.”  

Tad man bij’, kur baroties. Šiem Sibirijā nebija maizes gabaliņš, un es ēdu tādas 

pankūkas! Tajā ēdnīcā nav jau tur nekas, ko ēst, tikai iesālīti zaļi tomāti, negatavi. Bet nu 

tāpat iesālīti kā gurķus skābē – mucās, bet tomāti zaļie. Ne jau kādas tur garšvielas, nekas. 

Sasālīti tomāti. Vārīja tām zupām un visur lika klāt, visur tos tomātus grieza. Kartupeļus ūdenī 

izvārīja, sapencēja. Veselu čapti tādus tos sakapātos tomātus virsū. Lūdzu – pusdiena. Un tad 

– kā es nobarojos! No kā? Ritīgu ņuku maizes un pilnu bļodiņu ar kartupeļiem un ar sīpolu. 

Lielu galvu sīpolu – šņak, šņak ar lielo nazi un tos tomātus – lieliem tādiem kā noēst 

gabaliem. Un eļļu saulespuķu tā virsū, nu pamatīgi. Un vairāk neko. Un ar to rupjo maizi, ar 

to ķieģeli – tas bija tik garšīgs un ar to varēja paēsties. Un es nobarojos. Un man tak pārgāja. 

Man sāka dzīt. Ceptuvē tāpat – viņas tak cepa, eļļa viņu ziņā. Viņas to bagātīgi lēja, tās jau 

bija ne pankūkas, bet tādi kā virtuļi. 

 

Tur es līdz beigām biju. Kad bija jau tas otrs priekšnieks, tas pirmais viņam mani tā kā 

bija ieteicis. Viņš ar’ – traki jau labs bija. Viņam bija tieši tikpat veca meita kā es – Galka. Viņš 

dzīvoja aiz vārtiem – tur bija priekšnieka māja. Tad jau, kad man ar’ gāja tas sods krietni 

gabalā, tad bieži vien svētdienā mājā ir logu mazgāšana. Māja liela un viņam ģimene tur, 

daudz viņi bija tie ukraiņi. Tad Galkai gāju palīgā tos logus mazgāt. Mani palaida pa vārtiem 

laukā, viņš atbildīgs par mani, parakstās. Tur es vienmēr svētdienā krietnu laiku biju. Vienmēr 

arī paēst ritīgi dabūju – tā pamatīgi. 

 

Vēl man ir kaut kas, ko pastāstīt par to priekšnieku. Kad es biju viņam par izsūtāmo, 

vienmēr, kad priekšnieka nav, man nav ko darīt – kabinetu ciet un prom. Turpat taisni blakus 

ir frizētava. Tur strādā ieslodzītā – meitene, viena krieviete Vaļa. Viņa tāda ļoti draudzīga un 

sirsnīga. Un es visu laiku pie tās Vaļas. Viņa ir nosēdējusi 10 gadus. Vaļa ir friziere visai 

priekšniecībai.  

Visi labprāt nāca uz frizētavu, viņiem nekas nebija jāmaksā, viņi vairs mājās bārdas 

nedzina, pa 2 – 3 reizēm nedēļā nāca bārdas dzīt pie tās Vaļas. Viņu veda arī ārpus zonas – 

tur ir karaspēka daļa un zaldātu daudz. Tiem vajag matus apgriezt. Vaļu izsauc un viņu ar 

koferīti aizved tur uz visu dienu – ne tikai matus apgriezt, arī bārdas nodzīt ar saliekamo 

bārdas nazi. Viņa tāda jauna, simpātiska. Viņai interesanti ar viņiem, kā savējo viņu tur 

pieņem ne kā ieslodzīto.  

Citreiz es sēžu pie viņas un neievēroju, ka priekšnieks nāk. Skatos – durvis jau vaļā. 

Aizskrienu un priekšnieks saka: “Kur tad man pazuda dņevaļnaja?” Liek man tur brigadieri 

kādu palamāt vai kāds tur ir ko nogrēkojies. Tad skriešus skrienu, visu izdaru. Citreiz viņš nāk 

gar to frizētavu garām, tai Vaļai saka: “Atdaj dņevaļnuju!” 

Kad Vaļai drīz bija jāatbrīvojas, tas priekšnieks ar visu vari man: “Tev jāmācās par 

frizieri, pa velti nesēdi. Iemācies, tas ir labs amats. Ar to tu vari maizīti nopelnīt. Aizbrauksi, 

kad atbrīvosies, mājā – kur tu meklēsi darbu? Bet, ja tu būsi friziere, tev atradīsies darbs.” Es 
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saku: “Nē, kā es varu izmācīties, un vīrieši tak nav nekur zonā, izņemot dežurantus un 

sargus.” “Mācies pa priekšu tos nažus uztrīt.” Vaļai saka: “Tev ir uzdevums izmācīt viņu par 

frizieri.” Viens tāds garš ģelzis bija, viņam tāda kā pūka – mīksta tā bārda. Kad tas nāca, tad 

Vaļa viņu katru reizi atstāja druscīt pagaidīt un skrēja, sauca mani, lai es nāku. 

Es sāku nažus asināt, ja jau priekšnieks tā liek. Tam Koļam visu laiku to bārdu dzinu. 

Kā viņš nāk, tā es. Tā Vaļa mani māca: “Tev ir rokai tā jākustas un šitā. Te vot vajag apgriezt 

un te vajag tā. Redz, kā bārda aug. Tev jāņem ir šitā.” Un es tak sāku un sāku. 

Vaļa vienā reizē sauc, liek man iet līdzi uz to karaspēka daļu. Tur ir tāds kā karceris. 

Tiem, ko tur liek, pa pliko nodzen matus. Man bija to jāiemācās, bet neiet tā roka, kā vajag ar 

to nazi, atkal iegriežu – ne jau dziļi, bet uzreiz tak jūt. Bet visi bija traki priecīgi un lustīgi – 

davai, davai.  

Beidzot Vaļai jāatbrīvojas. Visi nāk tagad matus apgriezt un bārdas nodzīt, jo viņa bija 

tur visu ieredzēta un cienīta, laba meistare. Vaļai jānodod visus nažus. Vakarā saliek koferītī 

visu. Es aizeju līdzi Vaļai. No rītdienas tad es būšu frizētavā.  

Man liek sameklēt tādu pašu meiteni savā vietā.  

Ir jau tur visādas, bet man visu laiku bija traki žēl vienas lietuviešu meitenes – tāda 

Kazīte Dvareckīte. Viņu sauca vienmēr meža darbos lielos. Kad strostēja, kas normas 

neizpilda, tajā barā vienmēr tā Kazīte. Viņa vienmēr sacīja, ka viņa nevar to izdarīt, ko viņai 

liek. Visu laiku uz samazinātu paiku, bet ēst tak gribās. Man bija traki žēl viņas. Priekšniekam 

saku, ka es zinu gan vienu – Kazīte Dvareckīte. Viņš saka: “Aha, ļeņtjaiku!” Es saku: “Nav viņa 

ļeņtjaika. Viņa ir tik maziņa un tām lielām ukrainietēm nevar ar’ līdzi turēt.” Tā paņēma to 

Kazīti.  

Es otrā dienā frizētavā – baltā halātā. Gaidu. Nāk mans priekšnieks. Iesēžās un saka: 

“Vot tagad sāc!” Es saku: “Lūdzu nē, lai nāk kāds dežurants pa priekšu!” Bet viņš tik sēž 

krēslā un man jāķerās viņam pie rīkles ar nazi… 

Veselu gadu es nostrādāju tajā frizētavā. Man jau atsūtīja no Latvijas – Vēžu 

krustmāte bija sagādājusi – labus tos bārdas nažus, matu griežamās mašīnas un tās siksnas, 

kur asināt nažus. Man bija vesels liels komplekts. 

Tad, kad atbrīvojos, priekšniekam to uzdāvināju. Sacīju, ka neņemšu to līdzi. 

 

Kad atbraucu kolhozā, tur Sibīrijā,Tālis kolhoza priekšsēdētājam pateicis, 

ka viņam māsa cietumā bija friziere. 

Tur bija tikko uzcelts klubs – liels un varens. Tie krievi tak visi gāja kā 

traki uz to klubu. Vakaros – pilns. Klubā viena istabiņa iekārtota priekš friziera, 

jo citādi visi tik prasās uz Magočinu uz frizētavu. Tagad priekšniekam nebūs 

viņi jālaiž uz turieni. Man par to skaitīs pusi darbadienu klāt. Divreiz nedēļā 

vakarā pēc darba būs jāiet uz frizētavu tiem kolhozniekiem matus griezt.  

Visi bija traki laimīgi, ka viņiem nu ir frizieris. 

 

  



58 
 

*** 

 

Tad, kad atbrīvojos, es lūdzu, lai mani, dieva dēļ, tikai aizved pie vecākiem. Kā mani 

priekšnieks var aizvest? Nekā. Tikai noformē un ar zekiem kopā. Tad šito ilgo garo ceļu!  

Aizveda līdz Tomskas cietumam. Es skaitos brīva, atbrīvota. Bet jābrauc ar zekiem 

kopā. Ar kādiem tik visādiem. Brauc, brauc. Krauj laukā visu no vagoniem. Karantīna. Ved uz 

cietumu un cietumā ieliek visus vagonā, cik mēs bijām. Lieli jau tie zeku vagoni. Visu vagonu 

ieved cietumā. Un otrā dienā visiem – na prožarku. Jāiet uz pirti. Līdz plikam, līdz pēdējam 

visu novelk. Samet savas drēbes kaudzītē. Tur kar virsū uz tādiem dzelzs riņķiem ar tādu 

spicu galu. Sadur visas tavas drēbes. Un ej iekšā un mazgājies. Liela pirts. Pie durvīm ielej 

ķepā kaut kādu šķidru, tādu mellu putru – ziepes, pats mazgājies un matus mazgā. Bet tā tas 

notiek, tāda dezinfekcija. Un visas drēbes pa durvīm iekšā un pie cik tur grādu temperatūras 

uz tādām garām kārtīm, tajā temperatūrā viņas stāv. Ka visi ir nomazgājušies, tad pa otrām 

durvīm laiž laukā un tur no tās kameras pa durvīm met laukā tos riņķus. Tad visi meklē, kurš 

mans. Tur ir kādam notrūcis. Kā tur nu kuram. Kad sameklē, tās drēbes ir karstas tādas ritīgi. 

Smird pēc tāda kā padeguma. Kaut kādu dezinfekciju jau tur laiž viņām ar’. Ta’ velc mugurā 

un brauc tālāk. Divas reizes bija šitā. Sverdlovskā, bet neatceros, kur tā otra vieta bija – kaut 

kur laukos.  

Galā atved cietumā, mani ar’ tāpat ar visiem iekšā kamerā. Otrā dienā izsauc: “Jūs 

esat atbrīvota.” Tie rausta plecus. “Kāpēc jūs šitā sūtīja tagad?” Stāstu viņiem, kas ir. “Bet jūs 

pati varējāt atbraukt.” Ka es nekur neesmu mūžā viena pati braukusi! Tikai uz Kārķiem, uz 

Valku. Bet tagad uz Tomskaja oblastj – velns viņ’ zin kur. Nekā, iedod tagad visus papīrus, 

kādi nu tur ir – ka atbrīvota un kaut kādu špargalku pases saņemšanai ar visiem tiem datiem, 

kaut kādu mazu naudiņu. Un lūdzu – ej laukā. Izstāsta: “Jums ir tagad jāiet uz ostu, uz 

piestātni, tad brauks kuģis.” Bet uz kuru pusi braukt – vai tur, vai tur? Es saku: “Un kā es 

zināšu, kādā es kuģī iekāpšu.” “Uz kuģa tak uzraksts ir. Jums jāskatās ir Molčanova. Rajons ir 

Molčanovskij rajon.” Nu labi, tā noklausos.  

Eju laukā pa tiem vārtiem. Un man ir tik paniskas bailes, ka es pilnīgi būtu vai zemei 

cauri kritusi. Apstājos un domāju: uz kuru pusi tad tagad, kur tad ir tā Oba? Kur tad ir tā 

pietura? Uz to pusi, vai uz to pusi? Tur kaut kur redz tā pa gabalu, ka tur ir lielā iela. Mašīnas 

brauc un tur ir kustība. Kur tagad? Es pastāvu un pieklauvēju pie tā lodziņa, zaldāts iznāk 

laukā. Es saku: “Pasakat man tagad, kur man ir jāiet. Man vajag Molčanovu. Kur man tagad 

jāiet?” Viņš saka: “Nu tad tagad ej tur, redzi, tur iela priekšā. Ej, nogriezies pa labi, tad tu 

aizej līdz tādam krustojumam. Tad tam pāri un taisni, taisni. Un ej un tad tur vēl jānogriežas.” 

Šito te visu sastāsta. Es saku: “Bet vai tu man uzzīmēt vari? Ar kāju uz smiltīm.” Es saku: “Tad 

es tā iešu un te ir iela, tālāk tad varbūt kaut kā atjēgšu. Izzīmē man tur visu, provēšu atrast.” 

 

Bet tad jau prieks kaut kāds iekšā. Es esu ārā un drīz es savējos redzēšu. Viss tas 

iekšā vārās. Paeju tādu gabaliņu un domāju: vājprāts, tagad tur tā lielā iela. Kā tur bija – pa 

labi jānogriežas? Iešu vien un prasīšu atkal. Ka nezināšu, krustojumā prasīšu nākošam kādam. 

Un paniskas bailes, ak, tu šausmas – bailes no brīvības. Paeju un apstājos. Zaldāts tāpat tur 

durvīs stāv, ar otru runājās un smej. Viņi nav redzējuši, ka šitā te palaiž ārā, bet lēniņām nāk 

atpakaļ. Es domāju: varbūt vēl kādu laiž laukā, kas iet uz to kuģi, jāprasa man tiem zaldātiem. 

Viņi tādi runīgi – vienkārši zaldāti. Nāku atpakaļ. Viņi saka: “Nu ko? Nāc, nāc iekšā. Mēs 

laižam. Ko tad tu tagad nesaprati?” Es saku: “Nu saprast jau it kā sapratu, bet vai nav kāds 

vēl, kas šodien atbrīvojās, kas vēl uz to kuģi ies. Ne es zinu, kāds tas kuģis izskatās, ar ko man 

būs jābrauc.” Viņš saka: “Tad ir jāiet jāprasa.” Tas viens aiziet, un otrs smej par mani. Un es 

ar smeju. Viņš saka: “Mēs tad, ka kāds atbrīvojas, ta mēs skatamies, kā viņi skriešos iet prom. 
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Tu esi šitāda te pirmā, kas neiet ārā.” Es viņam saku: “Es tak nekad nekur neesu viena gājusi, 

ne braukusi. No piecpadsmit gadu vecuma mani tikai vadā.”  

Tad tas atnāca atpakaļ un saka: “Drusku jāgaida. Divi gabali brauc uz to pusi. Ne uz 

Molčanovu, bet vēl tālāk.” Nu labi, tur stāvu un pati domāju: kauns prasīt, bet būtu jāprasa, 

vai tie nav kādi bandīti, vai mani nenomušīs pa ceļam. Bet domāju: kuģis tak un pa pilsētu, ko 

man baidīties?! Ja es visus deviņus gadus esu ar bandītiem galā tikusi. Ko tad tagad man 

baidīties! Bet iznāca tādi labi, viens vācietis – no tiem tādiem ar’ izsūtītajiem. Viens krievs, 

abi divi zagļi. Kolhozā zaguši. Nosēdējuši savu laiku. Atbrīvoti. Tad tie mani veda.  

Bet ostā kuģis aiziet garām un nepiestāj. Kas par lietu? Šie tūlīt pie kasieres – mums 

vajag tikt! Izrādās – ved studentus uz ražas novākšanu, uz kartupeļu lasīšanu. Kuģis ir pilns. 

Viņš pieturā nepietur, jo viņš jau ir pilns ar tiem studentiem. Labi, gaidīs. Nākošais ir otrā 

dienā. Kur paliks, ko darīs? Pilna visa tā pietura, pilna visa ar maisiem, cilvēki tak uz kuģi 

daudz. Tur tak cita nekāda transporta, tikai pa to Obu tajā vietā.  

Pa nakti staigājām un maizīti nopirkām tur vienā vietā. Tik daudz naudas jau iedeva – 

kaut kādas nabagnaudiņas. Visu to nakti – pasēžam un pastaigājam. Viņi smejās, ka es māku 

gulēt tā pie sienas. Kaktiņā iespiežos un guļu ka krākdama. Man tak viss ir tik labi ap dūšu – 

es braucu pie mammas, pie savējiem. Nu tak vairs mani nekur nebāzīs iekšā.  

 

Beidzot braucam kuģī un tuvojas pietura Mogočina, kur uz tirgu iet, kur tuvu pie 

mūsu kolhoza. Bet nu tas ir tikai tāds ciemats, tur uz īsu brīdi pietur kuģis. Sākam runāt un 

viņi saka: “Interesanti, cik tev tālu tur ir līdz tam kolhozam.” Es jau nezinu, man nekad nav 

prātā nācis prasīt. Stāstu, ka tur ir tāds kolhozs un tāds. Visi tagad ir apvienoti, man vēstulē 

tak rakstīja mamma. “Ā”, viņi saka, “tad tev ne līdz Molčanovai jābrauc. Tu veselus 50 

kilometrus nobrauksi garām. Tev jākāpj ir tajā Mogočinā.” Bet vakars nāk. Es domāju: 

ārprāts, cikos interesanti tajā Molčanovā tas kuģis pienāks. Ja vakarā jākāpj laukā, kur es 

palikšu, man tak nav, kur palikt. Pienāk pietura. Viņi mani smalki izvada laukā no kuģa un 

apstājos.  

Tāds garš šķūnis no dēļiem sasists, pusplēsts jau tāds. Tā tā pietura būtu. Ne tur 

kādas kases, nekas – tas jau viss uz kuģa notiek. Tāds šķūnis, tukšs krasts un tā milzīgā, lielā 

Oba. Kā es tur ar kādu labsajūtu pa to Obas krastu staigāju! Viņi man izstāstījuši, ka no rīta 

nāks prāmis no tās otras puses. Tas tad ies atpakaļ. “Tev jāsēžas uz tā prāmja. Tas tevi 

aizvedīs, tajā krastā ir tas kolhozs.” Tad es tajā trakā šķūnī. Labi, ka neviena dzīva dvēsele, 

kāds suns reizēm noskrien garām. Tik šausmīgi skaists vakars tāds! Septembris – jau auksts.  

Staigāju, kamēr no rīta sāk braukt jau ar zirgiem, nāk cilvēki uz to prāmi. Prāmis ir 

otrā krastā un kāds – tāds plosts un to ar vilkšanu velk pāri, divi čaļi pie tās troses velk pāri. 

Ar pajūgiem ar’ brauca, ar zirdziņiem virsū. Un viņi no viena krasta uz otru brauca. Tad es 

sagaidīju.  

 

Tur nāves bailes pārdzīvoju. Viens vīrietis – uz pleca uzmesta tāda mugursoma. Visu 

laiku uz mani cieši skatās. Viņi jau tur visi sarunājās, pazīstami. Turpat visi grozījušies. Viņš 

skatās. Es paeju tā – drusku atkal malā, lai viņš neredz mani. Viņš ar paiet un skatās 

nenormāli. Es negribu no tā prāmja kāpt nost. Pārbraucam pāri, es domāju: man tak laika 

diezgan. Ir tikai rīts. Es braukšu atpakaļ, lai viņš iet... Nu kā tā var svešs cilvēks uz tevi 

skatīties! Tagad es izkāpšu, bet kas viņš ir?! Varbūt tas ir laupītājs vai bandīts. Vai sit mani 

zemē? Vai kas tur tagad notiks? Nekā, kad nupat drīz kāpt zemē, viņš pienāk man klāt un 

saka: “Jūs uz “Progresu” braucat?” Nezinu, vai sacīt, ka uz “Progresu” vai ko. Beidzot es saku, 

ka jā, uz kolhozu “Progress”. Viņš saka: “Tad mums ir pa ceļam.” Tad kāpām laukā un bija 

nolijis lietutiņš drusku. Tādā stāvā krastā jākāpj. Es nevaru. Man pēc lāgera nebija, ko kājās 



60 
 

aut. Priekšnieks iedeva zābakus – tādi kirzas, normāli, jauni, smuki. Man viņi tik ārprātīgi slīd 

un es nevaru tikt tajā krastā augšā. Tas vecis mani ar vilkšanu vilka. Uzkāpjam tagad, un viņš 

saka: “Nu tā, tagad 14 kilometrus jāiet.” Man vairs neizlikās viņš tik baismīgs, ejam, un viņš 

saka tā: “Es jau ar’ eju uz “Progresu”. Es tevi aizvedīšu līdz mājai. Es jau zinu, kas tu esi. Tu esi 

Antonijas meita.” Es brīnos un domāju: man bija paniskas bailes, bet viņš manu mammu zin. 

Es saku: “Un kas jūs esat?” Biškopis. Dzīvo Tomskā. Bet bites kopj kolhozā. Drava viņam tur 

ir, un viņš tagad brauc tur uz to kolhozu, uz kantori. Es smejos un saku viņam: “Es biju nāves 

bailēs, biju ar mieru lekt Obā iekšā, ka man bija bail.” Viņš saka: “Bet tu tak taisni pēc 

mammas izskaties. Un es tak zinu, ka mamma jau visu laiku gaida, kad meitai vajag atbraukt. 

Es zinu visu par tevi.” Un atveda mani līdz vārtiņiem. 

 

 

*** 

Manējiem Sibīrijā tik šausmīgi grūti bija gājis, kolhozs nabadzīgs, nopelnīt neko 

nevarēja. Tas bija Tomskas apgabalā, par ko tagad visi tās atmiņas raksta.  

 

Vēlāk jau bija kolhozs-miljonārs. Latvieši dumjie uztaisīja miljonāru. Tad, ka’ es 

aizbraucu, bija kolhozs bagāts jau. Viņus tur pievienoja vēl, savienoja kopā ar trīs citiem. Tad 

bija tāds liels, liels tas kolhozs.  

Bet kāda bagātība! Uz darbdienām dod graudus, kviešus pirmklasīgus. Kas ir labi 

strādājis, darbdienas aprēķinātas, uz katru darbdienu zināmu to vairumu saņem. Tad kad 

nokuļ – lūdzu, še tev graudi. Kur likt graudus? Kaimiņam ir tikpat, visiem stāvēja kastes 

pilnas. Lai aizvestu kaut kur pārdot, tad ir vesela klapata. Ar ko vest? Ka tev nav ne ar ko. 

Ņem maisiņu pār plecu un ej. Tad ir jāaiziet līdz Obai. Pāri Obai ir strādnieku ciemats tāds 

liels, tur kaut kādas kokzāģētavas. Mogočina tur ir, tur gaidīt gaida tos graudus. Nu pamēģini 

tu viņus dabūt uz turieni. Kas jau spēcīgāks un kas var – tad visādi ar tiem graudiem. Ziemā 

uz ragaviņām maisu graudu un ved. Bet tas ir apmēram 14 kilometru. Tad vēl pāri Obai. Ja 

ziemā – tad pa ledu. Bet ja rudenī... Un glabā, kur gribi tos graudus. Peles tak un žurkas riņķī. 

Labuma nekāda. Sivēnus var dabūt pavasarī. Tādus panīkušus. Baro cūku. Dod tos labos 

graudus. Baro, nu un ko tālāk ar to cūku – nokauj, noēd to, kas ēdams, to trekno izžāvē. Un 

viss, nu ko tu vairāk darīsi?! Varētu vienu cūku pārdot. Kam? Kaimiņam – kuram pašam ir? 

Tāpat vistas olas. Paši bija paēduši. Vistas un govis visiem bija. Bet... 

 

Te fotogrāfijā kolhoza priekšsēdētājs Moļkins un kantora 

māja – cik drūma un 

tās debesis tādas! Tik 

drūms tas paskats! 

Liekas, ka elle – 

neviena kociņa, ne 

krūmiņa.  
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*** 

 

Visšausmīgākais jau bija ar manu vecomāti. Tad, kad izsūtīja no 

“Vēveriem”, mamma traki lūdzās, lai vecomāti neņem – vecaimātei 

temperatūra, slima, apsaldējusies. Lai neņem tak to veco cilvēku. Viņai ir dēls 

Valmierā. Pados ziņu uz Valmieru, dēls atbrauks un viņu paņems pie sevis. Bet 

viņi nepaļāvās neparko. Vecāmāte ar’ ceļās no gultas augšā, sākusi kliegt un 

sacījusi, nekur ne pie viena – kur tu, tur es ar’. Ķerās mammai riņķī. Mamma 

saka: “Norauj mani ar’ gar zemi.” Nokrīt un viņu paralizēja uz līdzenas vietas. No 

tāda traka pārdzīvojuma, ka varbūt viņu vēl te atstās. Tāpat paņem uz segas un 

ceļ mašīnā iekšā. Tādu ved prom. Visus tos gadus viņa nogulēja. 

 

Es viņu satiku, kad atbraucu, viņa tik traki švaka. Nevar tak ne piecelties, nekā – 

paralizēta. Un mammai darbā jāiet. Mamma ir uzskaitītājs kolhozā. Viņai ir katru vakaru 

jādod ziņas – darbdienas uzskaitīt kantorī vajag. Tam uzskaitvedim ir jāskrien un viss jāzin, 

kur kas ir. 

Tā nabaga vecāmāte viena pati. Viņai bija tāds mīksts siens sataisīts. Pieliekamais 

tāds pilns piebāzts, pieštapēts. To sienu viņai nesa un tādā koikā klāja iekšā. Tur cilvēciņš 

gulēja. Mamma katrreiz viņai mainīja to sienu, viņai pa visiem gadiem nebija neviena 

izgulējuma. 55. gadā [1955.] viņa nomira un palika tur – apglabāta aukstā Sibīrijas zemē. 

 

Mammas onkulis savas sievas visas drēbes – kombinē un smalko veļu, visas 

kleitas sūtīja uz Sibīriju, un mamma tās visas nesa uz tirgu pārdot un maizīti 

pirka. Tajā laikā jau viņam pašam visa bagātība bija pazaudēta, bet viņš glāba 

ar tām drēbēm to manu mammu un savu māsu – manu vecomāti. Mamma 

stāstīja, ka onkulis atsūta paciņu, viņa visu akurāti saliek mugursomā, 14 

kilometri jāiet, pāri Obai jāceļas. Strādnieku ciematā Mogočinā ir tirgus 

Cilvēkiem tur ir nauda. Kad visu pārdeva, bija priecīga – man ir nauda, ir ko 

maizīti nopirkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogrāfijā man blakus tas drūmais vecis – Rudņevs, kurš mani sākumā aizveda pie  

šiem. Visu laiku viņš mani ganīja. Laikam biju iepatikusies. Kā atbrauca, tā nāca uz kantori. Es 

tak pilnīgi bēgu no viņa, negribēju viņu ne redzēt.  
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Kolhoza priekšsēdētājs jau milzīgi manu mammu bija novērtējis. Visām tur bija trīs 

klases, četras klases. Bet mamma jau bija gudra. Viņa taču telegrāfa skolu tajā Taškentā 

pabeidza. Tas priekšsēdētājs viņu paņēma no tās brigādes uzreiz par darbdienu uzskaitītāju – 

vieni tur ravē, vieni vēl kaut ko dara, citi linus plūc, citi tur ir pie tādiem darbiem. Un mamma 

par tām visām brigādēm tad ziņas dod vakarā uz kantori. Kantorī skaita darbdienas – kurš ir 

nopelnījis vai nenopelnījis. Diezgan ātri jau viņu tur paņēma, jo brigadiere bija tāda, kas 2 vai 

3 klases beigusi, viņa neko nevarēja – tikai ne papīrus. Viņa ne kaut ko nesajēdza.  

Brālis bija kluba vadītājs. Uzcelts liels jauns klubs. Tas ir muzikants un māca 

pašdarbniekus, dzied un spēlē. 

 

Kad izsūtīja, viņš nebija ar visiem kopā, jo bija Valkā skolā. Tur 

padzirdēja, ka ir izvešanas. Tas brālis domā, kas to zina?! Ko tagad ar Vēveriem 

darīs? Viņš ar otru puiku no Turnas – tādu Upmaļu Jānīti, abi vienā klasē mācās 

– no stundām laižās uz māju. Tur viņus vēl tādu gabaliņu kāds ar zirgu pavedis. 

Aizskrien “Vēveros” un tur tukšs. Neviena nav, noplombētas durvis. Sunīts Tadīts 

ārā uz trepītēm.  

(Kad neviena “Vēveros” vairs nebija, visi kaimiņi Tadim kaut ko atnesa 

un iedeva – visu to viņš noēda, bet ka veda pie sevis uz māju, neparko negāja. Tā 

uz trepītēm nomira. Diezgan vecs jau bija – sirmu bārdiņu, balts un melnas 

ausis, uz astes viens melnums.) 

 

Brālis skrien uz “Vēžiem” pie krustmātes. Ko tagad lai dara? Viņš 

nesaprašanā. Krustmāte ir pārbijusies. Viņas meita ar’ ir mūsu grupā – Velta. Tā 

ar’ ir notiesāta, prom cietumā. Ko tā krustmāte – trīc un dreb, ka viņu ar’ tūlīt 

varbūt ņems ciet. Viņa nevarēja pieņemt to Tāli. Tā jūdz zirgu un brauc otrā 

dienā, ved šurpu Tāli uz Valku. Atved uz miliciju: “Vot, vecāki nav, vecāki ir 

paņemti un aizvesti. Kur tagad to puiku?” “Nu ir par vēlu. No rīta vagons 

aizgāja.” Bet vaļā nelaiž, vedīs uz Strenčiem. Tur tādi visādi salasīti, kas 

pabēguši, kas paši pieteikušies. No turienes kaut kāds vēl papildus vagons ies.  

 

Tāli ar’ no 

devītās klases paņēma. 

Tāds šmurgulīts, 

mammas dēliņš – visu 

laiku mājā dzīvojis. Un 

tagad aizved. 

Vijoli viņš traki 

labi spēlēja – fotogrāfijā 

abi ar Ķikānu Valdi, pie 

klavierēm Kalniņa Ruta 

(Sazonova vēlāk). Bet 

vijole palikusi “Vēveros”, 

klāt vairs netiek. 

Neko viņš līdzi nepaņēma 

– ne ēst, ne dzert, ne 

mantu kādu, neko – tā kā stāvēja. Tik paķēris akordeonu. Tas viņam bija 

nopirkts. Valkā, kur viņš pie saimnieces dzīvoja, tur stāvēja. Tie miliči ļāva viņam 
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paņemt to akordeonu. Šis spēlē un dzied, brauc uz Strenčiem, vagonā iekšā un 

uz Omsku aizved viņu – vienā lielā sovhozā. 

 

Viņi ilgi rakstīja un klapatojās vairākus gadus. Tad beigu beigās pēc kādiem 3 vai 4 

gadiem Maskava atļāva viņam pārcelties pie savējiem. Viņu izglāba viņa akordeons. Tajā 

Omskā viņš tūlīt spēlē un uzdzied. Tak jaunieši visur tāpat ir. Krievi, ne krievi. Viss tur notiek. 

Viņu tur pievāca kolhoza priekšsēdētāja, jo viņas meita bija kluba vadītāja. Akordeons klubā 

– miljons! Viņš tur tā glābās. Viņam bija maize, ko ēst. Paēdis viņš bija no tā, ka krieviem 

guļanka. Ko vajag? Mūziku, akordeonu. A viņš – kur ies, kur viņam kāds ko dos?! Iet spēlēt, 

dabū kārtīgi pieēsties un piedzerties arī, tā iemācījās dzert šņabīti.  

 

*** 

 

 Manu tēvu ar’ kolhoza priekšsēdētājs bij’ izvēlējies – Vēveris ir ar zelta rokām. 

Brigādē ir salūzušas izkaptis un grābekļi ir bez zariem. Viss jāved labot. Ir viena tāda 

masķerskāja. Tur strādā Vēveris – galdnieks. Jauna profesija tēvam!  

 

Kad es atbraucu, tūlīt tas priekšsēdētājs – kantorī vieta būs. Mamma tāda ar’ – pļāpa 

liela. Visi kolhozā zināja, ka meita ir atbrīvota un drīz būs klāt. Mamma jau priekšsēdētājam 

bija tā kā labā roka – tam Moļkinam. Dikti visu izpildīja, kā viņš sacīja un akurāti. 

Priekšsēdētājs mani tūlīt paņēma uz kantori – jo 

es no 9. klases, skolā gājusi un mācījusies. Kantorī 

galvenais grāmatvedis bija Rumānijas žīds – ar’ 

izsūtītais. Viņš kaut kur krievu pusē bija dzīvojis. 

Tūlīt priekšsēdētājs mani pie viņa ieveda un sacīja 

– vot šito te meitu tu ņemsi pie sevis, atradīsi 

darbu. Tur jau bija tās te divas gabalas kantorī. 

Mani vēl iztaisīja trešo. Tā es tur sāku. Te bildē 

tām ir mēteļi, bet man lāgera pufaika.  

 

Tajā pufaikā es arī atbraucu atpakaļ uz 

Latviju, tūlīt nopirkām lietusmēteli – bija tādi, 

ziemā grabēja pilnīgi. Tie plašķi – tas jau vesela 

bagātība bija. Tad pufaiku apakšā, to plašķi virsū, 

un tad mēs no Rīgas ielas nācām uz veikalu ar 

Valdi. Ragaviņas līdzi, soma uz ragaviņām. Ka 

Valdis nevar paiet, tad uz ragaviņām. Man tas 

mētelis tik traki grabēja, kad gāju iekšā veikalā – 

taisni kauns bija. 

 

Septembrī biju atbraukusi, bet uz Oktobra svētkiem bija traks gājiens. Tur dzīvoja 

izsūtītie latvieši, moldāvi un vācieši. Vācietis tāds Švabauers bija brigadieris, bet 

mehanizatoriem. Visi zināja, ka viņš zog graudus, ved uz rajonu un pārdod. Bija uzbūvējis 

skaistu māju, dzīvoja kā jau priekšnieks. Nodaļas pārzine Pčeļņikova Marija tāda, partijas 

dāma, pasauca partijas sekretāru līdzi uz to noliktavu, no kuras, kā viņai ziņots, tas Švabauers 

zog tos graudus. Viņi novaktēja slēpnī kaut kādā. Švabauers piebrauc ar mašīnu, attaisa 

durvis, ieiet un saber maisos, nes un liek mašīnā. Tie nāk no slēpņa laukā un tagad ņems viņu 

ciet. Švabaueram ir šaujamais. Tas šauj virsū un nošauj i’ to Pčeļņikovu, i’ to partijas 
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sekretāru. Pats atbēg uz māju. Nu ir liels troksnis un vēl pie tam uz Oktobrsvētkiem! Tas tak 

ir traki – tādus te lielus priekšniekus.  

Katru gadu no kolhoza sūtīja uz meža darbiem – normas kaut kādas ir visiem 

kolhoziem. Sūta jaunos un spēcīgos no brigādēm, kam ziemā darba tā kā mazāk. Tajā reizē, 

kad tagad ir tas Švabauers iztrakojies, to paņem ciet, un ir komendanta pavēle – izsūtītos 

visus kā vienu, kas ir darba spējīgi, visus uz meža darbiem, arī mani. Un aizsūtīja. Viens brauc 

ar zirgu un ņem līdzi braucēju ar visām pekelēm uz palikšanu. Tādas baļķu vedamās ragavas – 

kopā divas sakabinātas. Braucām abi ar Broku Ilgvaru, tas bija otrā ciematā. Pāri par 100 

kilometru jābrauc un jāpaliek līdz pavasarim. Normas lielas. Barakās dzīvo un strādā. Trakā, 

lielā taigā. Man tak nekad nevienā cietumā neviens nebija licis zāģēt koku zemē. Ne varu, ne 

māku. Māku saskaldīt pagali, kad viņa ir sazāģēta.  

Maisi no mājām līdzi ar ēdamiem – kas nu kuram. Maiss ar kartupeļu pikām – izvārīts 

kartupeļu pencis, gaļa ar’ klāt, tāds trekns. To laikus pēc jau sasaldē, viens maiss ar to penci. 

Otrs maiss – piens. Pienu ielej bļodiņā, sasaldē, pēc tam izgāž laukā. Trešais maiss – tad nu 

gaļas gabals kāds vai sviesta pika un kas ta nu vēl tāds.  

No barakas jāiet kādi 8 kilometri līdz cirsmai pa upi. Ejot pa to upi no rīta, deguns 

apsalis, nāsis visu laiku kreveļainas.  

Vīriešiem jāved koki. Saved vienā vietā, sagāž tos baļķus. Tad, kad Oba sāk kustēties, 

ledus iziet, pludina viņus projām. Mēs ar zāģiem. Neviens ar mani zāģēt negrib. Tur ir tādi 

mežinieki, kas turpat dzīvo, viņiem ir savas barakas – tādas ukrainietes, kas pastāvīgi tur 

strādā. Tās jau visu laiku mežu gāž, gadu gadiem. Mani saliek ar tādu ukrainieti, viņa bļauj 

man virsū: “Velc taisni! Kur tu velc?” Šitāds te koks sasalis. Man nav spēka zāģi pavilkt, man 

aiziet greizi. Beigās nogāž to koku zemē – šķībs. Jāzāģē ripa nost, lai būtu taisni. Uzreiz ir no 

peļņas nost. Ukrainiete bļauj kā traka. Mani liek pie vienas, pie otras. Nekas neiznāk. Visas 

atsakās kategoriski – nē, ar mani nestrādās. Pieliek mani zarus cirst. Zari sasaluši. Lapegle tik 

cieta. Man jau sniegs ir šitā – līdz vidum, man vēl zari jācērt. Nav tak man ne spēka, ne 

varēšanas. Pēc tam ieliek mani pie zaru dedzināšanas. Tāda veču brigāde, viņi tur vairāki 

kopā sametušies. Viņi iet kā velni uz priekšu, gāž un gāž. Tie zari šķīst uz visām pusēm. Ja līdz 

šitai vietai sniegā, ko tu vari pavilkt. Ugunskurs liels, augsts. Met un met tos zarus, skaties, lai 

paliek tīra vieta. Kā es tur mocījos!  

Pavasarī vēl ne tuvumā nav norma izstrādāta. Tam Ilgvaram zirgs ir tik vājš kā kaulu 

kambaris. Vaļenki mums ir noplīsuši. Labi ka mēs līdz mājai tiktu. Visi atrunā: “Trakie! Jūs 

uzprasaties! Gribat vēl tikt aiz restēm?” “Lai liek! Tur ir simtreiz labāk, kā te.” Mēs braucām 

uz māju, zirgs klibs, laiks auksts un nezin, kas galā būs. Tad no vienas tās ģerevņas uz otru. 

Pārguļam pa nakti. Kādas četras dienas tā te. Atbraucam kolhozā. Komendants virsū kā 

lauva. Priekšsēdētājs ar’, viņš saka: “Lai nu vai kurš, bet tev nevajadzēja šito darīt. Tu zini, kā 

tagad paskatīsies.” Un lielā sapulce, visi kolhoznieki, un mūs lamā no panckām laukā. Nekāda 

vairāk runāšana, jābrauc ir atpakaļ.  

Bet es tad tēloju slimu. Varbūt, ka man bija ar’ drusku temperatūra. Bet notēloju, ka 

man ir tāds karsonis, ka beigts. Atnāca komendants uz māju, paskatījās. Ilgvaru aiztrieca 

atpakaļ. Mani atstāja. Es divas trīs dienas izlikos, tad gāju uz kantori un strādāju.  

Man – brīvam cilvēkam, sodu izcietušam šitādu vēl trakumu jāpārdzīvo bija. 
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*** 

 

Kā es iepazinos ar savu 

nākamo vīru? Tēvs strādā 

darbnīcā, un pie viņa bieži ieiet tas 

Arturs – tas ir no Omuļiem.  

Viņš gudrs bija, tehnikumā mācījies, meža 

tehnikumā Ogrē – tad, kad izsūtīja. Elektrību viņš 

pārzināja. Bet papa viņu neieredzēja – Omuļi esot tumšais 

kakts. Neparko negribēja, jo vecais Gudrītis bija tāds 

interesants, drusku tāds kā čok čok. Dziedāja – krievi 

samācīja viņam visādas dumas dziesmas – častuškas. Viņš 

skaļā balsī dzied. Saka: “Es nezinu, kas tas ir, bet visi tā 

dzied, un es tā dziedu.” Tēloja tādu padumu. 

 

Manas un Artura kāzas bija 25. jūnijā. 
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1956. gada 30. jūnijā piedzima dēliņš Valdīts, bet pasē viņam jūlijs ierakstīts. Arturs 

iet viņu piereģistrēt, bet tam sekretāram nav tās veidlapas, kur reģistrē. Viņš saka: “Ej nu 

mājā, nāc vēlāk.” Iet pēc nedēļas. Viņš: “Ej mājā, es aizmirsu, rajonā biju un nepaņēmu to 

veidlapu.” Tā paiet vesels mēnesis, beigās tas Arturs iet un saka: “Nu tak vienreiz tu 

neaizmirsi?” Tāds zellis tur bija, viņš saka: “Jā, nu ir, bet es jau tagad nevaru rakstīt jūniju. Ja 

es tagad ziņās šito te nodošu, mani pakārs.” Arturs saka: “Ak, tu dievs, raksti jūliju.” 

 

Kad Valdis bija maziņš, viņa drēbes mamma neļāva sviest prom. Es zinu, ka es ar’ – 

kad biju maza, tad vesela kaste bija uz bēniņiem, mēs ar meitēniem uzgājām augšā un 

skatījām, kas tur iekšā – re, kāds krekliņš, oi, kur tas ir smuks – visas tās drēbes purinājām. 

Mamma to atcerējās un sacīja: “Nemet neko prom. Valda pirmais krekliņš lai paliek – tad kad 

viņam būs bērniņš, jāvelk tam to krekliņu, tad ir liela mīlestība un saticība viņu starpā.” Tā arī 

izdarīja. Vecākajam dēlam tika tēva krekls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šajā fotogrāfijā Artura tēvs un mamma – vēl  

jauni un smuki.  
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*** 

 

Tajā laikā, kad bijām izsūtīti, atradies kāds, kas teicis: jāņem ir nost mūsu 

miestam nosaukums Vēveri. Vai tad cita vairs nav – kāpēc visu miestu tagad 

sauc Vēveri? Pašu Vēveru sen te vairs nav. Bet patērētāji noturēja! Veikalam 

“Vēveri” pienāk ziņa no tās Kārķu izpildkomitejas, ka turpmāk visu to miestiņu 

sauks Pauguri, autobusu pietura Pauguri, veikals “Pauguri”. Bet Valkā Lielausis 

bija tajā valdē, tas tur ir parunājies, un valde lēmusi, ka nekāda runa nevar būt 

par kaut kādu pārdēvēšanu. Veikals saucas “Vēveri”, un mainīt – tas maksātu 

milzu naudu. Visos papīros ir Vēveri. Ja tur ar’ nedzīvo Vēveris, tam nav nekāda 

nozīme. Tā arī Vēveri palika. 

 

No izsūtījuma manējie atbrauca 1956. gada rudenī ar pēdējo kuģi. Es paliku līdz 

pavasarim ar vīra ģimeni. Tāpēc, ka mazs puika bija – pusgadiņš, kur ar tādu tik tālā ceļā! 

Mēs braucām pēc tam pavasarī.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te mēs – pēdējie sibīrieši: Arturs, viņa brālis Vilnis un mamma, es un mans Valdis. 

Kāds es tur esu – viens deguns un vairāk nekas! To bildi pēdējo gadu sūtīju uz Latviju. 

 

Pēc atgriešanās no Sibīrijas savās mājās nevienam nebija atļauts dzīvot. Manējie 

apmetušies Turnā pie tēva māsas – “Vēžos”. Viņa tur visu laiku dzīvoja, nebija izsūtīta. Tā 

priecīga, ka nu brālītis tagad būs. Viņa viena pati pa visu lielo māju. Dzīvos un iekārtosies, 

divas istabiņas ierādītas un krāmē visu, ko nu dod – kādu mēbelīti. Iekārtojas. Kāda nedēļa 

pagājusi.  

Vienā rītā – brokastis jāēd un tēva nav. Viņš pa taisno cauri tādam lielam rudzu 

laukam aizgājis uz ”Vēveriem”. Pirmo reizi pēc tās izsūtīšanas. Ienācis – un tur ir kolhoza 

brigadierim tāda istabiņa, kantorīts. Jukāms Hamilkars – tas jau zināms un pazīstams. Tēvs 

iegājis pie viņa un saka: “Atnācu apskatīties “Vēverus”, kaut vai pasveicināt un pasacīt, ka es 

esu atgriezies.” Tas tik laipni uzņēmis viņu un saka: “Tev jānāk ir uz “Vēveriem”. Tu redzi – 

Vēveri tā i’ palikuši, vēl paplašinājušies tagad. Viss miests saucas Vēveri.” 

 

Papa būtu lielīgs, ja viņš iedzertu šņabīti tagad – o! es tur esmu uz 

mūžiem iemūžināts. 
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Piebraucis bobiks, kolhoza priekšsēdētājs Miķelsons veikalā ienāk. Tas Hamilkars 

saka: “Priekšnieks piebrauca, un es tūlīt eju parunāt.” Viņš aizgājis un parunājis ar to 

Miķelsonu, ka tagad ir “Vēveru” īstais Vēveris atnācis. Viņš māju būvēja ar savām rokām, 

cīnījās, un tagad viņam jāmeklē kaut kur pažobeles. Tas sacījis: “No manis tas nav atkarīgs, 

bet no partorga Rusmaņa – partijas sekretāra. Galvenais ir, ko tas sacīs.” Viņš tā uz savu 

galvu negrib. 

Un tā kā pa laimi – brauc garām tas Rusmanis un redz, ka stāv bobiks. Tas izkāpj no 

savas mašīnas un ar’ ienāk tajā veikalā. Un tas brigadieris Hamilkars skrien un to manu tēvu 

sauc: “Nāc nu tagad ātri, kamēr priekšniecība ir te, nāc šurp.” Tēvs aiziet tajā veikalā un nu 

šie stāda priekšā – ka tas ir Vēveris “Vēveros”. Vai tad tas būs taisnīgi, ka viņš nevar 

atgriezties savā mājā. Viņš tak neko nav ne zadzis, ne laupījis, ne cilvēkus sitis. Tādas mokas 

izcietis. Tagad ir atgriezies un viņam nav, kur palikt. Tas Rusmanis sacījis: “Man nekādu 

iebildumu. Ja viņš ir Vēveris un šitie ir viņa “Vēveri” – kaut šodien! Bet tikai tad tu domā, kur 

tu liksi to savu kantorīti.” Hamilkars sacījis: “Es – savā mājā, man istaba ir, kuru es varu 

atbrīvot. Es savā mājā kantorīti uztaisīšu.” 

To manu tēvu māsa un sieva gaida – nu pazudis, pazudis... Un tad visu laiku mamma 

raudādama stāstīja, kā tas tēvs nācis ar lielām asarām, apķēries un sacījis: “Es biju “Vēveros”. 

Taisamies, vāc pekeles kopā. Mēs atkal būsim “Vēveros”.” Ātri, ātri un uz “Vēveriem” 

atpakaļ. 

 

 Tur jau tie paši visi, kas agrāk, dzīvoja. Un visi – katrs kaut ko palīdzēja tiem maniem 

vecākiem. Pirmā vakarā Lūsenīte skrējusi ar siltu maizes klaipiņu. VīlisterAugusts no 

“Jāņgložiem” – tas ir piekrāvis vezumu ar malku, vienu maisu ar kartupeļiem un burkānus, 

bietes un kāpostus. Pilnu vezumu iebraucis pagalmā un sacījis: “Es tev, Vēver, neko nevaru 

dot dārgu, jo man pašam nekā nav, bet to, kas man ir, es tev atvedu – pirmam laikam 

pietiks.” Papa to visu laiku varēja skaitīt. Lūsenīte jau vienmēr kaut ko – kad gaļu žāvējusi, 

tūlīt nāk ar ritīgu kusaku nogrieztu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas te arī ir pēc izsūtījuma jau Jaunkārķu skolā. Porīte Daila, agrāk Rubene – bija 

Kārķu skolas direktore daudzus gadus. Ar skolotājiem švaki. Viņa pierunāja manu tēvu mācīt 

darbmācību un dziedāšanu. Papa man rāda to te bildi un saka: redzi, meit, te paskaties – šitā 

ir tev tāda laba bilde, to tu ielīmē albumā. Te ir Kārķu skolotāji un katrā galā – “krams”. (Tas, 

kam uzvārds Krams, sēž otrā galā, viņš bijis zīmēšanas skolotājs.) 
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Tālāk ansamblis kaut kāds, ko tēvs mācīja – Kārķu. Re, kur Kārķu visas dāmītes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te vēl viena profesija tēvam – biškopis. 
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Agrāk jau papam bites bija “Vēveros”. Kolhozam bišu drava bijusi liela, bet kaut kāda 

bišu slimība – visa izjukusi, iznīkusi. Tad tas Hamilkars atved manam tēvam: “Glāb, kas ir 

palicis!” Viņš taisīja stropus un darījās. Daudz bija to bišu. Te jau tā viena mala tikai redzama, 

“Vēveros” viss tas dārziņš bija ar bitēm. 

 

Te skats uz “Vēveriem”. Ar gaišo jumtu – tas ir papa dampu šķūnis. Uz turieni to krievu 

laikā pārveda – tad, kad tēvs bija Sibīrijā. Kādu laiku tas bija kluba vietā. Tur katru nedēļu 

rādīja kino. Soli bija salikti, ekrāns uztaisīts.  

Arī mēs, kad jau bijām atgriezušies, katru nedēļu braucām no Valkas uz 

“Vēveriem” ciemos un gājām skatīties kino. Papa smējās: “Vot, ko mans dampu 

šķūnis – kādā godā celts!” 
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*** 

 

Mēs Latvijā atgriezāmies 1957. gada jūnijā – ar pirmo kuģi braucām mājās. Tur citas 

satiksmes nav – tikai pa Obu, kad ledus iziet. 

 

Tikko mēs no Sibirijas bijām 

atbraukuši, kā kristības bij’. Māsīcai divi puikas 

– dvīnīši Fēlikss un Otomārs Bērziņi. Mēs visi 

tad bijām Ērģemē – “Gulbīšos”. 

Un te man pirmie ilgviļņi mūžā. 

 

 

 

 

Sibīrijā priekšsēdētājs par labu darbu uz 8. martu man bija uzdāvinājis tādu štāpeļa 

gabalu. Varētu kleitu uzšūt, bet kas šūs? Viņa meita – tā bija šuvēja, bet viņa jau tādas 

smalkas kleitas dāmām šuja – tām kolhoza visām krasavicām. Viņš pavēlēja viņai: “Nadjka, 

nāc šurp – no šitā te tu uzšuj Judītei kleitu, bet ritīgu kleitu.” 

Tā es sapucējos te. 
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Vienreiz kādu laiku pēc atgriešanās man bija tāds gadījums – braucu ar autobusu, 

Vēveros iekāpu, apsēdos. Uzreiz no muguras pienāk viens un uzliek roku man uz pleca, 

pieliecās un saka: “Vai mans eņģelītis?” Tas bija mācītājs Roberts Priede. 

 

Kad vēl mācījos Jaunkārķu skolā, man 6. klasē audzinātāja bija mācītāja 

Priedes sievas māsa Zenta Vīksna. Bija mums skolā eglīte, un tāds uzvedums 

interesants. Piņņu Gaida un es – mēs abas tādas mazas, mums bija jānāk pie tās 

eglītes. Tāda dziesma ir: “Cik koši svētku egle laistās”. Un tur ir tāds pantiņš: 

“Tad ienāk divi eņģelīši un svētku eglei tuvojas, tie nemanāmi pielūdz dievu un 

atkal projām aizsteidzas.” Es zinu to dziesmu vēl līdz mūža galam. Priede toreiz 

bija bijis skolā, un viņš tai Zentai sacījis, vai nevar noorganizēt Ērģemē baznīcā 

to uzvedumu – sarunāt no skolas tos skolniekus – ka tas bija tik svinīgi un tik 

traki skaisti. 

Un mēs bijām tajā Ērģemes baznīcā. Braucām, papa mūs veda, satītas 

kažokā – abas ar to Gaidu. Tajā baznīcā bija zvērīgi auksts. Liela egle, un mums 

tur jāienāk. Eņģelītis jau kažokā nenāk. Mums tādas kleitiņas – mēs ienākam ar 

zosādu nometušās. Mums jau nebija ne jādzied, nekā. Tik jāienāk bij’ un uz 

celīšiem jānometas, jāsaliek rokas. Pie eglītes tas korītis jau to dziesmu dziedāja.  

 

Un te uzreiz tajā autobusā šitā te pēc tik trakiem gadiem dzirdu: “Mans eņģelītis!” 

 

Mācītājam tā mājiņa Valkā bija gandrīz pretī skolai Beverīnas ielā – tāda maza, zema 

mājiņa. Tur Priede dzīvoja tad, kad mēs atbraucām no Sibirijas. Tajā reizē viņš palūdza – 

autobuss pieturēja, viņš aicināja mani: “Izkāpsim.” Un mēs izkāpām laukā. Viņš sacīja: 

“Laubītē pasēdēsim, parunāsimies.” Tur galdiņš un soliņš – tāda ar vīteņiem apstādīta 

lapenīte. Parunājām, kā man gājis. Pieminējām to reizi Ērģemes baznīcā. Es saku, ka atceros, 

ka bija šausmīgi auksts. 

 

Papam viņš traki patika. Papa bija maksājis visu laiku baznīcas nodokli un tad, kad 

atbrauca no Sibīrijas, gājis pie Priedes runāt – ka nu parāds ir tagad liels tajā baznīcā. Priede 

sacījis: “Par to pat runa nekāda nevar būt, tas viss ir norakstīts.“ 

 

Alfona mamma man stāstīja, ka mācītājs Priede Valkas baznīcā vairākas reizes bija 

noturējis aizlūgumu par mums, kad bijām apcietināti – noturējis aizlūgumu par bērniem, kuri 

tagad ir aizvesti tādās trakās gaitās. MeierAlfona mamma un PuriņDzintras mamma gāja 

vienmēr uz to baznīcu. Varbūt, ka viņam kāds no vecākiem prasīja, lai notur to aizlūgumu. 

Bet varbūt viņš pats – kas to zin!  
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Kad pēc atgriešanās ar Alfonu satikos, Alfons saka par Penci: “Maita, nodevēja, pati 

tādu organizāciju te saorganizēja, pati nodeva, ja viņu satikšu, es nospļaušos viņai priekšā.” 

Tāpat arī citi. 

Pence arī bija atgriezusies, ne ilgi viņa te bija, dzīvoja Piparciemā otrā stāvā tādā 

Kļavenes mājā. Viņa sacījusi, ka ir nelaimīga, ka atbrauca uz Valku atpakaļ. Kā lai mūžu 

nodzīvo, ka tas tik briesmīgi viss ir. 

Vienā reizē atbrauc tā mana Velta. Viņa bija vecāka, 12. klasē toreiz bija, kad mūs 

apcietināja. Viņa saka, ka viņa ir ar Penci satikusies, parunājušās. Es saku, ka puikas visi solās: 

viņai maukšot tagad, ka ir nikni, ka viņa mūs toreiz visus nosauca. Velta saka: “Taisies, 

aizejam pie Pences.” Mēs abas ar Veltu aizgājām pie tās Pences. Velta jau tā runātāja bija, 

viņa saka: “Lūcij, mēs atnācām. Mums jātiek ir pie skaidrības. Viss ir tādā miglā un tādā 

neziņā. Pastāsti, kā toreiz bija.” 

Un Pence stāstīja, kā viņu toreiz saņēma un pratināja, visus tos pašus datus, kas 

vajadzīgi, izpratināja. Un tad sacīja, ka viņa Valkā organizēja skolniekus. Tagad ir tāda lieta 

notikusi, cilvēks ir sašauts un ir aizdomas. Tā Pence sacījusi, ka viņa neko nav organizējusi. Lai 

viņa nosauc tos savus organizācijas biedrus. Viņa sacījusi: “Es nezinu, es neko nezinu.” Tad ir 

niknāki palikuši, ienācis viens cits. Divi bijuši tie parastie miliči. Tad viņai, kā sēdējusi, tas 

viens ar to steku tādu gumijas tā te pa kājām. Sak’ – sāpēja šausmīgi un otrs pa pleciem tāpat 

ar steku. Un sacīja: “Tagad ar’ jūs vēl nezinat jeb nosauksiet?” Viņa sacījusi: “Es nevaru neko 

nosaukt, es nevaru neko jums tagad pateikt.” “Nu tad domājat. Atceraties, ka šitie bija tikai 

ziediņi, nav vēl neviens neko noklusējis vai noslēpis čekai. Jūsu darīšana, Rīgā ar jums runās 

citā valodā!” Tā noteicis izmeklētājs un atstāja līdz rītam tajā pašā istabā. Aizgāja un aizslēdza 

durvis. “Un es sēdēju, man likās, ka es sajukšu prātā. Jo es domāju, kas tagad notiks. Ko 

tagad teiks skolā? Ko tagad teiks vecāki? Kas tagad notiks ar tiem bērniem? Es domāju, vai es 

izturēšu, ka tagad ādu mauks… Es laikam nosaukšu, bet viņi visi mazgadīgi, tak neko nav 

uzbrukuši, ne ko darījuši.” Viņa saka: “Tad es iedomājos, kā puikas par to ļimonku sacīja. Par 

to piķa smērēšanu. Viss šitas man tajā naktī gāja caur smadzenēm. Es domāju, varbūt tagad 

tik visi tie trakumi sāksies...” Viņa atcerējusies, kā tie puikas viņai visu laiku gāja virsū, lai 

komandu dod, ko darīt: “Kāpēc tad mēs esam tāda organizācija un neko nedaram?!” Kas zin, 

ko tagad sadarīs tie puikas? Agrāk jau viņa bija turējusi grožos mūsu enerģiju. Tā viņa 

sēdējusi piesista un domājusi: džinu no pudeles es esu izlaidusi, par to man būs jāatbild. To, 

ka viņu tiesās, to viņa saprata. Bet viņa nedomāja, ka mūs šitā tiesās un uz tādiem gadiem. 

Mēs visi tak bijām bērni – piecpadsmitgadīgi, četrpadsmitgadīgi ar’ vēl tur daži.  

Un ar skaidru prātu, kad no rīta ienāca un sāka prasīt, viņa teica: “Es jums varu 

pateikt.” Un viņa nosauca mūs visus.  

 

Es Alfonam to izstāstīju, viņš no tā laika vairs uz Penci nekādu dusmu neturēja, 

sveicināja. Lilitai arī to izstāstīju. Lilita saka: “Bet viņa mūs nodeva!” Es saku: “Vai tu sajēdz, 

varbūt viņa mūs izglāba, jo pa jokam nebūtu? Tu tak nezini, ko mēs tālāk darītu. Varbūt vēl 

kāds dullais uzrastos no tiem partizāniem, varbūt vēl tādas ziepes savārītu.” Mums nebija, 

kur likt to enerģiju, mums vajadzēja kaut ko darīt.  

 

Kā to var saukt par nodevību?! Pencei nebija bail mūs nosaukt, jo ne situši, ne kāruši, 

ne kādas muļķības lielās darījuši. Man nav ne mazākās dusmas uz viņu. Pencenītes bērni man 

draugi, meita milzīgi priecīga, ka es nenosodu to viņas mammu. 
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Kad bijām atgriezušies, sākām 

dzīvot Valkā Rīgas ielā, īrējām istabiņu pie 

tādas Vārpiņas pilsētas nomalē. Diezgan 

briesmīga tā dzīve tur bija. Tā māja bija 

taisni blakus, kur Tamāra savā grāmatā 

raksta, ka viņas brālis tur dzīvoja. Pie 

Vārpenes tajā dzīvoklī – liela virtuve un 

mums maza istabiņa. 

Bet Valkā Arturam uzreiz bija 

darbs. Patērētājos vajadzēja ekspeditoru. 

Tūlīt viņu paņēma par ekspeditoru. Vadāja 

preces pa visām lauku bodēm. Tad jau tak 

bija Smiltenes gals, Trikāta, Jaunklidzis un 

Ēveles puse. Liels jau tas rajons bija. 

 

Es jau atbraucu no tās Sibīrijas 

slima. Puika jābaro. Visi tik man kliedz: 

“Tikai neatradini. Kamēr tu ceļā būsi, nu 

kaut vai drusku būs viņam ko dot krūti.” 

Nu ko – nekādi vitamīni. Tagad jau visiem 

ir vitamīni tādi un minerāli, un augļi, un 

nezin kas. Man nekas nebija – burkāns un 

kāposts, un piens. Un laikam tas bija par 

traku. Es jau lāgerī biju kaut kad izslimojusi 

to tuberkulozi. Uzzināju tikai tad, kad 

atbraucu te. Man slikti – galva sāp tik 

milzīgi, kaut kur lāpstiņās, pašā 

mugurkaulā sāp, viss skausts sāp. Uz 

Čorīšiem kā aizgāju, dakteris Isajevs prasa: 

“Kad slimoji ar tuberkulozi?” Es saku: 

“Nekad neesmu slimojusi.” “Nu kā? Jums 

ir apkaļķojumi – pamatīgi slimots.” 

“Nezinu, kad? Neviens mani no darba nav 

atbrīvojis. Nekad nekas nav bijis.” Tad 

deva viņš zāles vienu kursu. “Vēveros” 

dzīvojām vēl, uz Kārķiem braucu katru 

dienu ar autobusu špricēties. Pēc tam jau 

noņēma no uzskaites. Vairs zāles 

nevajadzēja. Divreiz gadā tik jānāk bija 

pārbaudīties. 

Kā noņēma zāles, man sāka šausmīgi sāpēt galva. Sāp tā, ka nevar izturēt. Briesmas! 

No viena daktera pie otra sūta mani. Tajā kartiņā rakstīts, ka sakars ir ar tuberkulozi kaut 

kāds. Jāiet pie Isajeva. Isajevs saka: “Ne kaut kas! Ejat pie Janova, lai viņš nesūta jūs pie 

manis, nav man nekas ko ārstēt.” Sūta pie Janova un nekā. Man paliek sliktāk, sliktāk. Beigās 

veselu gadu iznāca pavadīt Rīgā slimnīcā, kamēr tiku vesela. 
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Fotogrāfijā mēs ar Valdi un 

Vārpene ar savu draudzeni. 

 

Mūsu saimniece, tā Vārpene 

vetklīnikā (pāri upītei) bija sanitāre, 

mājās mazgāja veļu. Virtuvē iemērc. 

Citreiz kaut kas cits darāms un nav 

laika pabeigt. Tā veļa mirkst un traki 

smird. Turpat plaukts, kur man maizīte 

stāv.  

Tad viņa aknas nesa mājās, jo 

kad nokāva kolhoznieks cūku vai teļu, 

vai govi, vajadzēja aknas pārbaudīt, vai lopiņš bija vesels vai slims – vai drīkst pārdot. Tās viņa 

dabūja un vienā vārīšanā vārīja, un cūkai baroja. Tie garaiņi, tā trakā smaka! Mēs tai virtuvei 

cauri un rikšos ārā svaigā gaisā ar Valdi abi divi.  

Visu ziemu nomocījāmies, pavasarī tēvs vienreiz atbrauca un sacīja: “Nē, te vairs 

dzīvot nevar. Jābūvē pašiem māja.”  

 

Miķis, Artura priekšnieks patērētājos, dzīvoja divstāvu mājā – tur kalnā Cimzes ielā. 

Ar Arturu viņam kaut kur kāda runa bijusi, sacījis Arturam, lai pieprasa to zemes gabalu, kas 

viņam blakus ir. Tur tukšs tas gabals, tāda starpa krietna. Dos patērētāji aizdevumu, uz banku 

nebija jāiet. Bija tāda kā kase kaut kāda – aizdevumu. Miķis saka, lai būvē māju augšā – bez 

runāšanas! Te ir laba 

vieta – smuka. Tas tas 

lielais iestāstītājs. 

 

 

Te es sēžu zaļā 

zālītē, kur jātop mājai. 

Blakus bija 

Braunermāja. 

Brauneriene iznākusi 

ārā. BrantiņPaulis tāds 

bija, staigāja vislaiku ar 

fotoaparātu pa Valku. 

Tas nāk garām un saka: 

“Taisam vienu bildi!” Tā 

Brauneriene: “Taisam, 

taisam!” Tā ir vēsturiska bilde! 

 

Mans tēvs Vēveros vienu piebūvi noandelēja – kaimiņmājai tāda bij, viņiem 

nevajadzēja vairs. Viņš to nojauca nost. Cits vēl tur šķūni jauca, visādus materiālus iedeva. 

Viņam tak tur visi draugi. Visi nāk uz veikalu, visi nāk pie tā mana tēva. Viņam tas brigadieris 

pirtiņā uztaisīja veselu darbnīcu. Cūkām siles un visu, ko vajadzēja kolhozniekam – grābekļus 

un izkaptis tur viņš meistaroja. Visi atnāk. Turpat pienotava netālu, pienu atved. Un uz 
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veikalu nāk – veikalā paņem aliņu un kādu kočiņu. Un: “Ejam pie Ernesta!” Tajā darbnīcā visu 

laiku lustīga padzīvošana. Cits jau ir nolūzis pirtiņā, tas ir iegājis tur, kur perās. Citi vēl tur sēž. 

Tēvs ar’ ar viņiem. Draugi!  

Tātad tēvs ar saviem draugiem būs tie būvētāji, bet pamatus vajag. Arturam 

diendienā jāiet darbā. Kurš pamatus raks? Tad tak nebija ne domas, ka varētu kādu 

ekskavatoru ņemt, kas izrok. Un tā es pēc tā meningīta raku pamatus. No Vārpenes mājas 

nākam abi divi ar Valdi. Viņam noklāju zālītē visu saimniecību. Un pati roku. Man tak nav 

jārok līdz sviedriem! Pamazām, pamazām. Un nav jau nekas briesmīgs. Es tak jūtos labi – 

vesela. Pamazām – cik nu tālu varu izmest. Pārējais paliek, tad Arturs vakarā nāk un rok to 

pārējo. Un šitā izraku tak visus. Pēc tam akmeņus tur iekšā sameta. Tad gan vecais Gudrītis 

ar’ atnāca ar vienu savu radinieku. Tie tad lēja to cementu. Uzlēja un tad papa brauca ar savu 

brigādi – ar visiem tiem draugiem un ar visiem veciem materiāliem šurpu un cēla māju 

augšā.  

 

Ko ta’ mēs tur visi ņēmāmies! Es tad vēl nestrādāju. No rīta – kā puika ceļās augšā, tā 

mēs paņemam līdz sev kaut ko ēdamu un nākam šurp – uz būvi. Gan raku zemi, gan… – ko es 

tik neplosījos. Nauda nebija, par ko kādu saukt meistaru.  

Atceros, kā mēs plēsāmies – Arturs griestus apmet ar to ķelli. Skaliņi ir piesisti, viņš 

met, un es uz stalažām augšā ar tādu lielu dēli līdzinu. Vēl te palaidīšu, vēl un… Viss blāķis 

zemē. Es bļauju, ka jāmet ir slīpi. Viņš bļauj: “Es varu mest, kā gribu, bet tu, kad brauc ar savu 

tanku virsū – tu speciāli gāz! Tev ir jābrauc uzmanīgi ar to dēli.” Traki gāja!  

 

Pēc gada mājiņa bija gatava. 

Laimīgi bez sava gala! Tikai nekā jau 

nav. Ne uz kā gulēt. Papa bija tādu 

rāmi uztaisījis, salmu maiss iekšā. Uz 

tāda gulējām. Valdim gan bija smuka 

gultiņa. Tam bija ritīgi.  

Kad bija no Rīgas ielas 

jāpārved mantas, palīgā ar zirgu 

atbraucis no kaimiņiem Vīlisteru Jūlis. 

Normāliem cilvēkiem tak ir kāds 

skapis un guļamais, viss kas. Bet 

mums tik tas rāmis – papa taisītais un 

salmu maiss. Tas Jūlis smej un saka: “Krauj kaut ko virsū, lai cilvēki nerāda ar pirkstu!” 

 

Mūsu māja bija pašā kalna 

galiņā. Blakus Miķis un tad vēl divas 

mājas līdz lejiņai.  

Te tā nofotografēta, tikko 

uzbūvēta, vēl neapšūta, ar papi 

apsista. Maza, tikai divas istabas, 

nekādas ērtības. Tualete iekšā stūrītī – 

tāda izvedamā. Aku tad izraka, bet 

ūdens jānes iekšā un ārā.  
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Te mūsu pirmie kāposti! 
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Bet nu par manām darba gaitām.  

Tātad bijām sākuši dzīvot jaunajā mājiņā, un tik daudz visu ko vēl vajadzēja, bet tās 

naudas tak nav. Nu ko? Es varētu kaut kur iet strādāt, bet tak to puiku nav kur likt.  

Atvēra jauno bērnudārzu Puškina ielā. Tad tak tur būs vieta! Es zinu, ka es gāju ar 

tādu lielu prieku tūlīt sākumā jau. Zaļaiskalna tāda tur bija. Prasa: “Kur strādājat?” “Es jau 

nevaru strādāt, jo man nav to bērnu, kur likt. Tad tik es varēšu, kad būs, kur bērnu likt.” 

Nepaņēma! 

Tad es izdomāju, ka nākšu uz kultūrprecēm par apkopēju. Tur strādā Lapa Inta, 

(vēlāk Nigule) – tā ir Kārķu meitene. Es 

viņu pazinu. Mēs atnākam ar Valdi abi 

divi. Viena veca tāda tante mazgā to 

grīdu. Tā Inta viņai saka: “Sausāku 

slauki, te cilvēks nāks iekšā un kritīs, jo 

tā grīda gluma.” Neko nelīdz. Pašas tur 

tās pārdevējas saka: “Nē, jāmeklē ir 

cita.” Es saku: “Inta, es nākšu. Ja man 

vakarā ir jānāk mazgāt, es visu dienu ar 

savu puiku dzīvošos. Vakarā es viņu 

ņemšu līdzi, atnākšu un izmazgāšu. Es 

labāk izmazgāšu, kā šī mazgāja. Ņem 

mani!” Viņa saka: “Kas es par ņēmēju. 

Tev jau jāiet pie priekšnieka.” 

Es domāju – tas Miķis tāds 

labvēlīgs, un ir tak lielais priekšnieks. 

Vakarā saņemu dūšu, eju uz kaimiņiem 

pie tā Miķa. Izstāstu, ka nu tagad mēs 

te dzīvojam. Bet nekā es nevaru darbā 

tikt. Arturs jau strādā, viss it kā būtu. 

Bet puikas pēc es netieku darbā. Bet 

kur tad es gribētu strādāt? Es saku: “Es 

jums gribu šausmīgi lūgties, vai mani 

nevar tajā kultūrpreču veikalā par 

apkopēju paņemt. Dārziņā man ir rinda 

– pierakstīja. Tad es varētu. Tur viens stāvs tik jāapkopj.” Viņš saka: “Nē, tādas apkopējas gan 

mums nevajag. Par pārdevēju ir jāiet.” Es saku: “Nē, kā es varu par pārdevēju iet, kur tad es 

to puiku likšu?” “Puika ies dārziņā.” Es saku: “Nē, nē. Pārdevējam, ja gadās iztrūkums – ko 

tad es maksāšu? Ar ko es maksāšu? Ne man aug buļļi laukos.” Es tak biju dzirdējusi, ka tur un 

tad tur ir iztrūkums. Bet tiem jau bullis aug pie tēva, pie mātes laukos. Varēs samaksāt. Nē, 

nē, neparko. Bet viņš nenolaidās.  

 

Sākās tā tirdzniecības skola te uz vietas. Tūlīt iekārtoja Valdi dārziņā. Miķim tik 

vajadzēja parunāt un viss – nekādu rindu, neko. Tur taisni no manas mājas celiņš pāri līnijai 

iestaigāts, iemīņāts. Tur visi gāja uz Baltijas veikalu pirkties no Cimzes puses. Mierīgi tagad – 

no rīta Valdi ciet un ejam, pēc tam es eju uz to skolu. Tad nāca prakses laiks. Miķis saka: 

“Praksē tev visizdevīgāk Baltijas veikalā. Tur strādā abas divas māsas – Mauriņa un Vītiņa.” 
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Kad skolā runājam, kur nu kuru liks tajā praksē. Es saku, ka Miķis sacīja, ka varbūt mani tajā 

Baltijas veikalā liks, ka tur ir bērnudārzs un tūlīt veikals. Visi smejās: “Kā tad! Tās jau neņem 

nevienu praktikantu kategoriski.” No iztrūkuma tak baidās.  

Es zinu, ka Miķis mani atveda un sacīja: “Es jums atvedu pārdevēju.” Un šās: 

“Priekšsēdētāj, nekādu pārdevēju! Mums pārdevēju nevajag.” “Izmācīsiet par pārdevēju, gan 

jau vajadzēs.” Ielika mani tur. Man bija traki izdevīgi. Septiņos bij jābūt darbā. Astoņos 

veikalu taisīja vaļā. Viņas sacīja: “Septiņos ir jābūt, stundu iepriekš. Lai sakārtotu darba vietu, 

kur vajag ko pienest. Neviens pārdevējs nevar nākt pēdējā momentā.” Bet bērnudārzu taisa 

vaļā tikai astoņos. Es atvedu Valdi. Labi, ka tā bija vasara. Atvedu un atstāju uz trepītēm – 

stāvi un gaidi, kad kāds nāks. Durvis vēl ir ciet. Saulītē silts, jauks. Liela tā ieeja. Tad vienmēr 

smējās visi, kad no rīta pirmie 

nāk, un Valdis tur guļ. Viņš no 

miega cēlies, ko viņš viens tur 

spēlēsies. Ir jau kāda mašīnīte, 

kaut kāds nieciņš līdz. Bet tak 

vienam nekā. Viņš mierīgi guļ, 

saulīte silda – puika guļ.  

 

 

 

Bet palika vēsāks, un es 

tam Miķim saku, ka es nekā 

nevaru ar to puiku, pārāk agri tas 

priekš manis. Tad viņš mani tūlīt 

uz tām kultūrprecēm atveda – augšā, jo viņām bija iztrūkums. Viņas visas ņēma nost. Viņš 

mani atveda un sacīja: “Kuru vēl no tās skolas izvēlies, ar ko kopā gribētu strādāt.” Es to 

Līviju, uzvārdā Grabovska, izvēlējos. Viņai tie mati kā mati, bet viņa tik sakasa pāri, smuka jau 

meitene. Saldūksne Aina ir veikala vadītāja, bet nevarējām mēs ar viņu nekā satikt. Viņa jau 

dikti neapmierināta bija, kaut gan pamatskolā vienā klasē mācījāmies. Mani viņa būtu 

ņēmusi, bet viņa to Līviju ciest nevarēja. Tā dzīvoja Poruka ielā kopmītnē un vienmēr 

nokavēja. Aina viņu lamā: “Nedrīkst tā!” Bet viņa saka: “Vadītāj, es nevaru tik ātri uzkasīties. 

Jums nepatiks, ja es nākšu tāda nošļukusi. Un tik ātri uzkasīties es nevaru.” 
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Mums bija vēl jāiet uz tām stundām. Vienu dienu viena gāja, otru dienu – otra. Tai 

Ainai jau bija ar’ traki. Viņa bija piesieta tā, ka ne soli, ne uz kantori aiziet, neko. Veikals ta’ 

liels – visa augša. Tikko tāda pašapkalpošanās izdomāta. Zaglēni – skolnieki nāca un zaga kā 

traki.  

Tad mums bija jātaisa pirmā inventarizācija: divi raksta, vadītāja un komisijas 

priekšsēdētājs sauc un skaita. Viens pārdevējs iet pa priekšu un saliek, lai ar vienu reizi var 

saskaitīt. Izrādās – kaut kas trūkst. Aina tūlīt liek mums samaksāt, lai nekādas nepatikšanas 

nebūtu. Kur mums nauda! Ne sapnī nerādās! Liels lērums, bet mēs neparko – sakām: “Droši 

vien, ka kaut kas ir izlaists.” Tā 

arī bija – bēniņos atradās 

neejošas tādas preces – vesels 

kakts sakrauts. Izrādās – tās ar’ 

palikušas pa to starpu 

neuzrakstītas. Skaitam un tur 

visa mūsu summa. Tad mēs 

sastreikojāmies. Viņas vaina un 

viņa pat neatvainojās mums. 

Atteicāmies ar to Ainu strādāt, 

un tad viņu aizlika uz apaviem. 

Mums lika meklēt vēl vienu. 

Kādi mēs meklētāji! Mums tak 

vadītāju vajag. Kam tad iesi 

klāt un sacīsi: “Nāc par 

vadītāju.” Mēs abas ar Līviju staigājam pa veikalu un 

vaimanājam, ka mūs tagad apzags. Nu tik tagad būs – 

viena vienā kaktā, otra – otrā.  

Voškins toreiz ar’ nāk augšā, viņš man saka: 

“Nu labi, tu būsi vadītāja, meklē sev vienu kadru. 

Vadītāju jums ir grūtāk atrast.” Mūsu grupā mācījās 

Nellija, tad viņa bija Puriņa Nellija, vēlāk Kindma. Tā ir 

ar’ kārķēniete. Es to viņas tēvu pazinu. Nu mums ir 

trešais. Labi strādājām. Labi mums gāja, mēs traki 

draudzīgi.  

 

Valdis tad bija jau sācis iet 

skolā. Kad stundas beidzās, nāca pie 

manis, es viņu noliktavā ieslodzīju, 

tur viņš mācījās.  
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Universālveikalā tolaik puse bija galantērija, puse audumi lejā bija. Stūrītī vēl 

trikotāža. Tad uzbūvēja to jauno galantēriju. 

  Te jau mēs tajā jaunā. Tās apkaklītes es pati tamborēju, šās krāmēja preces. Voškins 

sēdēja krēslā izgāzies. Viņš tolaik bija pazemināts un ielikts par universālveikala direktoru. 

Pirms tam viņš bija Miķa vietā patērētāju biedrības lielais priekšnieks.  

Viņas krāmēja, un es tamborēju. Un atceros – visu nakti. Nav jau nemaz tik ātri 

notamborēt – gara jau tā apkaklīte. Toreiz atklāšanā Voškins mani tā slavēja debesu 

augstumos. Tamborēt lāgerī biju iemācījusies.  
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Kad Voškins bija lielais priekšnieks, viņš par universālveikala direktori atveda tādu 

Pētersoni Veru no Limbažiem – tā tāda slaida sieva, gara. Viņa uzreiz milzīgi ar mani 

sadraudzējās. Vienmēr saka: “Pasēdi, papļāpā, pasēdi, pastāsti.” Es jau nestāstīju ne pa 

kādiem lāgeriem, neko. Par Sibiriju tikai – ka mēs izsūtītie bijām. 

 

Kad man bija jāstājas darbā, Miķis lika rakstīt autobiogrāfiu. Es saku: “Es 

nezinu, ko es te lai rakstu. Man viens tāds melns plankums.” Es viņam izstāstu, 

ka mani tiesāja – desmit gadi, visu to viņam izstāstu. Ka izsūtīta – to viņš zināja. 

Vēveris bija izsūtīts un es ar’. Viņš saka: “Raksti: no tāda līdz tādam izsūtījumā 

Sibirijā. Tev jau nav jāraksta nekādas tiesas, nekas. Uzraksti un viss.”  

Viņš ņēma mani pretī tādu, palīdzēja un iekārtoja. Labs bija Miķis. 

 

Tai Pētersonei stūrī galds, turpat grāmatveži sēž. Es vienreiz iegājusi, tās Veras nav. 

Ar tiem grāmatvežiem tur kaut ko runājamies un smejamies. Es aiz Veras galda sēžu. Viņa 

ienāk un saka: “Nē, nē, sēdi, necelies nekur.” Tāpat piesēžās. Papļāpājam. 

Viņai uz galda visu darbinieku saraksts. Ieraugu – Gudrīte Judīte Ernesta meita 

trīsdesmitais gads – nep. vid. [nepabeigta vidējā]. Pielikts 8, jo no 9. klases mani paņēma. Es 

tā arī visur sacīju – 8 klases man. Vēl Beļika Valentīna tāda – audumos strādāja, maza tāda 

pārdevēja un tai ar’ astoņas klases. Pārējiem visiem – vidējā, vidējā speciālā, nekādas 

augstākās jau nē. Bet – vid., vid., vidējā izglītība. Es uz to sarakstu skatos: “Tev, Veriņ, visi ir 

gudri cilvēki tajā sarakstā, tikai divi dumi – astoņas klases un viena vēl sekcijas vadītāja ir. Kā 

to lietu izlabot? Vismaz izsvītro tās 8 klases.” Viņa saka: “Ja tu gribi zināt, man arī ir nep. vid. 

bet ierakstīts ir vid.” Viņa saka: “Es taču nevarēju – universālveikala direktore un nep. vid.” 

Es saku, ka vajadzētu tajā sarakstā palabot. Bet vienā reizē viņa saka: “Zini ko – organizējam 

un stājamies iekšā tehnikumā neklātienē. Tur jau nav sacīts, cik ilgā laikā jāpabeidz, vai gadu 

vai divus. Stājamies!”  

Bet ja stājas, tad ir jāliek eksāmens. Bet no vidusskolas pēc šitik te daudz gadiem 

nemaz ne kaut kas galvā nav. Universālveikals maksās konsultācijas, sarunās skolotājus no 

vidusskolas. Vairāki bāzē ir tādi, kas vēl mācīsies. To Beļiku tūlīt – tai pilnīgi, ka obligāti ir 

jāmācās, tai neprasa, vai viņa grib. Cits tur vēl bija vairāk pamācījies, cits mazāk. Veselu 

grupu salasa. Tur ir sarunāta tāda skolotāja un tāda skolotāja, kas nāks uz tām konsultācijām. 

Bet nav matemātiķa. Matemātiku tak tā nevar – ģeometrija un algebra – kur tad pa tik daudz 

gadiem! Tā direktore saka: “Tu tak Valkā visu laiku dzīvo un Valkā skolā mācījies – vai nav vēl 

kāda tava skolotāja?” Es saku: “Ir Riekstiņa. Zinu, ļoti laba skolotāja, viņa ar liešanu mums 

mutē lēja, bet mēs neņēmām pretī.” Viņa man bija klases audzinātāja tad, kad apcietināja. 

Direktore saka: “Labi. Ar to tad paliek – runāsim Riekstiņu.”  

Sarunāja to Riekstiņu. Es nebiju viņu redzējusi pēc visiem tiem gadiem. Viņa bija tāda 

nopietna, nopietnības iemiesojums. Smaidu no viņas nevarēja sagaidīt. Kad satikāmies, viņa 

tūlīt man klāt un saka: “Ak, nu tu tikai atjēdzies?!”  

 

Tad mēs gatavojāmies iestājeksāmeniem. Kad iestājos tehnikumā, papa bija priecīgs: 

“Tirgotājos un tehnikumā!” Viņš tak’ to tā gribēja, ka turpinu viņa darbošanos tirdzniecībā. 

  

Strādāju galantērijā un mācījos, braucu uz Rīgu uz sesijām divreiz gadā. Grūti gāja. 

Kontroldarbi jāraksta, nav uzrakstīts un nav – kad. Tad atkal darbā kaut kas. Smagi vilku 

vezumu.  
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Bija visādas iešanas un skriešanas, un darbs. Nekad nebija tāda laika parunāties ar 

savējiem. Tāpēc es galīgi nezinu tēva radus. Viņš nomira traki agri – jau sešdesmitsestajā 

[1966. g.], 70 gadi viņam tikai. Manam Valdim tad bija desmit gadiņi, viņš bija tik labs un mīļš 

puika. 

 

 

 

 

 

Papa bēres bija tādā skaistā 

rudens dienā. Te Vēveris atvadās no 

saviem “Vēveriem”. Te viņu aiznes 

visi viņa draugi: VīlisterJūlītis, 

Saldūkšņu Arvis... Tagad neviena 

vairs nav.  
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*** 

 

 “Vēveri” palika tukši, mammu tad es savācu tūlīt uz Valku pie sevis. 

 

Viņa kā labais gariņš mūs gaidīja 

vakaros, izvadīja rītos. Labi bija šie gadi 

mums kopā. Šis laiks bija laimīgākais manā 

mūžā. Māmulītei jau ļoti patika stāstīt visu 

ko par bijušo, no mammas stāstiem zinu 

visus viņas radus Zemgalē, es jau viņus 

redzējusi neesu, tikai vienu daļu. Citreiz jau 

es dusmojos, kad atnācu no darba 

piekususi. Sāku kaut ko citu runāt. Bet viņa 

saka: “Redzi, meit, kā ir – tad, kad būs par 

vēlu, tad tev nebūs nekāda zināšana, kur 

tavi radi ir.” 

 

 

Te mana 50 dzimšanas diena. Bet te – 

mammas pēdējā rakstītā kartiņa – viņa, kamēr 

pie manis dzīvoja, nekad nebija rakstījusi.  

 

 

 

 

Māmulīte nomira 1980. gada aprīlī. 

Nodzīvoja vēl 14 gadus pēc tēva. 84 gadi bija, 

kad nomira – “aizgāja” pie sava Ernesta. Abi 

guļ Ērģemes kapos. 
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Bet te Valdis, Arturs un vecais Gudrīts. Trīs paaudzes – 1978.g. 28. februārī. 

 

Mans Arturs nomira 1991. gadā – Ziemassvētku vakarā aizmiga klusi, 

mierīgi. Dzimis viņš bij’ 1928. gadā. 
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*** 

 

Es savu tehnikumu beidzu 1969. gadā. Diploms man ir pārtikas un rūpniecības preču 

prečzinis.  

Kad pabeidzu, man lika 

vairumtirdzniecības bāzē izvēlēties, kurā 

noliktavā iet par prečzini – nebija jau tad ar tiem 

diplomiem necik daudz. Prečzinis ir noliktavā 

galvenais, kas gādā preces, veic pasūtījumus, 

raksta aktus. Sākumā mani liek apavu noliktavā, 

tur Saldūksne Aina strādāja – noliktavas pārzine. 

Bet es tomēr negribēju tur iet.  

Nu tad uz piekto noliktavu, kur pārtika 

un dzeramie. Sākumā mani ielika par prečzini. 

Pēc tam sāku strādāt par noliktavas pārzini. Tik 

labi gāja! 5. noliktava vienmēr labākā – vai, kā 

mūs tad slavēja!  

 

 

 

 

 

 

Te visi patērētāji, nu jau tik daudzu vairs nav. 
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*** 

 

 Ar Alfonu kā bija? Skolā mēs bijām draugi, vienā tajā bandā mēs bijām. Vienādus 

sodus izcietām – Alfons Magadānā, es Mordovijā. Vienā laikā atbraucām mājā. Satikāmies. 

Tik daudz stāstāmā! Man bija Arturs un mazais Valdis. Alfonam bija Zoja no Magadanas – 

Azerbaidžānas krieviete īstā, smalka krieviete. Alfona vecāki nelabprāt gribēja, jo viņa latviski 

nerunāja. Alfons sāka runāt ar viņu latviski tikai – tagad Latvijā ir jārunā latviski. Un ar lielu 

cīniņu piedabūja, un viņa tiešām īsā laikā sāka runāt latviski. Ritīga tā Zoja bija. 

Vienmēr satikāmies dzimšanas dienās, vārda dienās, vienmēr pie Alfona ar Arturu 

gājām un Valdi līdzi ņēmām. Alfons lielais draugs Valdim, tas pilnīgi ar lipšanu tam Alfonam 

lipa klāt. Viņiem ar Zoju nebija bērnu. Šausmīgi skaidri redz, ka tam Alfonam tā patīk tas 

sīkais. 

Vienmēr satiekamies un runājamies. Es savu bēdu kādu stāstu, Alfons savu. Bieži bija 

arī tā, ka es aizgāju viena, Arturs negribēja nākt līdzi. “Nu nenāc, bet Alfonam tak ir 

dzimšanas diena, un es eju vai – Zojai ir dzimšanas diena.” 

Tad mājas būvēja. Alfons būvēja ar tēvu abi divi, mēs – savu Cimzes ielu. Kur 

celtnieks labāks vēl! Alfons ierādīja, kā vajag griestus apmest. Kā kaut ko darīt – tā pie 

Alfona. Alfons strādāja SCO abi ar tēvu. Kā atbrauca no Sibīrijas – sākumā darba nekur, tad 

tika SCO, vēlāk arī Lauktehnikā strādāja. 

Tā gāja un gāja. Un tad Alfonam gāja neritīgi – bērnu nav, bet tik šausmīgi patīk. 

Alfons aizgāja pārbaudīties, un tur pateica, ka viņam nevar būt bērni, jo rentgenā lāgerī viņš 

bija strādājis par sanitāru – bez nekādas aizsardzības. Tad tik sākās... Kamēr bija jāšķiras. Viss 

sagāja grīstē. Visas nebūšanas Alfons stāsta man.  

Tad sākās manas visas ķibeles ar Arturu, viņš saslima. Kam es visu izbļaušu – 

Alfonam. Nav man neviena tāda draudzene, ar ko es dalītos. Tā tas gāja visus gadus. 

 

Alfons bieži vien iebrauca pie tās manas mammas parunāties. Es nāku no darba 

mājās. Māmulīte saka: nu jau gan es esu izrunājusies. Afoniņš bija pie manis ienācis.  

 

Alfonam ar visiem sibīriešiem – ar Ilgvaru un citiem bija tāda kompānija – sievas ar’ 

un citam bērni, Piņņa Vilnis bija tāds ar savu sievu. Viņi brauc ekskursijās. Visi tak gaida – ne 

sagaidīt, ka būs atvaļinājums, brauc tur un brauc tur. Es nekur nebraucu. 

Vienā reizē mamma Alfonam teikusi: “Ņemat tak jūs tajā savā kompānijā to Judīti. 

Viņa tak viena un viena. Nav tak nekāda vecene. Viņai ir tik vientulīgi un tik vienmuļa tā 

dzīve.” Bija jau arī Arturs, bet viņš jau vairs nekur negāja. Kur es viena iešu. Es visur esu lieks, 

visi ir pa pāriem. Nederu nekur – es pati tā jutu. 

 

Tā Alfons man savas bēdas, es viņam savas bēdas – visu laiku stāstījām. Tad kaut kā 

tā kā vieglāk palika, ka es tā varu izkratīties, un viņš ar’ saka tāpat. Ja es nevarētu iztukšot to 

savu biķeri, man būtu traki grūti. Mums taču viss kopīgs bija bijis.  

Tā es tiku tajā Meiru ģimenē. Tie vecie Meirīši mani tiešām pieņēma tā, kā savu 

bērnu. Tad kad māmulītes nebija, tad man tur bija vienīgais glābiņš. 

 

Tad mums bija kopīgas ekskursijas pa Gauju, pa Karpatiem un kur tik neizbraucām, 

katru gadu kaut kur un vēl pat divreiz.  
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Šī bilde no 1978. gada rudens – sēņot tak esam atbraukuši vai ogot. 

 

Te Alfonam paliek 50 – tas jau vēlāk. Bēdīgs sēž. 
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Šajā fotogrāfijā Alfons ar manu Čipiņu.  

Kad biju aizbraukusi, tikmēr Alfons manu Čipu vāca. Kad vajadzēja 

kaut ko palīdzēt, Alfons vienmēr bija klāt. Un tā līdz pēdējam, kamēr – ņem un 

nomirst…  

Mana draudzene Anita pa priekšu un Alfons pēc tam... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar Anitu mēs kādus desmit pēdējos viņas dzīves gadus turējāmies kopā, 

gājām pastaigāties, staidzinājām arī manu Čipiņu. Anita jau man viņu atveda. 

Arī viņa man vienmēr palīdzēja. Visos svētkos kopā bijām, uz klases 

salidojumiem vienmēr kopā devāmies.  

Visu dzīvi bijām izrunājušas. Mums jau katrai tā iznāca savādāka. Ar 

viņu jau mēs no skolas laikiem tuvākas bijām. Abas taču bijām gribējušas kļūt 

par skolotājām. Anitai tas izdevās – viņa bija skolotāja. Es nekā. 
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*** 

 

Atgriežoties vēl pie maniem darba gadiem – 

1980. gadā dabūju medāli “Darba veterāns” – par 25 

gadiem tirdzniecībā. 

 

13 gadus nostrādāju 5. noliktavā, kura skaitījās 

visdrūmākā noliktava. Tur bija saldētava ar’, pārtika visa, 

viss kas, saldētavā glabājās, zivis, margarīni un konservi, 

viss. Šausmīgi liela noliktava, šausmīgi liela.  

Vienu laiku mēs – Anita [Sūna] un es – viena pa 

vienu, otra pa otru galu. Tad Anita aizgāja uz sabiedrisko 

ēdināšanu. Inga [Boša] un Anita – abas divas aizgāja. Inga 

bija prečzine 5. noliktavā. Albīna [Kārkliņa] viņas 

pārmānīja. 

 

 

 

 

No noliktavas speciāli aizgāju, jo pensiju skaitīja no pēdējiem 2 gadiem no algas. Un 

noliktavā maza bij' alga. Es aizgāju tad strādāt uz “Līdumu” – veikalu. Vita sacīja: “Es tev došu 

visas deficīta preces, palīdzēšu.” Viņa man palīdzēja gan ar'. Traukus visādus un ko visu es tik 

tur netirgoju. Veda visu, kas tāds labāks. Alga man bija 90 un tad prēmija kāda klāt. Tā es 

nopelnīju to lielo pensiju – 137 rubļi. Lielāka vairs nevarēja būt. Vai kur es biju lielīgs! Tas bija 

1985. gadā. 

Bāzē mums Čakārne Vija bija grāmatvede. Viņa vienreiz saka, ka ir tāda Renāte 

Paleja – Vijciemā strādājusi un visur kur, visu mūžu par pārdevēju nostrādājusi. Viņai pēdējie 

2 gadi palikuši līdz pensijai. “Pastrādā vēl, man ir viņas žēl. Viņai ir visādi raibi gājis. Tā dzīve 

ir diezgan ar' sarežģīta bijusi. Tev tak neko nemaksā – nu pastrādā vēl 2 gadus, tu tak vari 

strādāt.” Tad es nostrādāju 2 gadus – tai Renātei, kamēr pensija tika. Tad es biju tikai 

pārdevēja, tad ne vairs veikala vadītāja. Renāte nopelnīja pensiju – paldies un uzredzēšanos. 

 

 Grāmatvedībā bāzē visu laiku strādāja Lāce Inta, bet grāmatvežiem jau ar' nekādas 

tās algas. Tā Inta vienreiz man saka: “Pastrādā vēl, nopelnīsim man ar' vēl pensiju.” Man jau 

patika un labi gāja tur – viss tas meliorācijas rajons – dievs augstais! Es tur biju tā kā cars un 

dievs. Tāpēc ka Vita deva preces, ne jau cita pēc. Tad Intai nopelnījām to pensiju. 

 

Pēdējo gadu, kad strādājām, jānes nauda vakarā uz banku. Tad viena, tad otra nesam 

to naudu un runājam, ka tur gan ir forši strādāt. Visa diena brīva, vakarā aiziet, naudu 

pieņem un viss – atkal līdz nākošam vakaram. Tur ir īstā vieta tādiem te veciem. Un tur 

strādāja ar' tāda Alma no Igaunijas – Bīrīte. Sen jau pensijā, ar stīviem pirkstiem. Pašas 

runājam, ka tur labi – tā sēta priekšā, aiz stikla neviens neredz, cik tu vecs esi un krunkains. 

Tur varētu kādu laiku pastrādāt. Mēs tak uzreiz gulēt neiesim. Strādāsim. Vienreiz atnesu to 

naudu un Zaiga [Rudīte] tur iznākusi – pārvaldniece. Kamēr naudu skaita, es tai Zaigai saku: 

“Vai jums nevajag kasieri?” “Kā? Vajag, mēs meklējam kasieri.” Es saku: “Nu es esu kasieris 

uz līdzenas vietas.” 

Tad jau pensiju visu maksāja un algu ar'. 



91 
 

 

*** 

 

Tā es sāku strādāt bankā.  

 

Draudzīgs un labs tas kolektīvs, sirsnīgs. Darījām katrs savu darbu. Es jau nevienam 

nebiju stāstījusi, ka biju cietumā – ne prātā. Neviens neko ne zināja, ne kādam kāda darīšana.  

 

Sākās Atmoda.  

No bankas braucām uz Baltijas ceļu. Toreiz visi domāja, nez vai tik daudz būs to 

cilvēku, lai varētu sadoties rokās, tāpēc līdzi jāņem kāda lenta vai kaut kas.  

Man mājā mammas tautiskā josta. Es 

toreiz paņēmu to līdzi un domāju: pēc tam 

varbūt izstāstīšu, kas tā bija par jostu, kāpēc es 

viņu paņēmu līdzi – Sibīrijai cauri braukusi.  

 

Bildē to jostu var redzēt. Mamma 

izsūtījumā bija paņēmusi līdz visu tautisko 

tērpu – tikko viņš nesen Ulmaņlaikos bija 

pirkts un gādāts Rīgā.  

Tad, kad es aizbraucu uz Sibīriju, man 

tak nebija ko mugurā vilkt, bet kantorī jāiet 

strādāt. Tajos tautiskajos brunčos jau bija šur 

tur kode iemetusies – viņi tādi gluži lietojami 

nebija. Mamma bija dabujusi tādu gandrīz 

melnu, tādu brūno krāsu – vilnas, krāsojām tos 

brunčus. Tad uzšuja man tādus svārkus ar 

lencēm platām. Tur, kur mēs abi bildē esam, 

kur reģistrējamies ar Arturu, tur man viņi ir 

mugurā. Ilgi tie man bija, uz Latviju arī atvedu. 

Jostu tagad atdevu Gatim – savam 

brāļa dēlam, viņam tas ir tāds dārgums.  
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Bet tad nāca tā reize, kad bija tā lielā sanākšana Daugavmalā, kur viss pilns ar 

karogiem. Brauca no visām vietām autobusi un mašīnas, pilna visa Rīga. Un mēs braucām no 

bankas. Es biju paņēmusi līdz lielo balzāma pudeli somā un konfektes. Domāju – tad, kad 

brauksim mājā, varbūt ka man vajadzētu pastāstīt, ka bija šitādi te gājieni ar mani. Visi zināja, 

ka es esu represētā, izsūtīta uz Sibiriju un viss.  

Tajā reizē stāvam tajā Daugavmalā. Kāda tā bija jušana – tas bija kaut kas! Visur 

karogi! Un taisni tāds liels karogs man visu laiku sitās ar vēju sejā un sit asaras laukā – gribi 

vai negribi – aiz tāda traka sasprindzinājuma. Ārprāts!  

Tagad visur sarkanbaltsarkanie karogi! Un par ko mums tā bija? Par kaut kādu papīra 

karodziņu mums vajadzēja tik daudz ko pārciest. Stāvu un raudu. Meikule Vija bija mums 

galvenā grāmatvede – tā man blakus saka: “Judīt, kas ar tevi, vai tad tagad jāraud? Tagad 

jāpriecājas.” Bet es nevaru noturēties.  

Braucām autobusā uz māju un tā Vija saka: “Vai jūs redzējāt ar’ tos brīnumus? Viena 

pati Judīte – sista un kauta, un represēta. Un viņa tagad stāv – karogs viņai plīvo virs galvas, 

un viņa raud.” Smiedamies stāsta – tā kā kādu anekdoti. Viņa jau saprata, ka tās bija 

savādākas tās asaras. Un visas sievas: “Kā? Tu raudāji, ko tu raudāji?” Tad es stāstīju, ka es 

raudāju, kad par tādu – tik lielu karodziņu – desmit gadus man noņēma no dzīves, bet tagad 

tik lieli brīvi plīvo, un visi priecājās un laimīgi.  

Visi paliek domīgi. Es saku: “Es jau vairāk neraudāšu, tā bija pēdējā reize, kad es tā 

raudāju. Par to mums ir tagad jāiedzer.” Taisījām to balzama pudeli vaļā, visiem jau kafija 

termosos bija līdzi. Un es izstāstīju, kā tas bija, kad notiesāja mani.  

 

Pie mums strādāja arī Līga Metuzāle – tā ar to Tautas fronti ņēmās, “Atmodas” viņa 

mums vienmēr nesa un dalīja. Un es tak ar’ biju baigais aktīvais cilvēks.  

Vienā reizē, kad tā interfronte Rīgā ārdījās, pa radio stāsta: Vagonu rūpnīcā ir tāds 

Dudņiks, kurš ir interfrontes kaut kāds galvenais. Viņš tur ir saaģitējis visus, uzstājas pret visu 

– ka krieviem ir jāorganizējas tāpat kā tagad latvieši visi tur tagad organizējas – Tautas 

fronte. Tas pats ir jādara krieviem, jāpanāk savs, ka mūsu ir daudz, mēs varam.  

Mēs to visu klausamies – skaļrunis tur bija bankā. Sēžam, klausamies un 

šausminamies. Domājam: kas to zina, kas te vēl būs par trakumiem. Nāk Līga, un mēs sakam: 

“Šitās šausmas, ko mēs te dzirdam, tas ir ārprāts! Līga, klausies – raksti mūs ar Renāti, mēs 

stājamies ar’ Tautas frontē. Kas mums ir jādara, kādi papīri jānoformē?” (Es to Renāti ar’ biju 

atvilkusi uz banku strādāt un pēc tam Lācīti ar’). Bet esam tak pensionāres un vecas tak! Tā 

Līga saka: “Labi.” Mēs smejamies: “Varbūt mēs pa divām to vienu Dudņiku ņemsim gar 

zemi.”  

Ar tādiem smiekliem, ar tādiem jokiem – un mēs tak iestājāmies! Papīrus jau 

uzrakstījām, bet kas tad mēs – nekur gājējas, ne karotājas. Bet atbalstītājas – 100 procenti. 

Tāpēc, ka Dudņiku mums jākauj zemē. Tad ilgu laiku smējās, ka Judīte ar Renāti stājās tikai 

Tautas frontē, lai dabūtu Dudņiku gar zemi. Tad pazuda kaut kur tas Dudņiks.  
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Te mēs, bankas darbinieces, Vijai Meikulei bija 50 gadu jubileja. 

 

Pēc pensijas saņemšanas nostrādāju kopā pavisam vēl deviņus gadus – tos deviņus, 

ko man atņēma no dzīves PSRS taisnīgā vara. 

 

*** 

 

Kad Latvija bija atguvusi neatkarību, visi varēja atgūt savus īpašumus, man ar’ pienāk 

raksts – ierasties uz to komisiju – ko kompensē, ko atdod. Es strādāju patērētājos. Un pienāk 

patērētājiem vēstule, ka jāatbrīvo tā māja – “Vēveri”. Bet veikals tur labi strādāja, tur ir arī 

noliktava, veikalnieks dzīvo otrā stāvā. Es tagad ko sacīšu – atdod man “Vēverus”? Es neko ar 

viņiem darīt nevaru. Brālis ar’ tūlīt, ka te nekad nenāks, nekad nedzīvos. Tā būtu traka 

bezkaunība, ka es sacītu: man vajag tos “Vēverus”. Pati neko tur ne – ne dzīvošu, nekā. Un 

tad pārdot kādam? Nē, domāju, nekā. Atteicos. Uzrakstīju iesniegumu, lai man izmaksā 

kompensāciju. Man nevajag tos “Vēverus”. Izmaksāja. Ar brāli sadalījām kristīgi. 

 

Tagad neviens tur ne dzīvo, nekā – māja iet postā. Logi krīt laukā. Tā žēl. Kā sirds sāp! 

Nevaru uz to pusi braukt. Man jāraud.  

Tagad jau visas mājas Vēveros ir tukšas, viss aizaudzis. 
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*** 

 

Kad aizgāja mans tēvs, palika abas viņa uzceltās mājas. “Vēverus” viņš uzbūvēja pats 

ar savām rokām un arī manu mājiņu Cimzes ielā. Un es pametu vienu un otru. 

 

                                                                 “Vēveri” 1983. gadā 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te esam mēs visas māsīcas – Valmieras Velta – Laimas māsa, es, Rita, Laima un mana 

mīļā Velta. Agrāk vienmēr pa kapusvētkiem satikāmies tēva māsas “Vēžos”.  

Tagad tos atjauno – Rita pārdeva, tā ir 

tagad Kristapa Sulas māja. 

 

 

Es jau esmu tāda kā veca enciklopēdija... Dažādas dzīves epizodes vienā baltā gabalā. 

Kā tu to visu vari izstāstīt?! 
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*** 

 

Par to, kā man dzīvē gājis, es savam Valdim bērnībā nestāstīju ne kaut ko. Tie jau bija 

tik juceklīgi laiki, ka tu nesaproti, kā tu stāstīsi skolniekam, ka dieviņš ir, ja viņam saka, ka 

nav, ka tie ir māņi. Kam viņš ticēs?! Tā viss aizgāja.  

Kad jau bija brīvība, tad man atnāca papīrs, ka esmu reabilitēta. Valdis lielā 

nesaprašanā, viņš saka: “Mamm, kas tas ir reabilitēts? Pasaki tu man, kas tas ir. Tas ir, ka 

kaut kas ir piedots?” Es saku: “Nu ja, ka piedots.” Viņš saka: “Kāpēc tu man to nekad 

nestāstīji?” “Ko es tev būtu stāstījusi, galvu jaukusi? Tu ar’ vēl sāktu karot. Sāktu lielīties, ka 

māte bija čekā un vēl nezin ko.” 

 

Gāja gadi, Valdis sāka man neatlaidīgi prasīt: “Uzraksti visu par savu dzīvi no sākuma 

līdz beigām – ko tu zini par māmulīti, par tētuli, uzraksti to, lūdzu, lūdzu.” Kad brauca ciemos, 

katru reizi prasīja man: “Parādi, vai tu ko raksti!” Tieši tāpat Gatis. Viņš jau pavisam maz ko 

zināja par Vēveriem. Es viņiem apsolīju, ka rakstīšu. Vairākas klades sapirku. Visu laiku 

domāju, ka jāraksta, bet nevarēju saņemties.  

 

Reiz atnācu uz bibliotēku grāmatas mainīt, bet tur bija izstāde par veikaliem, to bija 

sarīkojusi Jana. Sākām runāt, pastāstīju šo to par savu dzīvi. Jana man iedeva grāmatu 

“Sieviete durvīs”, kuru sarakstījusi Tamāra Elziņa. Tajā viņa apraksta savas mātes likteni. Es 

ļoti labi pazinu Tamāras mammu. Sibīrijā es jau viņu iepazinu, pēc 

tam Latvijā. Lasot grāmatu, kādās trīs vietās raudāju, no sirds 

raudāju – kur viņi Sibīrijā tajos meža darbos šausmīgos! Trakā 

badā un iztikšanā tā Brigita. Es jau tur daudzus atšifrēju. To 

Brigitu ļoti labi zināju. To otru māsu ar’ – Annu, bet nu to tā 

mazāk. Bet vienmēr runājamies, kad tagad satiekamies, to Brigitu 

atceramies. Visus zinu, to brāli, kas Valkā, Vārpenes mājai blakus 

dzīvoja, kad atbrauca ar’ no Sibīrijas. Tajā grāmatā tie vārdi 

pārmainīti, bet zinu, par ko tas ir.  

Kad atnesu grāmatu atpakaļ, sacīju Janai, ka gribētu 

sarunāt ar to Tamāru, lai viņa uzraksta par manu dzīvi arī, jo viņa 

visu to savas mātes dzīves stāstu bija ļoti precīzi uzrakstījusi pēc mātes un viņas māsas 

stāstītā. Pati Tamāra jau tolaik bija tāds mazs krupīts, bet tik labi bija aprakstījusi to dzīvi tur, 

mājās braukšanu un dzīvi pēc tam Latvijā – tā, kā es ar’ to zinu.  

Ar Tamāru kaut kā tomēr neizdevās sarunāt, bet Jana teica, ka viņa varētu pierakstīt 

manu dzīves stāstu.  

Tāds nu sanācis šis mūsu kopdarbs. 
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*** 

 

Manā bērnībā papa mūs mācīja dieviņu lūgt. Pie gultas bija tāda maza bildīte – Jēzus 

baltā apmetnī tura mazu jēriņu. Mēs tur apstājāmies un lūdzām dieviņu. Par ko? 

Pasūdzējāmies ar’, ka mēs esam nepareizu kaut ko darījuši, šodien mēs māmuļu neklausījām 

vai kaut ko sliktu izdarījām. Tad: “Piedod, Dieviņ, lūdzu!” Ko tad nu lūdzām? Ja kāds ir slims, 

tad lai tas vesels paliek, ja vecamtēvam kāja sāp, lai viņam nesāp, ja Tadim bija kāda kaite, 

tad lai pažēlo sunīti. Nu par visām savām darīšanām lūdzām. Ar to dieviņu tā bija – ka 

jāpalūdz, lai piedod, ko esi nepareizi darījis. Galā tad noskaita tēvreizīti. 

 

Dievam ticu, ļoti ticu. Tagad es viņu katru dienu lūdzu. Mans Dieviņš nav baznīcā, bet 

kā tajā tautasdziesmā: “Dieviņš brauca rudzu lauku ar pelēku mētelīti, nenotrauca rudzu 

ziedus, ne arāja gājumiņu.”  

Dieviņš tas ir kaut kas tāds, kam var palūgties un kas palīdzēs. Un tik tiešām kaut kas 

palīdz visu laiku tādās trakās reizēs, kur domā – nu tur būs beigas. Bet visu izgroza tā, ka nav 

tās beigas. Nedzīst kakls – nu beigts, norakstāms. Lūk, atrodās tāds cilvēks, kas tevi ņem un 

velk no bedres. Es domāju, ka ir dieviņš, un viņš man palīdz.  

 

Dieviņš man palīdz – saki, ko gribi. Kas gan pie manis atsūta visus tos labos cilvēkus?! 

Un tā trakā labestība, kas pār mani nāk – tas nav izsakāms. Tas Rūķis [Rūta Lūse] ar savējiem 

– tie tagad palīdz manas bēdas izbēdāt. Cik var būt līdzjūtīgi! Tādi cilvēki!  

Es viņai nekas tak neesmu – viņas tēvam senāk biju kaimiņiene – kaimiņmeitene kaut 

kur Vēveros... 

 

Man jāizstāsta, kā tas sākās. Kādus piecus gadus atpakaļ man pilsētā uzreiz aiz 

muguras kāds saka: “Vai tu esi Judīte?” Nodomāju: kas tā tāda ir?! Saku: “Jā, es esu Judīte, 

bet kas tad tu esi?” Ieskatos viņā: “Man liekas, ka tev acis ir tādas kā Arvim.” “Pareizi, tad es 

esmu Rūķis.” Vai tā nav viena 

traka sapazīšanās?! 

Es viņu tādu mazu 

krupēnu biju redzējusi – 

tad, kad skolā vēl gāja. 

Atceros, kad viņa Valkā 

mācījās – vidusskolniecīte 

tāda bija. Vairāk 

nesatikāmies. Tikai tas 

viņas tēvs Arvis tad, kad es 

veikalā strādāju, viņš pie 

manis kādreiz ienāca. Tad jau 

viņš dzīvoja “Kukros”, kur bija 

ieprecējies. Arvis par mani bija krietni vecāks, 

es vēl biju meitēns, kad viņš jau apprecējās. 

Kapiņos mēs ar Arvi kādreiz satikāmies, 

pasēdējām uz soliņa, kamēr mans autobuss 

nāca. Viņš vienmēr stāstīja par savu Rūķi, ka 

viņa studē, tad izstudējusi un strādā par 

skolotāju. Vienmēr tik par Rūķi.  
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Pēc nedēļas Rūķis atbrauc un stāda man priekšā: “Tā ir mana meita Žanete!” Tad 

sākās lielā ciemošanās un runāšana par Lūšiem: “Stāsti par veco Lūsīti un Lūsenīti!” 

Joprojām sazvanamies, satiekamies, uz “Kukriem” mani aizved paciemoties. 

 

Šovasar Žanis [Žanete Drone, Rūtas 

Lūses meita] saka: “Brauksim uz Likteņdārzu. 

Tu tur neesi bijusi, tev tur ir jābūt. Bet vai tu 

zini, kur “Vēveros” ir kāds akmens? Uz 

Likteņdārzu ir jāved akmens.” Es saku: “Tu tur 

mūžam neatradīsi, tur viss aizaudzis.” Bet 

viņas aizbraukušas uz “Vēveriem” un, kur 

pamati vienā pusē nobrukuši, izdauzījušas 

vienu akmeni. Atbrauc un saka: “Skaties – 

šitas ir akmens no “Vēveriem”.” Likteņdārzā 

nolikām manu akmeni tajā lielajā kaudzē.  

Tā “Vēveri” tagad iemūžināti 

Likteņdārzā.  

 

 

 

 

 

 

Tā bija mana šīs vasaras skaistākā diena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Man jau galvenais bija Valdim šo manu stāstu atstāt... Viņš man prasīja, lai es 

uzrakstu, lai pastāstu par sevi, par to, no kurienes es esmu cēlusies un kā man dzīvē ir gājis. 

Diemžēl nepaspējām. 

16. maijā [2017. gadā] pienāca briesmīgākā vēsts – miris mans vienīgais lolojums un 

balsts. Pēkšņi nokritis, sirds apstājusies. 19. maijā sviedu mūžā smagākās trīs saujas zemes 

savam vislielākajam dārgumam Katlakalna kapos… 

 

Visu laiku biju dzīvojusi līdzi sava Valdīša dzīvei, palīdzējusi, kur var. Priecājos par 

dēlu, ka kārtīgs, strādīgs, labs cilvēks izaudzis. Arī mazdēli gudri, darbīgi, gādā par savām 

ģimenēm. Ko gan mātei vairāk vajag?! Paldies Dieviņam! Bet… 

 

Valda vairs nav, mans stāsts paliek jums… 

                                                                                             Judīte 
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Post scriptum. 

 

 Judītes saglabātā 

fotogrāfija ar visiem Veckārķu 

skolas audzēkņiem izmantota 

“Kārķu pagasta simtgades 

kalendāra” vākam.  

Judīte visus savus 

skolasbiedrus atceras un var 

nosaukt pēc vārdiem!   
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Skaisti par Judīti pateikusi Žanete Drone žurnālā “Imperfekt” (2018, 5): “Man ir 

brīnišķīga draudzene, kundze ļoti cienījamos gados. Cilvēks, kas no skolas sola izsūtīts uz 

Sibīriju, uz īpaši stingra režīma nometni, tur piedzīvojusi necilvēcīgi smagus apstākļus, 

brīnumainā kārtā izdzīvojusi. Pēc tam dzīvē vēl ir nākuši vairāki smagumi. Šķiet, viņai 

iekritušas vairāku cilvēku dzīvju ciešanas. Bet gaišāku cilvēku par viņu neesmu satikusi. ..viņa 

ir spējusi piedot un iet tālāk..”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judītes pozitīvā dzīves uztvere iedvesmojusi daudzus. Par to var pārliecināties, lasot 

publikāciju laikrakstā “Ziemeļlatvija” (2018, 23.marts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stāsta izskaņā Anitas Anitīnas dzejas rindas, veltītas Judītei.  
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Judītes Gudrītes stāstu pierakstījusi Jana Čākure 
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