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Priekšvārds
Lai atmiņu upes plūst! Tāpat kā lielās upes veido daudzas mazas
upītes, strautiņi un urdziņas, tāpat arī mūsu novada vēsturi veido
ikviena šeit nodzīvotais mūžs, paveiktie darbi un līdzcilvēku atmiņas
par to.
Pirmajā atmiņu upē plūst iedzimto rundāliešu un stipro dzimtu
stāsti, bijušo saimniecību strādnieku un vadītāju, skolotāju un
izsūtīto atmiņas, kas veido noteiktā laika perioda vēsturi, un kas
veidojuši pamatu mūsu šodienas dzīvei.
Pateicoties viņiem, mēs atkal varam dzīvot brīvā valstī un,
sagaidot Latvijas simtgadi, zemu noliecam galvas katra priekšā.
Smagi strādājot, šie cilvēki kopa zemi, veidoja ģimenes, izaudzināja
bērnus, kurus izskoloja mūsu skolotāji. Tagad mazbērni, atgriežoties
mūsu novadā, kopj mantoto zemi, un turpina skolot savus bērnus
mūsu skolās.
Grāmata ir novada aktīvāko iedzīvotāju veidota un pašvaldība
vienmēr atbalsta šādu iniciatīvu, jo tā parāda katra līdzdalību,
sirdsdegsmi un vēlmi atstāt paliekošu vērtību.
Cerams, ka šī pirmā atmiņu upe dos ierosmi citiem Rundāles
novada pagastu iedzīvotājiem - izstāstīt un publicēt savas atmiņas, un
mēs piedzīvosim mūsu kopīgās atmiņu upes plūduma turpinājumu
nākotnē.
Aivars Okmanis
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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Ievads
Rundāles pagasta ļaužu atmiņas ir mūsu vēsture, kas atklājas
dzimtu stāstos, dokumentos un fotogrāfijās. Grāmatā apkopoti stāsti
par mūsu stiprajām dzimtām, strādīgajiem lauku cilvēkiem, izglītības
nesējiem un viņu ģimenēm. Ļoti daudzi ir līdzcilvēku ieteikti un vēl
daudzi būtu pelnījuši atrasties šajā grāmatā.
Katrā stāstā pieminētas vēl vairākas personas, līdzgaitnieki, tāpēc
droši varu apgalvot, ka te ir 100 personas un Latvijas valsts simtgades
gadā pateiksimies šiem cilvēkiem par stāstiem, kuri mums ir tik
nozīmīgi.
Ideja par šādu grāmatu gaidīja savu kārtu vairākus gadus. 2017.
gada pavasarī pie manis ieradās gardo zemeņu saimniece Anna
Truntika ar vairākiem atmiņu stāstu pierakstiem un lūgumu –
palīdzēt tos papildināt un izdot grāmatu.
Pirmie stāsti bija par kolhoza „Lielupe” darba rūķiem un pavisam
nedaudz par Saulaines lauksaimniecības skolas skolotājiem un pāris
audzēkņiem. Tā sākām vākt materiālus arī par Rundāles pagasta
vecākajiem iedzīvotājiem, senu dzimtu atvasēm, skolotājiem,
kolhozniekiem, sovhozniekiem, par visiem, kuri paši vēlējās, lai viņu
atmiņu vēstījumi ir iekļauti grāmatā.
Grāmatā sniegts arī neliels vēsturisks apkopojums par laiku no
Rundāles pagasta izveidošanās un tas palīdz iztēloties novada dzīvi
pirms mūsu gadsimta.
Pārrakstot katru atmiņu stāstu, nācās ieskatīties arī
novadpētniecības materiālos, digitalizētajos arhīvos un vēlreiz
iztaujāt cilvēkus, lai pārliecinātos par dažu vēsturisko notikumu
patiesumu, lai apjaustu senās robežas un tā laika pagastu izvietojumu.
Grāmata nepretendē uz vēsturisko patiesību apliecinājumu, bet
ar katras personas subjektīvo redzējumu paver skatu uz aizgājušo
laiku, kurā tik daudzi ir dzīvojuši.
Daudziem šis izdevums būs vērtīgs, izzinošs materiāls par
mūspuses cilvēkiem un notikumiem no Rundāles pagasta rašanās
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līdz Latvijas trešajai Atmodai, kad tik daudz kas mainījās arī Rundālē.
Robežu nenovilkām, bet šī grāmata ir daļa no iecerētā, un es zinu, ka
tā daudzus iedvesmos izstāstīt savas atmiņas, bet jau par citu laiku
un citā grāmatā.
Aelita Ramane
Grāmatas sastādītāja
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I
Atskats Rundāles pagātnē
Rundāles valsts
„Uz Lielupes kreisā krasta atrodas Mežotne un aiz tās tālāk no
Lielupes krasta Rundāles pagasts jeb Rundāles valsts, kā to sauc vecie
pagasta iedzīvotāji. Šie pagasti smagi cietuši no mēra, kas redzams no
dokumentiem, 1709. un 1710. gadā. Šo pagasta iedzīvotāju lielākā
daļa senču ir ienācēji — krievi vai poļi. Ienācēji un to pēcnācēji bijuši
brīvcilvēki, bet ar dzimtbūšanas atcelšanu 1818. gadā tie padarīti
līdzīgi citiem Zemgales un Kurzemes iedzīvotājiem par klaušu ļaudīm.
Rundālei piederējusi Mazbērsteles muiža, kur gājuši klaušās apkārtējie
saimnieki.”
Rundāles muižas pagasts dibināts 1819. gadā, bet 1866. gadā
pārveidots par neatkarīgu teritoriālu pagastu ar zemnieku ievēlētu
pašvaldību. Pagasta valde, skola, pagasta tiesa pārcēlās uz Vecrundāles
muižu, kur pagasta valdei un skolai uzcēla kopēju ēku.
19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā pagasta robežas vai
nu saskanēja ar muižas zemes robežām, vai arī vairākām ne sevišķi
lielām muižām bija viens pagasts. Tajā ietilpa arī miesti. Apriņķu
teritorijas tika veidotas tā, lai tās sakristu ar noteiktu pagastu
robežām.
20. gadsimta sākumā Bauskas apriņķa tautsaimniecībā joprojām
galveno vietu ieņēma muižas. Bija uzskaitītas 73 muižas, no tām
40 bija dzimtmuižas (privātīpašumi), 24 „kroņa” jeb valsts, 11
mācītājmuižas, 4 „kroņa” meža muižas. Lielākā dzimtmuiža bija
Iecava ar 21678 desetīnām zemes (desetīna - 1,0925ha), tai sekoja
Rundāle ar 1470 desetīnām, Skaistkalne ar 4061 desetīnām.
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1912. gadā Bauskas apriņķī bija 20 pagastu – Baldones, Bauskas,
Bārbeles, Bornsmindes, Bruknas, Ceraukstes, Codes, Iecavas,
Grīnvaldes, Līves, Mercendorfas, Mežotnes, Misas, Rundāles,
Skaistkalnes, Stelpes, Svitenes, Tomes, Vecmuižas un Vecsaules
pagasts. Par noteiktas lauku teritorijas iedzīvotāju pašvaldības vienību
pagasts kļuva tikai pēc Latvijas valsts izveidošanās, ko noteica 1918.
gada 4. decembrī pieņemtais likums par Latvijas pagastu satversmi.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Pagaidu valdības 1918. gada 8.
decembra rīkojumu, Bauskas apriņķī ietilpa 20 pagasti un viena
pilsēta: Baldones, Bauskas, Bārbeles, Bornsmindes, Bronnbergas,
Bruknas, Ceraukstes, Codes, Grīnvaldes, Iecavas, Kronamistes,
Lielvircavas, Līves, Mercendorfas, Mežotnes, Rundāles, Svitenes,
Stelpes, Šēnbergas, Tomes, Vecmuižas un Vecsaules.
Pēc Latvijas un Lietuvas starpvaldību robežu komisijas
vienošanās 1921. gadā sākās robežu novilkšana dabā. Vienošanās
paredzēja, ka Latvijai un Bauskas apriņķim no Lietuvas pievienoja
Brunavišķu pagastu un tie jau bija 22 pagasti. No Lietuvas Latvijai –
Bauskai tika Ādžūni, ko iekļāva Bornsmindes pagastā. Toties Bauskas
apriņķa valde, 1921. gada 6. septembrī nolēma pievienot Rundāles
pagastam Juknišķu un Jodišķu sādžas, Parīzes muižu un Lejas māju.
Bornsmindes teritorijai pievienoja Viteiku, Pastališķu, Mikmiņu,
Rudeņu, Lībiešu, Staģeļu, Šķibeļu sādžas ar piederīgām muižām.
Daļa iedzīvotāju bija neapmierināti. Rakstīja protestus uz
Iekšlietu ministriju. Visvairāk neapmierināto bija Ādžūnu, Jodišķu
un Parīzes muižā. Viņi būtu gribējuši atrasties Bornsmindes
pagastā, jo Rundāles pagasta centrs atradās tālāk un dubļu laikā bija
nesasniedzams. Turpretī, Bornsmindes pagasta centrā esot ērti nokļūt
jebkurā gadalaikā pa Žeimes – Bauskas lielceļu. Laikrakstā „Bauskas
vēstnesis” 1924. gadā rakstīja, ka Rundāles pagasta zemniekiem
robežsargu un valdības patvaļas dēļ bieži rodas grūtības tikt savos
tīrumos un siena pļavās. Pēc robežu noteikšanas tās palikušas
kaimiņu valsts teritorijā. Latvijas un Lietuvas, līdz ar to Bauskas
apriņķa dienvidu galīgais variants, tika noteikts pēc starptautiskās
šķīrējtiesas un abu valstu robežkomisijas lēmuma 1927. gadā.
Rundāles pagasts robežo ar Svitenes, Mežotnes un Īslīces
pagastiem un dienvidos ar Lietuvu. Pagasta platība 1929. gadā aizņem
11

Rundāles pagasta nams 2008. gadā /foto: A. Ramane/

9472 ha, ar 952 saimniecībām, un to apdzīvo 2207 iedzīvotāji, no
kuriem 433 — ārzemju laukstrādnieki.
Pagasta nams celts 1878. gadā Vienstāvu ķieģeļu ēka, dakstiņu
jumts. Nams atrodas pie Bauskas - Lejas kroga Palejas I šķiras
ceļa. Telpu sadalījums nav praktisks. Telpas pašauras; pagasta
vecākam nav atsevišķa kabineta, ko iespējams ierīkot, izdarot telpu
pārkārtojumus. Tajā ierādītas telpas darbvedim, ziņnesim, pasta un
telefona palīgnodaļām. Pārējiem kancelejas darbiniekiem izbūvēti
dzīvokļi pamatskolas otrā stāvā.
Pagastā ar labiem panākumiem darbojas divas piensaimnieku
sabiedrības, krājaizdevu sabiedrība, savstarpējā apdrošināšanas
biedrība un divas lopkopības pārraudzības biedrības.
Pagasta sabiedriskās dzīves galvenā vadītāja ir lauksaimniecības
biedrība ar tās sekcijām. Biedrībai ir arī savs koris, ko vada Rundāles
5 klases pamatskolas pārzinis Ž. Smiltnieks.
1945. gadā izveidoja Rundāles, Ādžūnu un Pilsrundāles ciema
padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. Lielākās apdzīvotās vietas
12

ir Pilsrundāle (pagasta centrs), Saulaine, Ziedoņi, Mazbērstele,
Vecrundāle, Mazmežotne, Punslavas, Priedītes, Lepšas, Jāņukrogs
un Švirkale.
Izmantotie avoti:
I. Lancmanis. Rundāles pils, 2015, 427 lpp.
R. Ābelnieks. Bauskas dzīve, 12.01.2000
A. Urtāns. Bauskas dzīve, 19.01.2000
Pagasta Dzīve, Nr.20 (15.10.1939)
Zemgales Balss, Nr.188 (23.08.1937)

13

II
Zemgales mālā saknes dzītas
Dzimtas saknes savieno gadsimtus
Sandra Griķīte (dzim. Saltā)

Savas saknes ir jāapzinās un jājūt, tās tevi dara dzīvu un liek sajust
sevi līdzīgu kokam, kas zaro un kuplo arvien košāk.
Uzzināt ko vairāk par saviem senčiem vēlējos jau sen, bet
vajadzēja kādu pamudinājumu, lai visu dzirdēto atmiņu gabaliņus
mēģinātu salikt kopā. Lai paliek atkal nākamām paaudzēm.
Manu mammu – Ritu Salto (dzimušu – Večena) uzrunāja Anna
Truntika. Stāsts, varbūt, nebūs gluži tāds kā viņa to gaidījusi. Bet tas
ir atmiņu stāsts, tāds, kādu to atceras Rita.
Atmiņas ir tāda dīvaina lieta, ar laiku gadi pārklājas viens otram
un mēs vairāk atceramies notikumus, nevis gadskaitļus, vārdus un
nosaukumus. Tāpēc, piedodiet par neprecizitātēm kādos datumos
vai nosaukumos.
Šo atmiņu stāstu liekam uz papīra ar zināmu cerību, ka, varbūt,
atsauksies kāds, kurš mūsu atmiņas var papildināt ar savām un tad
koks būs vēl kuplāks, jo saknes stiepsies vēl stingrāk zemē.
Mūsu dzimtas saknes kopā saplūst no dažādām pusēm. Mēs
sāksim ar vienu - Spuru dzimtas atzaru.
Visi notikumi šajā stāstā saistās ar Rundāles un Īslīces pagastu.
Viss notiek tepat. Blakus.
Stāsts sākas ap 19. gadsimta vidu, ar Grietu Balodis (1823 –
1921).
Grieta Balodis dzimusi 1823. gadā (pēc citām ziņām – 1829.
gadā). Precīzu ziņu par viņas vecākiem nav, tik vien zināms, ka viņa
14

nākusi no mājām „Vilciņi” un viņai bijušas māsas Lībe un Anna un
brālis.
Stāsta Rita Saltā: „Viņa nāca uz pili strādāt savā laikā. Saimniekiem
kādreiz vajadzēja sūtīt strādniekus uz pili no katrām mājām. Tas
bija jau 19. gadsimtā. Memme (Minna Elvīra Večena) teica, ka viņa
(Grieta) nāca ar ratiņu uz muguras un maizes kulīti priekšā uz pili
strādāt uz visu nedēļu. Kur gulēja tolaik? Varbūt kādā stallī iedeva
kādu stūri, kur gulēt. Visu nedēļu strādāja, svētdienā gāja mājās.
Pati Grieta bijusi no gājējiem – kalpa cilvēks. Kāds saimnieks viņai
bija „pagādājis” bērnu. Tā jau tolaik mēdza notikt. Grieta savu meitu
Annu viena uzaudzinājusi. Vienmēr bijusi meitai klāt. Kad Anna
sākusi iet darbos, kur meita gājusi strādāt, tur Grieta vienmēr nolīgusi
sev vietu dzīvošanai un aitai vietu, kur turēt.
Grieta pa celiņiem staigādama aitai zāli saplūkusi un uz sētas
zedeņiem izžāvējusi, lai ziemā ir, ar ko barot. Katru pavasari pie
saimnieka salīga, lai aitai ir kur ganīties. Izaudzināja jērus, vienu
pārdeva, viens palika pašām. Vecāmāte (Grieta) nepagāja garām
nevienai skaidai, nevienam puļķītim - visu priekšautā salasīja un
nesa, ko kurināt. Viņa jau daudz arī zināja, daudz vecās dziesmas
zināja, bija tak jauna savā laikā. Zināja katru zālīti, kas auga, zināja,
kura pret kādu vainu, pazina katru putniņu, kas dzied, zināja kā
izskatās.”
Anna Balodis (1869. gada 10. marts – 1962. gada 8. janvāris) un
Krišjānis Spura (1866. gada 7. janvāris – 1913. gada 21. janvāris).
Anna, mātes lutināta, izaugusi un viņā ieskatījies Krišjānis Spura.
Spurām bijusi liela ģimene, viņiem piederējusi sava saimniecība.
Paša māte mirusi, kad viņš bijis vēl mazs.
Stāsta Rita Saltā: „Kad Krišjānis gribēja precēt Annu, viņa tēvs
un pamāte nebija priecīgi. Tai laikā tā bija kauna lieta – precēt meitas
bērnu. Pamāte viņam pat atņēmusi kabatasnazi. Bet vecaimātei
(Grietai) uz to brīdi jau bijuši sakrāti 100 rubļi zeltā pūra naudas un,
kad Anna precējās, viņi uzreiz varējuši paņemt mājas ar zemi „uz
renti”. Annai māte bija sašuvusi vairākas jaunas kleitas.”
Annas un Krišjāņa ģimenē piedzimuši 6 bērni - 5 meitas: Anna
Alvīne, Zelma, Līna Olga, Milda, Minna Elvīra, un dēls Krišjānis
Teodors.
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Pirmā meitiņa Anna Alvīne (1893. gada 18. marts – 1895. gads)
nomirusi otrajā dzīves gadā.
Zelma (1895. gads – 1938. gada 17. maijs) bija precējusies ar
virsnieku Kārli Kreicbergu. Notiekot kara darbībai Latvijā, Zelma
devās līdzi vīram uz Padomju Savienību, Latvijā viņa neatgriezās.
1938. gadā Zelma tika pakļauta represijām, apcietināta, notiesāta un
nošauta par kontrrevolucionārām darbībām. Par viņas apcietināšanu
un notiesāšanu izdevās atrast ziņas Krievijas interneta lapās, kur
publicēti notiesāto un nošauto saraksti.
Zināms, ka šobrīd Krievijā dzīvo Zelmas mazbērni, bet ciešāka
saikne ar viņiem nav atjaunota.
Vienīgais dēls Teodors (1910.
gada 21. marts – 1944. gada 9.
oktobris) 2. Pasaules kara laikā
iesaukts Sarkanajā armijā un no
kara nav atgriezies. 1944. gadā
saņemta pavēste, ka viņš pazudis
bez vēsts. Vairākus gadus pēc
kara beigām, meklējot sīkākas
ziņas, tikai saņemta atbilde,
ka viņš neskaitās kritušo
sarakstos.
Vairāk atmiņas mums ir
par Līnu Olgu (1898. gada 18.
decembris – 1998. gada 24.
novembris), Mildu (1902. gada
maijs – 1965. gada 5.maijs) un
Minnu Elvīru (1904. gada 23.
februāris – 1999. gada 14. jūnijs).
Attēlā – sēž Anna Spura,
stāv – no labās – Teodors, Olga
Ģimenes tēvs Krišjānis
Līna, Milda
Spura nomiris 1913. gada 21.
janvārī. Kas to vairs zina, vai
bija slims, vai sastiepies strādājot. Tais laikos jau daudzas kaites vēl
nebija ārstējamas. Ģimene palika bez apgādnieka. Radi un draugi,
kas līdz tam mēdza ciemoties, Spuru ģimeni vairs neapmeklēja.
Iedzīvi izpārdeva, iekrātā nauda kaut kur noklīda. Vai nu māte Anna
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neprata to pieturēt, vai kādi labi
„aizbildņi” atraitnei palīdzēja
tos līdzekļus grozīt, bet bērni
pie tās naudas netika. Bija jāiet
darbos pie citiem saimniekiem
maizīti pelnīt.
Stāsta Rita Saltā: „Kad
tēvs nomira (Krišjānis Spura),
vecaimemmei (Minnai) bija 8
gadi un viņa jau 2 gadus bija
ganos gājusi. Senāk bērnus agri
ganos sūtīja un mazākajiem
lika cūkas ganīt. Tās bija grūti
noganīt – kā lietus līst, tās skrien
uz māju, nevar savaldīt. Tad
saimnieki bļauj virsū. Ja mātei
sūdzējās, viņa tik teikusi –
Milda (no labās) un Minna Elvīra
„Tā ganiņam iet, tur neko nevar
darīt”.
Mātei Annai mīļākā no meitām bijusi Olga. Viņa dzīvojusi kopā
ar māti un parasti gājusi uz dienām kaut ko strādāt pie saimniekiem.
Rudeņos, kad bijusi raža noņemta, vienmēr bērni mātei no saimnieka
nesuši „maizes tiesu”. Anna bijusi tāda paskopa. Gaidījusi, ka viņai
saimnieces kaut ko iedos, pienu, miltus.”
Līna Olga Spura septiņus gadus nodzīvojusi un nostrādājusi
Ziedoņu pusē, mājās „Kārkliņi”, vēlāk pārcēlās uz Rundāles pagasta
mājām „Rutki”, kur nodzīvoja gandrīz līdz mūža beigām. Tikai
pēdējos gadus, kad jau bija kļuvusi pavisam nespēcīga, viņa dzīvoja
pie radiem. Kamēr māte Anna bija dzīva, arī viņa dzīvoja „Rutkos”
kopā ar meitu.
Savu ģimeni Olga tā arī neizveidoja. Kas lai īsti zina, vai pati
nevarēja sev tīkamu puisi atrast, vai mātei nebija pa prātam, vai puiši
viņā neieskatījās, bet savu mūžu viņa nodzīvoja viena.
Es (aut. – S. g.) Olgu, vai, kā mēs viņu saucām – Ulgas tanti –
atceros kā salīkušu tantiņu lielajā „Rutku” saimniekmājā, kur vēl
bija saglabājies vecais manteļskurstenis, vecā klēts un liels ozols pie
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mājas, kur rudeņos zīles lasījām. Kad bijām pie viņas ciemos, viņa
stāstīja par cara ģimeni un rādīja nez kā saglabājušās cara ģimenes
bildes.

Milda Spura uz zirga

Milda Spura arī savu ģimeni neizveidoja, visu mūžu atdeva
darbam. Pirmās Latvijas laikā cītīgi strādāja pie saimniekiem,
sākoties Padomju laikiem, tikpat cītīgi strādājusi arī kolhoza darbos.
Kad 1. Pasaules kara laikā „Garkāju” saimnieki devušies bēgļu
gaitās uz Krieviju, Olga un Milda devušās viņiem līdzi. Vecāmāte
Grieta bijusi slima, tāpēc māte Anna un mazākie bērni – Minna un
Teodors – palikuši Latvijā.
Stāsta Rita Saltā: „Par Mildu zinu maz. Gandrīz līdz karam, visu
Ulmaņlaiku viņa dzīvoja un strādāja „Garkājos”. Ilgus gadus viņa tur
nodzīvoja. Vēlāk Milda dzīvoja Ziedoņu pusē. Netālu no „Kārkliņu”
mājām bija uztaisīta tāda mazāka mājiņa, tur viņa dzīvoja. Kad
nodibināja kolhozus, Milda uzreiz sāka strādāt pie teļiem, kādā 1949.
gadā. Apkārtējie bērni griezās ap Mildu, viņa iedeva kādu maizes riku
ar margarīnu, ielēja kādu piena krūzi.
Mildai bija apbalvojumi par labu darbu, gan Latvijas, gan arī
Vissavienības apbalvojumi. Viņa pat uz Maskavu bija pēc ordeņa
aizbraukusi. Mildai bija 2 ordeņi, tos viņai ielika līdzi zārkā, kad
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apglabāja. Uztaisīja spilveniņus un uz tiem ordeņus ielika zārkā. Kad
viņu glabāja, vēl tos ordeņus nesa pa priekšu.
Kad vēl bija dzīva, Milda daudz pirka grāmatas, viņai ļoti patika
lasīt, tikai nekad nebija tam laika. Tad viņa vienmēr teica, ka, kad
aizies pensijā, citu neko nedarīs, kā sēdēs un lasīs grāmatas. Tā viņai
nesanāca ne pensiju sagaidīt, ne grāmatas palasīt. Tā viņa pie kolhoza
teļiem savu mūžu un veselību sabeidza.”
Man nav savu atmiņu par Mildu Spuru. Taču meklējot kādu
nekādu informāciju par Spuru dzimtu, mājas lapā periodika.lv uzgāju
1936. gada 18. septembra „Bauskas Vēstnesī” publicēto rakstu par
to, ka tiek godalgoti par ilggadīgu un centīgu darbu laukstrādnieki.
Godalgoto sarakstā minēta arī Valentīna Milda Spura no Rundāles
pagasta „Garkājiem”. Domājams, ka šeit godalgoto sarakstā atzīmēta
tieši mūsu Mildas tante.
Diemžēl, līdz šīm man nav izdevies atrast sīkāku informāciju par
Vissavienības apbalvojuma piešķiršanu Mildai Spurai, šis darbs vēl
paliek pie darāmajiem.
Jaunākā no meitām Spuru ģimenē bija mana Vecāmemme,
Minna Elvīra. No šī Spuru dzimtas zara tieši viņai izveidojās lielāka
ģimene ar bērniem un mazbērniem, no kuriem viena esmu arī es.
Arī man ir savas atmiņu drusciņas no tā, ko Vecāmemme stāstīja
par vecajiem laikiem.
Atceros, kā viņa stāstīja par savu vecomāti – Grietu, ka pret
bērniem viņa bijusi jauka, bet māte – tā gan asāka. Tad vecāmāte
bērnus kā palutināt gribēdama, vārījusi tiem ķīseli un noteikusi, ka
viss jāizēd, kamēr mātes nav mājās. Ja bērni nevarējuši izēst, teikusi,
lai apskrien trīsreiz ap māju un paskatās uz skursteni, tad atkal ēst
gribēšoties.
Skolā Vecāmemme bija gājusi tikai vienu ziemu, jo nebija kad
skoloties, bija jāstrādā. Taču dzīvesgudrības viņai bija sakrāts
garajā mūžā daudz, viņa pat rēķināja galvā labāk kā cits uz papīra.
Vecāmemme nekad nekurnēja par piedzīvoto, lai arī bijuši daudzi
pārdzīvojumi.
Kā jau tas bija gājēju cilvēkiem parasts, Minna Elvīra agri sākusi
savu darba dzīvi – jau no 6 gadu vecuma gājusi ganos un palīdzējusi
ģimenei pelnīt iztiku. Strādājusi pie dažādiem saimniekiem, dažādās
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mājās, pārsvarā Īslīces un Rundāles pagastos. Mana vecāmāte savos
stāstos par saimniekiem reti teica sliktus vārdus. Protams, gadījās arī
tādi, kas pret gājējiem izturējušies slikti, bet viņai vairāk darīšanas
bijis ar kārtīgiem cilvēkiem. Saimnieku vārdi, māju nosaukumi un
hronoloģija mūsu atmiņās nav „iesēdusies”. No stāstiem atmiņā
palikuši dažādi atgadījumi.
Stāsta Rita Saltā: „Vecāmemme „Garkāju” mājās bijusi nolīgta
darbam uz vasaru. „Garkāju” mājās bijusi laba saimniece. Tur darbā
bijušas 4 meitas (strādnieces). Bijusi reize, kad mazgāta veļa. Saimniece
pienākusi un likusi parādīt rokas. Bijis kauns, domājusi, ka saimniece
skatīsies vai nav kašķis, bet saimniece skatījusies, vai sārms nav par
stipru, lai rokas jēlas nepaliek.
Saimniece sestdienās meitām vienmēr pajautājusi vai būs
svētdienā tīras drēbes, ko uzvilkt, ja nē, tad teikusi, lai iet samazgā,
sakārto svētdienai. Drēbes vecajai saimniecei vajadzējis kārtīgi
izgludināt, ja bija kāda kroķīte, tad nevarēja tādu vilkt. Likās jau,
ka traki ar tiem darbiem, bet, kad padomā, tāpat meitas skrējušas uz
ballēm. Kaimiņos arī bijuši jauni cilvēki. Visi kopā gājuši pa reizei arī
svētkos.
Atkal citās mājās bijusi viena tāda saimniece Dumpiene, kas
vienmēr gribējusi, lai viņai prasa darbus. Kādā reizē teikusi - aizej
uz kaimiņmājām un pasaki, lai tā saimniece pie manis atnāk. Kad
jautāts, vai viņai ko pateikt, atteikusi, ka tad viņa pati pateiks. Kad
atnākusi, teikusi – es tev iedošu krūzīti piena. Bet nedeva meitai pienu
aiznest. Pēc katra padarītā darba bija jānāk atkal prasīt kāds būs
nākamais darbs.
Citās mājās atkal katru sestdienu vārīti zirņi, gan ziemu, gan
vasaru. Vienam puisim nav garšojis un tas lamājies. Tad saimniece
zirņus vairs nevārījusi. Bet citiem garšojis, tie kreņķējušies, ka nedabū
vairs zirņus paēst. Tur vārītas arī kartupeļu šķēles. Kādreiz jau vārīti
kartupeļi ar visu mizu, bet tādus lobītus un sagrieztus kartupeļus
vārījuši tikai sestdienās vai svētdienās, tos saukuši par kartupeļu
šķēlēm.
Citā reizē saimniece likusi satīrīt sālītās siļķes vakariņām. Tad
meitas salobījušas visiem siļķes un dažas pa virsu sev un ienesušas savā
istabā vēlākam. Bet tur varējis arī pa starpām dabūt ēst. Stāvējušas
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antkambarī (pieliekamajā) muca ar medu un muca ar sviestu, varējis
katrā laikā uzsmērēt maizi un paēst. Tur labi barots.
Vecāmāte jau teica, ka bija vietas, kur labi barots, kur cilvēki
turējās, bet bija vietas, kur bija sliktāk, kur cilvēki mainījās ik pa
gadam, citreiz pat gadu nevarēja izdzīvot. Kalpu meitas jau savā
starpā satikās un parunājās par to kā dzīvojas. Vienās mājās Ziedoņu
pusē bijusi vecā saimniece, kas tēloja lielu saimnieci, jaunā saimniece
ikdienas lietās nejaukusies. Bet, kad padzirdējusi, ka vecā saimniece
slikti baro strādniekus, tad katrreiz ienākusi pārbaudīt, ko dod ēst.
Pagaršojusi, ja licies, ka nav labi, paņēmusi krējumu pielikt zupai vai
kam. Kāda ganu meita uz krāsns augšas bija ieraudzījusi maisu ar
sažāvētām cūku ādām, kur jau tārpi bijuši iekšā. Pateikuši jaunajai
saimniecei, tad tas maiss tūlīt pazudis.”
Vairākus gadus Minna Elvīra nodzīvojusi un nostrādājusi mājās
„Blušas”. Saimniecība nebijusi liela, bet saimnieki labi, kārtīgi.
Ēduši ar kalpa cilvēkiem pie viena galda un, ja gatavojuši ko īpašu –
svētdienās pankūkas, kakao, kad dēls braucis mājās, vienmēr ko
atstājuši arī Minnai.
Stāsta Rita Saltā: „Ar „Blušu” saimniekiem memme labi sadzīvoja,
kopā darbos gāja. Ziemā kopā ar saimnieku viņi veda mājās sienu
pa aizsalušo Lielupi. Katrs ar savu vezumu – saimniekam viens,
memmei – otrs un brauc pa ledu.”
Minnai Elvīrai izveidojās kupla ģimene. 1927. gadā viņa
apprecējās ar Kārli Levenbergu (1885 – 1934). Ģimene dzīvoja
Ziedoņu pusē, bet māju nosaukums no atmiņām pagaisis.
Šajā laulībā piedzima meita Ārija Levenberga (precējusies –
Janule) (1928. gadā 12. janvāris – 2012. gada 31.oktobris) un dēls
Gunārs Levenbergs (1931. gada 5. oktobris). Lielas saimniecības gan
viņiem nebija. Kārlis bijis labs amatnieks, mūrnieks. Ziedoņu pusē
vairākas mūrētās ēkas arī ir viņa roku darbs. Abi vecāki strādāja,
taču Kārlis jau daudz slimoja, līdz 1934. gadā pēc grūtas slimības
aizgāja mūžībā. Radi un draugi ar palīdzības piedāvāšanu atraitnei
īpaši nesteidzās. Vienīgi, jau pēc Kārļa Leveberga apbedīšanas, pie
Minnas Elvīras ieradās, kā vēlāk izrādījās, Kārļa cīņu biedri un viņa
uzzināja, ka Kārlis kādreiz bijis latviešu strēlniekos. Pēc vīra nāves
Minnai Elvīrai ar dzīves apstākļiem bija jātiek galā pašai.
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Minna Elvīra atkal devās darbos. Kādā 1935. gadā saskatījās ar
Žani Večenu (1906. gada 19. septembris – 1977. gada janvāris) un
izveidoja ģimeni. Žaņa māte bija neapmierināta, ka viņš prec atraitni
ar diviem bērniem, bet viņš atteicis, ka viņam bērni netraucē, nekad
viņiem arī neatgādinājis, ka tie nav viņa bērni.
Ģimenē piedzima dēli Imants (1935. gada 2. oktobris – 1985.
gada 8. aprīlis) un Ojārs (1937. gada janvāris – 1946. gads) un meita
Rita (1944. gada 2. septembris).
Kad piedzima meita Rita, Latvijai pāri vēlās 2. Pasaules kara
notikumi, apkārtnē notika kaujas, sprāga bumbas. Ģimene dzīvoja
mājās „Cīruļi”. Večenu ģimenes galva Žanis bija mobilizēts leģionā,
mājas „Cīruļi” saimnieks bija mobilizēts Sarkanajā armijā. Mājās
bija tikai Minna ar mazajiem puikām un zīdainīti uz rokas un māju
saimniece ar maziem bērniem. Atceros, ko vecāmāte par tām dienām
stāstīja – apkārtnē pa brīdim dzirdējies kā sprāgst bumbas, tad viņas
abas ar saimnieci un bērniem skrējušas slēpties kartupeļu bedrē.
Savu nesen dzimušo meitiņu Ritu viņa turējusi sev klāt piespiestu,
lai gadījumā, ja viņai trāpa bumba, viņas ietu bojā abas reizē – lai
zīdainītis nepaliek viens. Vēl viņa stāstīja, ka reiz kāds sarkanās
armijas karavīrs garāmejot teicis, ja mēs iesim uz priekšu, tad jūs
varat būt mierīgi, bet, ja mēs kāpsimies atpakaļ, tad te visu nolīdzinās
līdz zemei.
Karš beidzās, bet Žanis uzreiz mājās netika. Viņu kā leģionāru
izsūtīja uz Sibīriju. Kad mēs vēl bijām bērni, bija vēl „padomju laiki”.
Mēs daudz ko nezinājām, mums daudz kas netika stāstīts. Tāpēc
faktu, ka vecaistēvs bijis leģionā, uzzinājām tikai tad, kad Latvija
atguva neatkarību.
Beidzās karš un Latvijā iestājās padomju laiki.
Stāsta Rita Saltā: „Tos pimskolhoza laikus jau maz atceros.
Piedzimu mājās „Cīruļi”, tad dzīvojām (Maz)Bērstelē vienu brītiņu,
pēc tam atnācām uz „Kraukļiem”. Bet vai tas bija 1949. gads, neatceros.
Vecāmāte tur baroja kolhoza vistas. Uz „Vairogiem” atnācām no
„Kraukļiem”. No „Vairogiem” uz „Krastiem” atnācām, jo vecaimātei
iedeva barot kolhoza cūkas un tas bija 1953. gads. 1959. gadā atnācām
uz „Atvariem”.
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Kolhoza laiki bija smagi laiki. Tēvs strādāja pārsvarā ar zirgiem.
Toreiz bija mazie kolhoziņi. Rundāles pusē bija 3 kolhozi „Anteļi”,
„Klints” un „Rundāle”, pēc tam viņus apvienoja un izveidoja vienu
kolhozu Rundāle.
Vecāmāte strādāja lauku brigādē, vecaistēvs bija posminieks. Tas
vēl bija, kad „Vairogos” dzīvoja. Ārijas (māsa) vīrs Leons brauca uz
smagās mašīnas, veda arī cukurbietes no lauka uz bānīti. Tur viņas
pieņēma, lai vestu tālāk. Vienā reizē paņēma mani līdzi, kad nosvēra,
neļāva kāpt ārā, lai kad mašīnu svēra, svars būtu precīzs. Cukurbietes
bija lielas, bērna augumā. Kad grieza bietes, nevarēja panest, vilka
pa zemi. „Krastos” vecāmāte baroja cūkas, vecaistēvs bija posminieks,
visi kaplēja bietes. Tad atkal pļāva, sēja kūlīšus, statīja uz lauka, kūlīši
bija gari un smagi. Rudzus audzēja pirmos gadus kolhozā, vēl stādīja
kartupeļus. Kolhozos diezgan ilgi vēl stādīja kartupeļus. No skolas
gāja lasīt kartupeļus. Kad mācījos Svitenes skolā, tad jau gāja bietes
griezt rudeņos. Negribējās mājās nākt pēc darba drēbēm, tad uzvilka
treniņtērpus, gumijas zābakus un mētelīti pa virsu un gāja griezt bietes.
Ziemā, kad bija brīvlaiks, vecaistēvs paņēma grāvjus cirst. Cirta
krūmus pa grāvi. Sniegs bija līdz ceļiem un pāri. Ap tiem krūmiem
sniegu apmina apkārt, tad cirta un krāva kaudzē. Par to labi maksāja.
Pirmos kolhoza gadus vīriem bija jābrauc uz mežu baļķus cirst
kolhozam. Vīri brauca prom uz nedēļu, divām nedēļām, „paiku”
savāca līdzi. Viņus ar mašīnu aizveda, tur bija sarunāts, kur viņi pa
nakti gulēs, tur viņi dzīvoja. Tas bija kāds 1956. vai 1957. gads, kad vēl
brauca uz Taurkalnes mežiem strādāt. Vēlāk ņēma „naudiniekus”, tad
vairs nevajadzēja braukt.
Mūsu vecaimātei arī bija apbalvojums kā labākajai cūkkopei, par
to, ka visvairāk sivēnu bija atskrējuši. Viens apbalvojums bija tādos
sarkanos vākos – Republikas nozīmes. Otrs bija kāds rajona goda
raksts. Tas varēja būt kāds 1953. vai 1956. gadā.
Pārskata sapulcēs vienmēr vajadzējis saistībā ar sociālistiskajām
sacensībām tās apņemšanās paziņot. Piemēram, ka nākošgad no cūkas
būs nevis 10 bet 12 sivēni. Memme teikusi, ka viņa tādu nerakstīs,
viņai teikuši, ka vajag rakstīt, jo vienmēr vajagot vairāk censties. Bet
viņa atbildējusi, ka tak nevar zināt, cik cūkai to sivēnu atskries, cik
varēs izčunčināt.
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Reiz bija gadījums, ka cūkai siveni nākuši, bet gandrīz visi beigti
–10 gabali. Bet, ko lai izdara? Par katru beigto sivēnu bijis akts jāsastāda
un priekšniecībai jāskaidro. Sēdējusi un raudājusi, bet tad cūkai vēl
trīs siveni dzīvi atskrējuši, tad uzrādījusi, ka tik trīs vien bijuši. No
rīta brigadiere prasījusi, ko tik maz siveni tādai lielai cūkai atskrējuši.
Par beigtajiem sivēniem varēja likt arī sodu maksāt. Siveniem deva
arī pienu ēst. Varēja pienu sivēnu barošanai atvest arī privātais, tad
viņam par to ieskaitīja kādas darba dienas. Bija dienas, kad atveda,
bet bija, kad to pienu neatveda, tad vecāmāte gāja pie savas piena
kannītes, jo sivēniem tak ēst vajadzēja. Kad sivēniem ēst sāka dot, tad
jau bija jādod ēst, ja pietrūka – nesa savus kartupeļus vai ko citu.
Vecaistēvs rušināja bietes, es skaitījos zirga vadātājs, arī tam
rēķināja kādas darba dienas. No rītiem uzsēdināja zirgam mugurā un
varēja braukt pa lauku.
Pavasaros kolhozam bija tādi zirgi, ka uz lauka krita gar zemi.
Strādā uz lauka – zirgs nokrīt. Sēžu uz lauka un raudu. Zirgs paguļ
pāris stundas, tad ceļas augšā. Pa vasaru zirgs atbarojās tā ka spīdēja.
Kad Krastos vēl dzīvojām, bija gadījums, ka no rīta ar zirgu
izbraukāja, kur vajadzēja, vakarā uz lauka piesēja, no rīta atnāk –
zirgs jau uz fermu aizvests, pārāk labi bija nobarots jau.
Kas nepatika – vecaistēvs pļāva gan zāli, gan labību. Tad vajadzēja
trīt izkaptis. Tad agri no rīta vajadzēja celties un brauca pie Skaņa, kas
bija kalējs, tur bija šmirģelis uz kuras trina izkaptis, vajadzēja griezt to
šmirģeli. Vajadzēja satrīt 2 – 3 izkaptis visai dienai.
Uz „Atvariem” atnācām 1959. gadā. Vecāmāte strādāja dārzniecībā,
vecaistēvs tad jau slimoja, kādu laiku vēl strādāja būvbrigādē.”
Es vecotēvu atceros maz, man bija tikai 6 gadi, kad viņš nomira.
Daļu savas veselības viņš bija atstājis Sibīrijā un mājās atgriezies arī
vieglas dienas nepiedzīvoja. Bet Žaņa Večena dzimtas zars ir no citas
koka puses. Arī tas vēl jāpēta un atmiņas jāvāc.
Vecāmemme savas dzīves laikā bija uzkrājusi spēku un lielas
darbaspējas, likās, ka viņa visus darbus prot un var – gan dārzu apsēt
un izravēt, gan zāli sapļaut, sienu sagādāt, par lopiņiem gādāt un vēl
mūs – mazbērnus pieskatīt, kamēr mamma ar tēvu darbā.
Kad vien mēs bijām gatavi klausīties, kas gan nebija sevišķi
bieži, kas bijām bērni, vecāmemme mums stāstīja par savu dzīvi, tik
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mēs jau visu nesapratām un nepaturējām galvās. Kā jau bērni. Kad
pieaugām, atkal nebija laika – vienmēr kaut kur jāskrien. Tagad to
var tikai nožēlot. Tik daudz ko vēl varējām uzzināt…
Tagad šis Spuru dzimtas atzars sazarojies vairākās daļās, Minnas
Elvīras Večenas (dzimušas Spuras) bērni izveidojuši savas ģimenes ar
saviem bērniem un mazbērniem.
Viens no šiem zariem ir Ritas Saltās (dzimusi Večena) un Rolanda
Saltā ģimene. Ar saviem bērniem un mazbērniem, ar saviem stāstiem
un notikumiem. Bet tas jau ir nākamais dzimtas stāsts.
Atmiņas ir dīvaina lieta, tās nenāk „uz pasūtījumu”, tādēļ
atmiņu stāsti nekad nebūs pilnīgi pabeigti, tiem vienmēr var sekot
turpinājums. Tā arī mans atmiņu stāstu pieraksts. Sāc ar vienu
notikumu, tad pārlec uz citu, pierakstus pārlasot, ataust vēl kāds
notikums. Tā tas var turpināties bezgalīgi. Taču, iesākumam, lai šis
nelielas atmiņu pārstāsts paliek šāds, ar daudzpunkti galā…
Ritas Saltās stāstu pierakstīja Sandra Griķīte –
Grietas Balodis mazmazmazmeita.

Mengota laiki Rundālē
Anna Mengote

Cilvēku atmiņās tika pieminēti
Mengota laiki, bet neviens nevarēja
precīzi pateikt, kuros gados viņš
strādāja. To var tikai nojaust pēc
publikācijām vecajos laikrakstos.
M. Mengots dzimis 1884. gada 30.
septembrī Jaunsaules pagastā un miris
1949. gada 9. septembrī Čeļabinskā.
1913. gada 18. oktobrī Mežotnes
baznīcā salaulājās ar Malvīni Čuri, kas
bija daktera A. Ozoliņa māsiņas A.
Čures māsa. Ģimene dzīvoja Rundāles
pagasta „Baļčos”. 1917. gada 1. janvārī

Miķelis Mengots
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M. Mengota un M. Čures ģimenē piedzima divas dvīņu meitiņas,
kuras nomira vēl mazas un viena aiz otras. 1920. gadā piedzima
dēls Auseklis, kuram vēlāk bija divi dēli Modris un Guntis. Modra
ģimenē ir divi bērni, bet Gunta – četri. Ienākot Padomju varai, 1945.
gadā Miķeli Mengotu apcietina pirmoreiz, bet pēc mēneša atbrīvo, jo
neatrada apsūdzības iemeslu. Otru reizi viņu apcietina kopā ar dēlu
Ausekli 1946. gadā un seko izsūtījums uz Krieviju. Tur viņš mirst, bet
dēls atgriežas dzimtenē un par izsūtījuma postu nerunāja.
Pieejamajos materiālos, var izsekot M. Mengota saimniekošanai
Rundāles pagastā no 1931. gada līdz 1945. gadam. Tās ir atskaites,
pārbaužu rezultāti, pasākumi pagastā un iesaistīšanās valstij svarīgos
notikumos. Miķelis Mengots bija Rundāles pagasta vecākais un ar
viņu kopā strādāja A. Ronis (pagasta tiesas pr-js), J. Lediņš (pagasta
revīzijas komisijas pr-js) un V. Zanders (pagasta sekretārs).
Pēc 1934. gada 15. maija arī Rundāles pagasta dzīve sāka ritēt
straujāk, gaišāks palika arī šīs nomales stūris. Pilsoņu apziņa
savu pienākumu pildīšanā pret valsti un pašvaldību ir augusi 100
proc. Arī sabiedriskā dzīve sāk atkal atdzimt. Atmodies vecais
dziesmu gars; piedaloties skolotājiem un citiem sabiedriskiem
darbiniekiem, nodibināts dziedāšanas koris un mūzikas ansamblis,
kas pēdējā laikā vairākas reizes sabiedrību saistījis ar vērtīgiem
priekšnesumiem. Tāpat saimnieciskās organizācijas izveidojas
par spēcīgām un drošām vienībām, uz kurām pilsoņi var droši pa
ļauties.
1936. gadā M. Mengots ir bijis kasieris – grāmatvedis un
1938. gadā no Lauksaimniecības ministrijas saņēmis pateicību
par sasniegumiem lauksaimniecībā un lopkopībā. 1939. gada
9. novembrī viņu apbalvo ar I šķiras Atzinības krustu nr. 1184, bet
pēc gada, 1940. gada jūlijā, Iekšlietu ministrs V. Lācis atbrīvo viņu no
Rundāles pagasta vecākā amata, vietā ieceļot V. Zilaci, bet pēc laika,
viņš ir atkal atpakaļ.
Apkopots no Annas Mengotes stāstītā un
seniem laikrakstiem.
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Es esmu dziļi, dziļi Rundālē
Ārija Kraņevska (dzim. Pūtele)

Mēs esam Rundāles iedzimtie
jau kopš seniem laikiem, ko
pierādīja no māsiņas A. Čures
un Mengotiem dabūtā Rundāles
vēsture par uzvārdu došanu
mūspusē. Mana tēva uzvārds
bija Pūtelis, un viņi visi bija šeit
iedzimtie, kā arī mana māte.
Mana tēva vecāki bija
rentnieki. Tēvs un apkārtējo māju
puikas ar kājām gāja uz skolu,
apmēram astoņus kilometrus.
„Vīstiķos” bija tikai divas klases,
tāpēc bērniem bija jāiet uz
Rundāles skolu Vecrundālē, jo
tur bija sešas klases. Tur mācījās Ģimenes foto pie mājas “Dobuļi”
pat mana vecāmāte. Sudmalu
1929. gadā. Pirmajā rindā no
kreisās māte Alma Pūtele, brālis
kapos ir piemineklis skolotājam
Imants, tēvs Pēteris Pūtelis.
J. Rozenbergam, un mana
Otrajā
rindā no kreisās Ārija un
vecmamma reiz teica: „Tas mans
poļu dienestmeita
skolotājs!” Mans vecaistēvs no
mātes puses Rundāles pagastā bija ziņnesis. Viņš mira jauns. Mamma
toreiz bija maza meitene. Vecaistēvs esot stāstījis, ka galvenais pagastā
bijis skrīveris un ziņnesis, jo pagasta priekšnieks atnācis, kad gribējis.
Tēva gaitas
Cara laikā manu tēvu iesauca armijā un iedalīja kazakos pie
A. Šuvālova Pēterburgā. Tā bija caram uzticīga armijas daļa, bet
revolūcijas laikā A. Šuvālovs aizbrauca uz Austriju un vienība pajuka.
Citi pārgāja pie Sarkanās armijas, citi pie Baltās, bet citi – nekur.
Starp tiem nekur, bija arī mans tēvs, kurš nokļuva Harkovā (Ukraina)
un strādāja uz dzelzceļa, bet tur padzirdēja par latviešu strēlniekiem,
kas cīnās par Latviju. Viņš atbrauca uz Latviju un brīvprātīgi iestājās
latviešu strēlniekos un tika iedalīts tajā pulkā, kas stāvēja pie Ikšķiles,
27

tātad cīnījās pie Nāves salas.
Manuprāt, viņam tika piešķirts
Lāčplēša kara ordenis, bet tas nav
saglabājies. Pēc kara viņam par
brīvu iedalīja zemi 19 hektāru kā
Brīvības cīņu dalībniekam. Tēvs
cēla ēkas un pats dzīvojamajai
mājai taisīja ķieģeļus. Reiz, kāds
cilvēks viņam ieteica, lai mājas
sienās iezīmē ugunskrustus, lai
ugunsgrēks neskar. Ai, kādas
problēmas vēlāk ar tiem bija...
Mūsu dzīvojamo māju uzcēla
1929. gadā. Pēdējā uzceltā ēka bija
klēts. Mans tēvs izveidoja labu
saimniecību. Te bija iegādāta visa
nepieciešamā tehnika. Tēvs bija
Rundāles Piensaimnieku valdes
Pēteris Pūtelis cara laika kazaku
loceklis.
armijā 1917. gada 3. februārī
1944. gadā mans brālis Imants
mācījās Mežotnes lauksaimnie-cības vidusskolas pēdējā klasē un
viņu mobilizēja Sarkanajā armijā, jo palika 18 gadi. 1945. gadā viņš
jau krita. Tas bija Instenburgā (Čerņahovska), tagadējā Kaļiņingradas
apgabalā. Bijām aizbraukuši, bet kapavietu neatradām...
Tā pienāca 1949. gads, un es jau gāju vidusskolā Bauskā. 25.
martā bija liecību izdošanas diena, un es braucu mājās ar bānīti, bet
Bauskas stacijā satiku kaimiņu Jačevski, kurš man teica: „Nu, tu esi
palikusi viena. Tavu tēvu naktī izveda.” Mana mamma nomira, kad
man bija 10 gadi, un brālis krita karā, kad man bija 13 gadi. Mājās
pārbraucu, bet tur tikai Bertas tante.
Pēc kādām dienām tēvs pārnāca. Viņš mums izstāstīja, ka bija
ienākusi ziņa, ka jābrauc šķūtīs ar zirgu. Viņš esot aizbraucis bez
pusdienu maizes, jo tas taču tepat, vakarā būs mājās. Pie Rundāles
pagasta mājas viņu apcietinājuši bruņoti vīri un aizveduši uz
Iecavas staciju. Vairākas dienas viņš tajā vagonā sēdējis, jo laikam
tie bija jāpielasa pilni. Viens apsardzes virsnieks viņu uzrunājis, un
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tēvs izstāstījis, ka dēls kritis karā, bet tēvu, lūk, izvedīs uz Sibīriju.
Virsnieks pieteicis, lai pagaidot un devies kaut kur piezvanīt. Tēva
sacīto virsniekam apstiprinājis Bauskas Kara komisariāts, un viņš
palaists mājās. Viņš vēl strādāja dzirnavās par melderi, bet pēc visa tā
pārdzīvotā kļuva nomākts un jau 1951. gadā nomira. Vēlāk uzzināju,
ka arī es esot bijusi tajā izvesto sarakstā. Iemesls mūsu izvešanai bija
tēva piedalīšanās Neatkarības cīņās pret lieliniekiem.
Par sevi
Esmu dzimusi 1932. gada 28. novembrī šajā pašā mājā. Pavasarī,
1940. gada maijā, mani aizveda ābečniekos. Man bija baltas zeķes
kājās un balts izšūts priekšauts. Turp mani aizveda māte, bet mājup
devos kopā ar vienu puiku no ķieģeļcepļa, kas pāri upei. Puika bija
smuki ģērbts: zilas biksītes baltām podziņām. No pils līdz Īslīces
tiltam bijām jau sastrīdējušies un viņš mani nogrūda no uzbēruma.
Es noripoju lejā un visa mana štāte bija pagalam. Savā pirmajā skolas
dienā nācu mājās raudādama. Mēs pēc gadiem bijām satikušies
mūsu mājā un viņš man jautāja: „Vai tad vecākus nesauca uz skolu?”
Man pat tādas domas nebija, es tik noraudājos un viss. Skolā gāju
Rundāles pilī un 1946. gadā beidzu septīto klasi. Mācījos kopā ar
Baļčūnu Zīnu, Jātnieci Maigu, Zariņu Dzidru, Lindežu Spodru un
Kapteini Edmundu jeb Mundi un citiem.
Pilī vācu laikā bija vācu karavīru atpūtas nams un vēlāk latviešu
leģionāri. Atceros, ka vienu gadu bija ļoti barga ziema, šķiet, ka no
1942. gada uz 1943. gadu, un pilī atradās krievu gūstekņi. Viņi bija
badā, viņus sūtīja uz Mežotnes staciju lādēt graizījumus, bietes, un
cilvēki centās kādu maizes gabalu pamest. Viņiem apavu nebija, tik
tādas lupatas aptītas. Reiz pils priekšā bija beigts zirgs, un viņi no
tā cirta nost kādus gabalus, kaut ko gatavoja. Mēs pa pils logiem to
redzējām. Tas bija baisi.
Pienāca 1944. gada oktobris, jo mācību gadu katra skola sāka
tad, kad bija tam gatava. Mums pienāca ziņa, ka jāiet sakārtot skola.
Ārprāts, kāda tā izskatījās! Es taču atceros, kāda tā bija 1944. gada
vasarā. Pie mums mājās dzīvoja viena leģionāra virsnieka sieva ar
mazo meitiņu. Vienu rītu ēdam brokastis un ienāk šis leģionāra
virsnieks. Mēs bijām pārsteigti, jo pie ģimenes viņš nāca vakaros.
Taču viņš atnāca pateikt, ka jābrauc prom, jo nākot krievi. Pavadījām
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viņus līdz pilij. Skola tajās dienās bija ļoti labā stāvoklī. Pēc pāris
mēnešiem skolu nevarēja pazīt. Spoguļi sasisti, telpas piegānītas. To
bija izdarījuši sarkanarmieši. Mēs, tie tuvākie skolēni, visu sakopām.
Tūlīt pēc kara skolu nekurināja, jo nebija malkas. Bija tik auksti,
ka pat tinte sasala. Klase, ja skolēni paši parkā salasīja zarus, tika
iekurināta, bet ar to jau nepietika. Mana skolasbiedrene Ausma no
Svitenes/Bērsteles puses dzīvoja internātā un bija tā pārsalusi, ka pat
delnu virspuses pārklājās ar čūlām. Tajā laikā neviens nesmējās par
otra apģērbu, jo vilka mugurā visu, kas bija. Viens puika no vecākās
klases bija uzģērbis krievu frenci, vācu bikses un amerikāņu armijas
zābakus. Galīgi nebija apavu.
Frontes līnija taču te gāja pāri. 1944. gadā jūlijā no Lietuvas puses
Rundālē ienāca krievu armija un kādu mēnesi, pat vairāk, te stāvēja.
Vācieši bija Lielupes otrā pusē. Mūsu mājā bija pilna ar krievu
karavīriem. Visiem vajadzēja ēst. Viņi kāva vistas, cūkas, govis, sakņu
dārzs palika tukšs. Tajā pašā rudenī pēc kara mums uzlika normas,
kuras nespējām izpildīt. Vācu laikā tās bija tādas, kuras varējām
izpildīt, jo bija zināma kārtība. Savukārt, laikā, kad tēvu aizsūtīja ar
zirgu uz Jelgavu, lai kaut ko uz fronti vestu un atpakaļ ievainotos, tad
„Dobuļos” palikām tikai trīs: es, brālis Imants un Olga. Mēs bijām
ļoti pārbijušies, jo mūs apsaukāja par fašistiem. Tad brālis ņēma un
ar kaut kādu cementu tos ugunskrustus aizķepēja ciet, lai ar krieviem
nebūtu domstarpību.
No Rundāles skolas 1946. gada izlaiduma uz Bauskas vidusskolu
mēs aizgājām tikai trīs meitenes. 1950. gadā beidzu mācības. Mana
pirmā darbavieta ir Pāces septiņgadīgā skola. Iestājos LU Latviešu
valodas un literatūras fakultātes neklātienē, bet LU nepabeidzu.
Pedagoģisko izglītību ieguvu Jelgavā.
1959. gadā sāku strādāt Pilsrundālē, skolā, kura vēl bija
Rundāles pilī. Pilī kopā nostrādāju 20 gadus un kādus deviņus –
jaunuzceltajā Pilsrundāles vidusskolā. Kad tēvs 1951. gadā nomira,
šajās mājās dažus gadus dzīvoja Gasūni un Sūnas. Mēs ar vīru
satikāmies Bauskā. Bauskā es biju īsu brīdi un abi atnācām dzīvot uz
„Dobuļiem”. Mums jau bija piedzimusi meita.
Skolotāja profesija domās kaut kur ieskanējās jau septīto klasi
beidzot, bet apstākļi bija tādi, ka nevarēju neko citu mācīties. Tēvs
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Pilsrundāles skolā 7.klases izlaidums 1946. gada 16. jūnijā. Ārija
Kraņevska ir blakus klases audzinātājai Antonijai Šmukstei (otrajā rindā
ceturtā no kreisās). Skolas direktors Jānis Štrauss (4. rindā otrais no labās)

uzreiz pateica, ka uz Jelgavu nav ko iet, tur nav droši. Vēl varu iet uz
Saulaini, bet, ja augstāk, tad uz Bausku. Beidzot vidusskolu, es jau pati
sapratu, ka man vajag darbu, ka vajag pašai pelnīt. Tikai, nostājoties
klases priekšā, apzinājos, ka tas ir tas, ko vēlos darīt. Protams, ka
neklātienē nebija viegli. Sesija nāk, kontroldarbi jānodod laikā. Bet
tas viss ir paveikts. Abi ar vīru toreiz spriedām, ka nevēlamies, lai
mūsu bērni mācītos neklātienē kā mēs. Tā arī bija, jo viņi ir ieguvuši
labu izglītību. Puika gan bērnībā teica, ka uz skolu ies tikai vienu
gadu, vairāk ne.
Meita beidza Medicīnas institūtu, viņa ir ārste. Dēls beidza
Ķīmijas fakultāti, un mazmeita ir programmētāja ar maģistra grādu.
Vai, kā mums gāja, kad bērni bija mazi… Bērnudārza un vecmammas
arī nebija. Es cēlos agri, sakopu lopus, tad liku dēlu ragavās un vedu
uz kaimiņu mājām, te pāri ceļam. Ziema toreiz bija tik sniegaina un
vienmēr putenis. Ragaviņas apkrīt un bērns raud: „Vagariņas nē,
vagariņas nē!” Bet tur tie vecie cilvēki vēl guļ. Man jāiet uz skolu pilī,
vīrs bija prom Sesavā. Es bērnu atstāju pie mājas...
Tajā laikā skolas virtuvē strādāja saimniece Vera Simtniece.
Viņai bija kādi gadi 40 un insulta dēļ palika par invalīdi. Dzīvoja
dārza mājā, bet nāca jauna saimniece un Verai bija jāiet laukā. Mēs
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paņēmām viņu pie sevis un viņa izaudzināja mūsu dēliņu. Meita
man reiz prasīja, kāpēc neko nestāstu par agrākajiem laikiem. Jā,
nerunājām mājās ne par Ziemassvētkiem vai izvešanām, lai tikai
kaut kur neizpļāpātos.
Man ir gandarījums par to laiku, kad mācīju bērnus, ar savu
dzīvi esmu apmierināta. Dzīvojam ļoti vienkārši. Vienkāršā lauku
dzīve man ir iedzimta. Dzīve laukos man ir tuva, pilsēta nekad. Labi,
ka bērni ir Latvijā un Ziemassvētkos sabrauc visi. Mazmeita ar savu
ģimeni atbrauc visbiežāk.
Pierakstījusi Aelita Ramane 3.01.2018.

„Pasaule vecā, kur aizauļo diennakšu
melnbaltais zirgs”
Rasma Zeijere

Pensionētā skolotāja Rasma Zeijere (1929. gada 7. februāris –
2014. gada 3. janvāris) aizgāja mūžībā pēkšņi un negaidīti. Viņa
ilgi nelaida mani sev klāt, jo nevēlējās, ka par viņu kaut ko rakstu
„Rundāles Novada Ziņās”. 2013. gada otrajos Ziemassvētkos, tikai
astoņas dienas pirms mūžīgās šķiršanās, viņa mani pieņēma. Cik labi,
ka mūsu saruna bija ierakstīta un tagad to var iekļaut šajā grāmatā.
(Aelita Ramane)
Amatnieku iela
Esmu iedzimtā un milzīga lokālpatriote. Nomirt var visur kur,
bet dzīvot – tikai Rundālē. Te ir tāds skaistums apkārt. Mājas, kurās
dzīvoju, sauc par „Ķildām”. Tas nav mūsu ģimenes likts vārds, bet
par to vietu senatnē bijis liels strīds. Mans tēvs bija strēlniekos pie
pulkveža Jukuma Vācieša un tajā Ziemsvētku dievkalpojumā Piņķu
baznīcā piedalījies. Atgriezies no strēlniekiem, tēvs dabūja bankā
aizņēmumu un nopirka šīs mājas. Mēs tur laimīgi dzīvojām, kamēr
uznāca karš, pēc tam sākās kolhozu laiki. Vienā no mūsu ēkām ielika
pasaules ļaudis, kuriem nekas nerūp. Dzīvojām līdzās piecdesmit
gadu, tāpēc saku, ka man Sibīrija nav vajadzīga, man tā ir bijusi
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mājās. Četras ēkas viņi mums nokurināja, kokus nocirta, bet tas ir
pagājis, ko tur pieminēt.

Rasma Zeijere 2013. gada Ziemassvētkos. /foto: A. Ramane/

Runājot par mājām Pilsundālē, varu pateikt, ka te taču ir vesela
amatnieku iela. Pēc Pirmā pasaules kara tika dalītas muižas zemes
vietējiem amatniekiem. Vecais kalējs Skanis uzcēla „Laktas”, bet,
braucot no Rundāles pils, labajā pusē ir „Kalēji”, kurā mitis vīrs
uzvārdā Kalējs, kas arī bijis šī amata pratējs. Kurpnieks Ezītis uzcēla
„Īlenus”. Pašu neatceros, jo nomira jauns, bet mājā palika sieva ar
dēlu. „Adatās” dzīvoja skroderis Jānis Pūtelis, kurš bija reti jauks
cilvēks un ilgu mūžu nodzīvoja. „Ēveles” atrodas gandrīz pretī
Pilsrundāles vidusskolai, un tās piederēja kokamatniekam Kučikam.
Īsto rundālnieku gan ir ļoti maz palicis. Viņus var satikt
vasarās kapu svētkos un reizi piecos gados skolas apaļās jubilejās.
Tad atbrauc cilvēki no malu malām. Kapu svētkos man jāsveicinās
uz katra stūra. Tur dus daudz mūsu cilvēku, kuri ir šejieniešiem labu
darījuši. Vai nu visus var pieminēt? Tur guļ mūsu vecā Māsiņa, tā
mēs viņu saucām, jo viņai nebija smuks uzvārds – Antonija Čure.
Cilvēkam palicis labāk, Māsiņu sastopot vien. Viņa ar spieķīti gāja un
vienmēr piestāja mājās, kur kāds bija slims. Brīnišķīgs cilvēks!
Valdemāra Ancīša sastādītajā 2004. gada kalendārā uzšķīru rakstu
par Konstantīnu Aizpuru – Pilsrundāles skolas pedagogu 1943./1944.
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gadā. Viņš bija labs literāts, tulkoja no poļu un krievu valodas Ādama
Mickēviča, Puškina darbus. Viņš rakstīja dzeju, ko solīja drukāt, bet
nedrukāja, rakstīja lugas, ko solīja uzvest un nekad neuzveda, tā par
Aizpuru raksta Ancītis. Mūsu skolas jubilejā, 1969. gadā, man bija
jāsaka runa. Biju spītīga – citātus paņēmu no Konstantīna Aizpura
un Jāzepa Valdmaņa - mūsu skolotājiem un dzejniekiem.
Studijas ar pārtraukumu
Pati esmu beigusi Pilsrundāles sešgadīgo pamatskolu un Bauskas
pirmo vidusskolu 1948. gadā. Mēs bijām tāda, skoloties griboša klase,
un gandrīz visi devāmies uz universitāti. Nav tā, ka kopš jaunības
gribēju būt skolotāja. Vācu laikā mūsu mājā ielika vāciešus dzīvot. Tā
iemācījos valodu un gribēju studēt to, kas padevās. Ar lielu mīlestību
atceros augstskolas pasniedzējus, īpaši ebrejus. Cienu ebrejus, jo viņi
visās jomās ir ļoti labi un sekmīgi strādā. Man bija kādi seši gadi, kad
nokritu no augsta koka uz akmeņu kaudzes, un roka salūza vairākās
vietās. Ārsts Nisselovičs Bauskā kauliņus salika un roku sašuva.
Iestājos Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes Vācu katedrā.
Ilgi stāvēju koridorā un domāju uz kuru iet: uz vācu vai angļu.
Izvēlējos vācu, jo to biju godīgi mācījusies, bet angļu uz savu roku.
Tolaik maz uzņēma, jo nav vajadzīgas tās valodas, labāk krievu valoda
jāmācoties. Mēs bijām astoņi studenti: četras meitenes un četri zēni.
Zēnus vairs neatceros, izņemot vienu – Valdi Bisenieku. Mēs visi
bijām ar pieciniekiem, bet viņš bija tik gudrs, tik literatūrspējīgs, ka
mazliet pat noēnoja mūsu audzinātāju Celmraugu. Es, pēc kāda gada,
biju spiesta izstāties. Mēs jau bijām tā klase, no kuras trīs nošāva un
vienpadsmit uz Sibīriju izsūtīja. Mums vajadzēja uzmanīties un
vecāki nevarēja mani atbalstīt. Vecākiem viss bija atņemts un bija
jānāk palīgā, jāiet mežā malka gādāt, saimniecībā palīdzēt .
Pēc deviņiem gadiem atsāku studijas. Atceros, ka piektajā kursā
man pie tā paša Valda Bisenieka bija eksāmens. Noliku savu matrikulu
uz galda, un viņš tik skatās uz mani un saka, ka „priekš meitas par
vecu, priekš pašas par jaunu”, bet es pretī, ka esmu jau tā pati, tā pati.
Viņš mani atcerējās, bet pats vērsa uzmanību uz savu sirmo galvu un
izstāstīja savu dzīvi. Es jau viņam nestāstīju par to, ka govis ganīju
un slimniekus kopu. Eksāmenu noliku, jo biju sagatavojusies godam.
Reiz vienā no Latvijas žurnāliem izlasīju par V. Bisenieku, ka viņam
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nepatika Raiņa „Fausta” tulkojums, tāpēc ņēmis un iztulkojis. Tas
bija labs tulkojums, bet mēs jau bijām pieraduši pie Raiņa.
Kā tīmekļi rudenī
Man tuvi ir Latvijas baltvācieši. Mēs jau viņus nepazīstam.
Birutas Gustiņas mammai un Oļģertam Cildermanim valoda bija
ar tādu mazu akcentiņu, kas norādīja uz piederību baltvāciešiem.
O. Cildermanis bija leģionā un arī bija izvests. Vācieši izbrauca 1939.
gadā, ja nemaldos. Ziedoņi bija pilni ar baltvāciem. Bornsminde,
Kaucminde – tās muižas bija baltvāciešu apdzīvotas. Es atceros Birutu
Gustiņu, kas bija man liela draudzene – sieviešu kārtas vislielākais
draugs. Visu Kurzemi man izrādīja, ko tik tur neesmu piedzīvojusi
tajos krievu laikos. Starp citu, tur vēl tagad ir palikuši vācbalti. Toreiz
bija tantiņas, kuras ar Birutu sarunājās tikai vāciski. Viņa bija ļoti
lustīga, bet pavirša. Reiz viņai āmurs aizgāja pa gaisu un tieši trāpīja
logā, bet neko no tā neiztaisīja. Viņas vīrs Zigurds Gustiņš ļoti jauns
nomira. Cik viņš bija talantīgs! Visu kara laiku zīmēja portretus gan
pie vāciešiem, gan krieviem.
Es ļoti aizrāvos ar visu veco un Vecrīgu. Studēju Kalendāra
nemierus. Tiesājamie bija vīna tirgotājs Hanss Brinkens un advokāts
Mārtiņš Gīze, kurus nomocīja, un es par viņiem dzejoju, lai gan
ne bildi neesmu redzējusi. Lūk, mana dzejoļa pirmais pants, veltīts
M. Gīzem:
Neskumsti šķēpam, kas rūsē,
Neraudi rozei, kas trūd.
Slavas un daiļuma ēnā
Mūžus dusēt nav grūt.
Šo pantu izmantoju Rundāles novada himnai.
Es pati esmu rakstījusi visu savu mūžu. Vēl tagad rakstu dzeju,
bet stāsti... Stāsti lido pa gaisu kā tīmekļi rudenī un pie kāda pielīp.
Es arī tos neesmu pierakstījusi, man tie ir galvā.
Vecaistēvs nomira 95 gados un viņš man ļoti daudz ko pastāstīja.
Viņš strādāja pie firsta Līvena Mežotnē.
Smagos apstākļos
Mana mamma un viņas brālis Pētersonu Ernests dzīvojuši
starp ūdensdzirnavām un vējdzirnavām. Tur bijis veikaliņš kurā
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saimniekojis Oskars Ramanis. Andelējies ar visu ko, un viņš visus
dzirnavu bērnus esot uz mācīšanu virzījis, jo bijis pedagoga talants.
Mācījis zobiņu higiēnu, ciparus, burtiņus un lasīšanu. Tolaik jau
„Vīstiķos” bija pārkrievošanas skola un uz to desmit (apmēram)
bērni aizgājuši jau sagatavoti. Vecāki prasījuši, kā lai samaksā par
bērnu skološanu. Viņš atbildējis, ka lai uzkopj istabu. Pat Pētersonu
Ernests bija tur mācīts, jo ar manu mammu bija dvīņi.
Vesmaņi lielas lietas ir darījuši mūsu pusē. Pēc grāmatas
„Klausieties pagātnes soļos” (Fr. Vesmanis, 2013) saskaitīju, ka
Sudmalu kapos vismaz 10-15 Vesmaņi bijuši apglabāti. Nezinu,
kur tie visi ir, jo glabāti uz upes krasta, bet vairs nav. Dzīvoja viņi
„Kraukļos”, vienā mājā ar Lemešiem. Tolaik bija tāda kārtība, ja bija
divēji saimnieki, tad lielo māju pārdalīja uz pusēm. Lemešu Ieviņa
(grāmatā redzama fotogrāfijā 5/6 gadu veca) bija mana brāļa Gunāra
bērēs. Viņas vīrs strādāja ar Gunāru mežrūpniecības saimmniecībā.
Mans brālis arī vellu bija redzējis. Viņu taču 18 gados iesauca
darba dienestā. Kādi divi trīs no latviešu brigādes bija palikuši dzīvi
un poļi viņiem kaut ko tādu bija padarījuši.. . viņi bija vācu uniformā.
Viņš pārnāca 25 gadu vecs. Mums viņš neko neteica, tikai tēvam. Tā
viņš nodzīvoja viens pats. No mūsu puses, cik te jauno vīriešu negāja
bojā. Palika tikai ievainotie. Lasot Fr. Vesmaņa grāmatu, es atrodu
tik daudzus zināmus cilvēkus un pat rados sanāku. Kārlis Vesmanis
Rundāles nabagmāju trīs gadus uzturēja ar paša maltiem miltiem,
citādi tie būtu nomiruši bada nāvē. Paša manuskripta autora mūžs
aprāvās 1941. gada 7. decembrī Usoļjes soda nometnes Surmogas
punktā.
Mēs jau arī dzīvojām „Grāvīšos” šķūnī, bet kad atgriezāmies, tad
dārzs bija pilns ar govīm un viņu ādām.
Bija palicis kalps Bezdelīga un kādi trīs krievu gūstekņi, kas
šāva tās govis un vārīja ēst. Tie bija kara apstākļi. Divus mūsu zirgus
iejūdza tankam priekšā un aizdzina. Atstāja tādu vecu kara zirgu,
kas līdz kolhozam izturēja, jo pēcāk tika atdots citos darbos un ne
ēst kāds deva, ne dzert. Mums bija vācietis Vilij August, kas labi
izturējās pret tiem krieviem. Ļāva makšķerēt upē, ēst deva un otrs –
Jozef, kas tikai lasīja grāmatas. Mūsu mammai bija viņiem jādod ēst,
bet viņa speciāli neko labāku netaisīja. Vārīja tikai putraimu putru
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ar pienu. Vilijs Augusts bija burtlicis. Frontes laikā viņam iedeva
Dzelzs krustu, un viņš teica mammai tā: „Kad iedod Dzelzs krustu,
tad tālāk seko koka krusts. Mani tagad sūtīs uz Baltkrieviju meža
darbos.” Solīja viņš mammai, ka rakstīs vēstules, ja paliks dzīvs, bet
neko nesaņēmām. Velta Liniņa te taisīja balles un vienmēr aicināja
arī Viliju Augustu kopā ar mums, kaut arī bijām tikai jaunsaimnieki.
Uz Rīgu pēc atļaujas
Atceros, kā reiz, Rundālē gribējām spēlēt Blaumaņa lugu
„Ļaunais gars”. Padzirdam, ka Rīgā spēlē. Mums ar’ vajag un viss!
Krievu laika sākumā taču Blaumani nevarēja spēlēt. Toreiz no
Kurzemes pie mums bija atbēguši vācbalti, lai izvairītos no izvešanas.
Viņi bija divi brāļi un dzīvoja mūsu dzirnavās. Vienu sauca Alnis.
Viņš bija filmējies divās latviešu filmās: vecajā „Zvejnieka dēls”, kur
dzied „Laša kungs ar laša kundzi...” – viņš ir viens no dziedātājiem,
kas ar rokām plātās. Otra filma ir „Kaugurieši”, kur viņš spēlē baronu,
kas piedzēries nāk pa trepēm, apķer pliku statujiņu un bučo riņķī
apkārt. Viņš bija pašdarbības dvēsele, jautrs un tikai tad sapratām, ko
nozīmē būt par aktieri, kad sākām pašas spēlēt teātri.
Mums nedeva atļauju spēlēt. Abas ar Birutu nolēmām braukt
uz Rīgu. Ejam uz Drāmas teātri. Man bija liela ķesele ar āboliem,
Birutai kaut kas ēdams, jo tā jau Rīgā pēc kara nekā nebija. Abas
pa „ķēķa” durvīm ejam iekšā. Tieši tobrīd bijis mēģinājums un
pārtraukumā pretī nāk tik pazīstami aktieri – viens aiz otra, un man
ābolu ķesele izkrīt no rokām. Āboli skrien pa trepēm paukš, paukš
un šie metas tiem virsū. Par to mēs lūdzam, lai palīdz dabūt atļauju
spēlēt Blaumani.
Bija jāiet pie A.Amtmaņa-Briedīša un Birznieka kunga (īsti
neatceros). Aktieri prasa vai nebūs bailes, bet kas jādara-jādara.
Pieklauvējām pie „svētās” vietas, kā teica aktieri. Nostājāmies priekšā
un sakām savu vajadzību: „Mēs esam no Rundāles un gribam spēlēt
Blaumani. Amtmanis bija tāds piepūties, kaut ko norūca, bet tas otrs
bija tāds mīlīgāks, kas katra vārda galā teica „si, si”. Viņš teica, lai
ejam pie suflieres pēc lugas, tikai spēlēt varam pārlaboto eksemplāru.
Mēs ar Birutu ķērāmies klāt un pārrakstījām.
Ak, dies, kāda piekrišana bija Pilsrundālē! Es biju tā mīlētāja un
savas pastalas noplēsu, kamēr te spēlēju. Tad braucām uz riņķi! Vēlāk
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pat uz Lietuvu, kur bija klāti galdi. Lietuvieši arī gribēja saprast, ko
tad runājam, un viena latviete uz skatuves tulkoja katru teikumu.
Ļoti labi mums gāja! Braucām ar mašīnu, bet sākumā abi ar Alnīti ar
zirdziņu un ratiem braucām, līdz grāvī iekritām ar visu Ļauno garu.
Spēlēja visi: Leons Feldmanis labi spēlēja saimnieku Vilku – teicienu
no lomas „Samalajēkab” viņš vēl ilgi lietoja; Biruta Gustiņa bija ļoti
tieviņa un spēlēja saimnieku mazo Jānīti; Mērija spēlēja saimnieci;
skolotājs Štrauss bija saimnieks, Mērijas tante - Sarkanā Vera spēlēja
vienu veceni un sovhozā bija grāmatvedis Rencis vai Reķis, kas spēlēja
to trako Mantrause. Viņš bija brīnišķīgs aktieris! Nevarējām atrast
mīlētāju, jo jaunie puiši bija karā krituši vai Sibīrijā. Līdz dabūjām
Jāni Ozollapu, kas i pēc figūras derēja, kaut bija jau ap 40 gadiem;
Zelmenis spēlēja žīdu Ābramu. Alnis skolas zālītē bija sataisījis, kur
visiem sēdēt un divas izrādes Pilsrundālē bija izpārdotas!!! Es biju arī
dziedātāja. Kopā ar Aiju, Hildu un Ainu Ramani esmu dziedājusi. Mēs
esam uzstājušās Pilsrundālē. Viņām vajadzēja manu mecosoprānu.
Skolotājas darbs nelaida vaļā
Skolā strādājot, vadīju deju kolektīvu, dramatisko pulciņu un
pati rakstīju lugas. Redzēju, ka mazie skolēni, kuri nav teicamnieki,
teātri spēlēja vislabāk. To esmu piedzīvojusi. Spēlējām „Princese uz
zirņa” un „Pārtikas veikala rūķītis”, kas mums ļoti labi izdevās. Tur
tās meitenes nāk viena aiz otras un deklamē dzeju. Es biju aizrāvusies
ar H. Heini un manas meitenes deklamēja viņa dzeju. Rūķīti tēloja
Štofrīgena – tāda smalka, maziņa meitenīte un viņai ļoti labi sanāca!
Bija zēns Dobelis, kas bija labs spēlētājs. H. K. Andersenu tēloja viens
zēns Dundurs no Viesturu „Odiņiem”. Mums bija fraka, cilindrs
melns, ko muzejs aizlienēja.
Bērstelē bija mazā skoliņa. Es biju uz skolas pieņemšanu. Kāda
nabadzība bija... Mana vismīļākā skola bija tā, kas Rundāles pilī. Tur
es pati mācījos un man šķiet, ka tur man vislabāk viss sanāca. Esmu
Pilsrundālē aizvietojusi ciema padomes sekretāri, bibliotekāri un
mācību pārzini, bet tikai skolotājas darbs man visvairāk patika un
ilgi nelaida vaļā... Mans skolotājas darba mūžs ir 44 gadi: no 1961.
gada līdz 2005. gadam.
Agrāk uz skolām brauca dažādi mākslinieki, aktieri un pēc
uzstāšanās viņus pacienāja un mani sūtīja runāties. Daudz jauku
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cilvēku tā esmu sastapusi. K. Sebris skolā bija februārī, drīz pēc
manas dzimšanas dienas. Ziedi vēl bija vāzēs un viņš apvaicājās, kam
tie dāvināti. Pēc dažām dienām pienāca kartīte ar viņa apsveikumu.
Vai nav mīļi?
Ar Hariju Liepiņu man arī bija piedzīvojums. Viņš ar Mudīti
Šneideri viesojās te vienā Skolotāju dienā. Viņi runāja fragmentu
no izrādes „Minhauzena precības”. Ar vāzi gāju uz tualeti pēc ūdens
puķēm. Rauju durvis vaļā un pretī Harijs Liepiņš sēž uz poda visā
godībā. Viņš ar nav apmulsis un sauc: „Droši uz priekšu!” Atbildēju
ar vārdiem no viņa tikko lasītās lomas: „Spoks, es tevis neredzu!”
Man patika ceļot, bet nepatika, ka pa pēdām sekoja. Nekā slikta
nedarīju, bet Berlīnē kādi cilvēki pienāca pie manis un kaut ko vāciski
jautāja. Okšķeris uzreiz bija klāt.
Tā paiet mana dzīve, bet vientuļa nejūtos. Tāds ir daudzu pēckara
laiku skolotu sieviešu liktenis. Aizbrauciet uz Lestenes kapiem, tur guļ
mūsu līgavaiņi. Sibīrijā likteņus salauza un Volhovas purvā apraka.
Tūkstošiem viņu ir rietumos. Taču nejūtos viena. Man ir dažas labas
draudzenes ārpus skolas. Seši krustdēli, visi izstudējuši, strādā labās
firmās. Atbrauc un uzceļ man malkas šķūnīti.
XXX
Pilsrundāles vidusskolas nekrologā („Bauskas Dzīve” 10.01.2014.)
bija rakstīts: „Par savu darbu Rasma Zeijere vairākkārt saņēmusi
Izglītības ministrijas goda rakstus. Viņas vadītās vācu valodas un
vēstures stundas bija metodiski daudzveidīgas un interesantas, vācu
valodas kabinets – viens no labākajiem rajonā, viņa bija rūpīga klases
audzinātāja. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, balstoties uz
skolotājas atmiņām, tika atjaunots Pilsrundāles vidusskolas karogs
un himna. Arī jaunās Rundāles novada himnas vārdu autore ir Rasma
Zeijere, apliecinot savu dziļo mīlestību pret dzimto pusi. Mēs, bijušie
kolēģi Pilsrundāles vidusskolā un skolēni, atcerēsimies skolotāju kā
dāsnu, izpalīdzīgu, radošu, interesantu un erudītu cilvēku.”
Atmiņu stāstu pierakstīja Aelita Ramane
Izmantoti raksti no laikraksta „Bauskas Dzīve”
03.03.2004., 02.02.2005., 20.01.2006., 10.01.2014.
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Birutas Gustiņas daudzkrāsainās gaitas
Rudīte Gustiņa

Vecāki
Tēvs Jānis Cildermanis bija pirmais mācītais latviešu tautības
zivkopis, kuru izglītības iegūšanas nolūkā barons Manteifelis tika
sūtījis uz Pomerāniju Vācijā. Kazdangā viņš iekārtoja zivju mazuļu
audzēšanas dīķus. Pēc 1905. gada revolūcijas Cildermanis bija spiests
bēgt uz Krieviju. Viņa vaina nebija Kazdangas pils dedzināšana, bet
tikai piedalīšanās sanāksmēs deģa Emīla Kūca dzīvoklī, kur muižas
speciālisti sprieda par brīvību, brālību un vienlīdzību. Krievijā viņš
apmetās uz dzīvi Saratovas guberņas Ropšā, kur vadīja pašam caram
piederošo zivju audzētavu. Vēlāk Cildermanis pārcēlās uz Ķoplovku,
kur veidoja jaunu dīķsaimniecību. Pienāca laiks precēties, sirds
ilgojās pēc dzimtenes meitenes. Vecais draugs Emīls Kūcs ieteica
savu meitu Almu.
Alma Kūcs ir dzimusi 1894. gadā. Meitene auga klusa un noslēgta,
savus skolas darbus centās paveikt ļoti labi, lai tikai nesaņemtu
rājienu un drīkstētu sēsties pie klavierēm. Vecāki Almai pieņēma
klavierskolotāju francūzieti, un pēc ģimnāzijas beigšanas meitene
sekmīgi nokārtoja iestājeksāmenus Maskavas konservatorijā. Tad
nāca Jāņa Cildermaņa bildinājums. Vecāku pierunāta, Alma atteicās
no studijām, ielika koferītī steigā sašūto kāzu tērpu, sēdās vilcienā
un viena pati brauca uz Saratovu, lai apprecētos ar pusaizmirsto tēva
draugu un kļūtu materiāli neatkarīga no vecākiem.
Viņi nodzīvoja ilgu un saskanīgu dzīvi. 1920. gada pavasarī, kad
Krievijā pie varas bija nostiprinājušies boļševiki, ģimene atgriezās
Latvijā. Biruta bija drusku vairāk kā divi gadi, viņas brālītim – četri.
Bērnība un skolas
Ģimenē bija trīs bērni – Oļgerts, Biruta un Helga. Skolas gaitas
Biruta sāka Aizputē, kur dzīvoja pie savas tantes Hanijas. Vēlāk
viņa mācījās Liepājā un beidza Rīgas 2. ģimnāziju. Vidusskolas
gados meitene iejutās pilsētas dzīvē, aizrāvās ar dzeju, jūsmoja par
jaunajiem gleznotājiem, 18. novembra vakarā pastaigājās ar ploškām
iluminētajās ielās, kļuva par mazu modes dāmu. Vasaras viņa bieži
pavadīja dzimtas mājās „Gruntkalnos”. Vakaros Biruta un Helga
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mazgāja kājas mīkstajā dīķa ūdenī un, pakāpušās uz akmens, skaļi
dziedāja „Lokaties(i) meža gali…”. Apkārtnē mēļoja, ka Cildermaņa
meitas atkal vilina puišus. Bet viņas tolaik puiši vēl neinteresēja,
bija tikai bezgalīgs prieks par sevi, dzīvi, skaisto pasauli visapkārt.
Sākotnēji ģimenes sarunu valoda bija vācu. Pēc Latvijas valsts
nodibināšanas attieksme pret visu vācisko kļuva ļoti noliedzoša,
Cildermaņi pārlatviskojās.
Biruta par šo laiku raksta: „Uzaugu es diezgan bezrūpīgi, ja
neskaita to, ka mums pēc atgriešanās no Krievijas nekā nebija.
Mums varbūt nebija, man bija lelle Dona Roza, tulups (kažoks, kurā
var ietīties), boģeika (melna māla piena krūze) un liels daudzums
tautasdziesmu. Man bija divarpus gadu, kad, visiem par prieku
dziedādama tautasdziesmas, ešelona vagonā braucu uz Latviju.
Dziesmu vārdus ne vienmēr sapratu, bet tas melodijām netraucēja.
Piemēram, dziesmā „Migla, migla liela rasa…” es dziedāju „liela,
resna”, jo domāju, ka migla ir tāda sieva.”
Māsas satika labi, tomēr neliela sāncensība starp abām pastāvēja.
Helga, kas bija slimīgāka, apskauda Birutu, jo vecāko māsu sūtīja
tālās skolās. Birutai likās, ka mazajai tiek vairāk vecāku mīlestības.
Šo pārpratumu viņas izrunāja tikai 1988. gadā, kad Biruta ciemojās
Austrālijā pie mazās māsas, kas nu bija vairāk pārtikusi un varēja
lielo palutināt.
Mākslas akadēmija un ģimenes dzīves sākums
1935. gadā Svitenes pagasta „Kalnanzēnu” vienīgais mantinieks
Zigurds Gustiņš beidza lauksaimniecības vidusskolu, kas tolaik
pastāvēja Mežotnē. Izlaidumā piedalījās profesors Mazvērsītis. Viņš
apskatīja skolas literāro žurnālu ar Zigurda ilustrācijām un noteica:
„Tam puisim būtu vieta Mākslas akadēmijā.” Tas bija īsi norādīts
nākotnes ceļš, par kādu Zigurds sapņoja, bet pienākums liedza
sapni īstenot. Nu puisis nolēma pamēģināt. Neko neteicis mātei, kas
viena audzināja dēlu, viņš aizbrauca uz Rīgu un veiksmīgi nokārtoja
iestājeksāmenus Mākslas akadēmijā. Mātei tā bija jauna, smaga nasta,
bet dēla nākotnes vārdā viņa piekrita.
1937. gadā Mākslas akadēmijā iestājās arī Biruta Cildermane.
Audzēkņu izstādēs ieraudzītie Zigurda darbi, kas izcēlās ar precizitāti,
smalkumu, līniju ritmiem un toņu gradācijām, piesaistīja Birutas
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uzmanību gadu vecākajam studentam. Interese par mākslinieku
pārauga simpātijās pret puisi. Biruta turēja sirdi cieši rokās, jokojās
un smējās ar visiem studiju biedriem, nevienam neveltot nopietnu
uzmanību. Tikai Gustiņu viņa kaut kā neredzēja! Biruta bija skaista
meitene – slaida, lielacaina, kupliem matiem, smejoša, interesanta
sarunu biedre un laba studente. Un pielūdzēju viņai netrūka. Tikai
tas viens viņu neredzēja.
Beidzot! 1939. gada akadēmijas karnevālā „Uguns pakulās”
viņi iepazinās personīgi. Pazīšanās turpinājās arī ārpus mācību
telpām, viņi bija kopā gan Mazajā piena restorānā, gan izstādēs,
gan pastaigās. 1939. gada vasaru katrs pavadīja savā dzimtajā pusē:
Biruta – Apriķos, Zigurds – Svitenē.
Sekoja lielas pārmaiņas valsts iekārtā, sākās satraukuma un
neziņas pilns laiks. Abi jaunieši turpināja studijas. Zigurdam
materiālie apstākļi bija sevišķi smagi, jo ienākumi no mātes lauku
saimniecības bija nelieli. 1941. gadā viņam draudēja iesaukšana vācu
armijā. No tās paglāba vietējās varas izsniegtā izziņā par to, ka viņš
ir vienīgais apgādnieks mātei. Svarīgo dokumentu no Svitenes uz
Rīgu aizveda Biruta, bet Zigurds jau bija mobilizēts un atradās kara
ešelonā Zemitānu stacijā. Biruta devās turp, runāja ar kara kungiem
un atveda savu Zigi mājās.

Birutas un Zigurda Gustiņu kāzu dienā
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1940. gada 24. februārī Apriķu baznīcā viņi salaulājās. Foto rāda
skaistu pāri baltā aukstā ziemas sniegā. Kāzām bija neliela steigas
pieskaņa, likās, ka tā drošāk varēs izvairīties no atkārtotas iesaukšanas
vācu armijā. Tūlīt pēc kāzu dienām jaunais vīrs kopā ar draugiem no
korporācijas „Dzintarzeme” aizbrauca uz Rīgu. Biruta aizkavējās pie
vecākiem.
Biruta 1940. gadā obligātos studiju kursus bija beigusi, bija
jāstājas kādā no mācību darbnīcām. Sakarā ar kara laika apstākļiem
un akadēmijas pārcelšanos uz jaunām telpām darbojās tikai
keramikas darbnīca. Biruta pieteicās tajā un vīlās, jo nodarbības bija
neregulāras un nekvalitatīvas. Pēc mēneša viņa aizbrauca uz laukiem
pie vecākiem. Tā Biruta Gustiņa palika bez Mākslas akadēmijas
diploma, un tas pašos pamatos ietekmēja visu turpmāko dzīvi.
Kara gadi
Tā bija dīvaina ģimenes
dzīve – Biruta mitinājās
Aizputes aprinķa Apriķos pie
vecākiem, Zigurds turpināja
studijas Mākslas akadēmijas
darbnīcās un pārvietojās
starp Rīgu, Anzēniem un
Apriķiem. Birutas tēvs Jānis
Cildermanis rentēja no valsts
lielas zivju dīķu platības, tās
bija izmētātas pa dažādām
pagasta vietām. Uzpludinātie
dīķi radīja mirdzošu ezeru
ilūziju. 1942. gada vasaru
Zigurds pavadīja Apriķos,
jo sieva bija gaidībās. Viņš
ar velosipēdu braukāja pa
Biruta Gustiņa ar dēliem un vīramāti
skaisto apkārtni un ļoti daudz
1956. gads
zīmēja. Dažreiz, sēdēdama
uz velosipēda stangas, līdzi devās arī Biruta. 30. augustā piedzima
abu pirmais dēls, kurš saņēma tēva vārdu – Zigurds. Drīz pēc tam
jaunais tēvs atgriezās Rīgā un turpināja studijas grafikas darbnīcā.
43

1944. gada 24. februārī pasaulē nāca abu otrais dēls – Rolands. Šķirtā
dzīve turpinājās, Biruta bija Apriķos, Zigurds – Rīgā.
Tuvojās kara beigas, armijā iesauca visus, kas varēja būt noderīgi
vācu kara mašīnai. 1944. gada vasarā Zigurds kļuva par kara ziņotāju.
Viņš zīmēja kara ainas un frontes dzīvi. Darbus sūtīja uz Vāciju, kur
tos publicēja presē. Kara beigās jauno mākslinieku saņēma padomju
gūstā un izsūtīja uz Tālajiem Austrumiem.
Biruta kara beigas sagaidīja Kurzemē. Nebija nekādu ziņu no
vīra. Cildermaņi mēģināja bēgt uz Vāciju. Mantas aizsūtīja ar bagāžas
vilcienu (tās viņi nekad vairs neredzēja), bet paši devās mīnētajā
jūrā. Kuģa telpas bija pārblīvētas. Biruta brauca kopā ar vecākiem
un abiem dēliem. Zigītim bija trīs gadi, Lolam astoņi mēneši. Vācijā
nonāca laimīgi, bet tad viņus apsteidza fronte, atlika tikai atgriezties
Latvijā.
Biruta ar dēliem un vecākiem apmetās „Kalnanzēnos” pie
vīramātes Dorotejas Gustiņas. Bez tā, kas mugurā, atbraukušo
vienīgā manta bija piena kanna, līdz pusei pilna ar medu. Izpostītajā
Kurzemē pārtikušais pirmskara zivsaimnieks baidījās rādīties, drošāk
bija apmesties Zemgalē, kur viņi bija tikai „Kalnanzēnu” saimnieces
vedeklas radi.
Līdz pat 1946. gada rudenim nebija nekādu ziņu par Zigurda
atrašanās vietu. Kad viņš atgriezās, Biruta jau strādāja par skolotāju
Pilsrundāles septiņgadīgajā skolā un mitinājās Rundāles pilī, bet
vecāki ar bērniem vēl dzīvoja „Anzēnos”. Bija pelēka novembra
diena, kad Biruta saņēma ziņu – ir atgriezies Zigurds. Lūk, kā
šo tikšanos apraksta viņa pati: „Bija novembris, dienas īsas. Es pa
tumsu un dubļiem gāju tikties ar savu vīru. Drebināja aukstums un
māca bailes. Starp mums gulēja tumsa un svešums. Svecītes gaismā
ieraudzīju piekvēpušās virtuves sienas, pa klonu gāju pretī savam
vīram. Tā nebija spontāna prieka vai laimes sajūta, nebija kvēlu
apskāvienu un asaru. Bija tikai nepārvarams klusums. Es neatceros
neviena vārda, ko mēs būtu apmainījuši.”
Pēckara dzīve
Anzēnu saimniecībā bija tik daudz sieviešu, ka tām pietrūka
darba. Biruta sāka meklēt skolotājas vietu, jo dzīvot no nekā jau
nevarēja. Brīvas skolotāja vietas Svitenē nebija, Bauskas izglītības
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nodaļas vadītājs Līnis piedāvāja darbu kaimiņos – Rundāles pagastā.
1946. gadā Biruta Gustiņa sāka strādāt par skolotāju Pilsrundāles
septiņgadīgaja skolā. Viņai ierādīja istabiņu Rundāles pilī, kur tolaik
atradās skola un dzīvoja lielākā daļa skolotāju. Darbam tas bija
izdevīgi, arī apģērbs un drēbes plīsa lēnāk.
Ģimene – vīrs, vecāki un bērni – pārcēlās uz pili. Dzīve pilī
sākumā bija vienkārša un skarba. Rīgā pirms kara iegādātās mēbeles
no „Anzēniem” atveda vēlāk. Sākumā bija tikai kastes. Plašajās,
augstajās telpās sala, kad trūka malkas, gāja uz parku, sameklēja un
nozāģēja kādu sausu koku, saskaldīja un kurināja. Biruta un Zigurds
strādāja par skolotājiem, omīte (Birutas mamma Alma Cildermane)
vadīja pieticīgo saimniecību un pieskatīja bērnus, tēvs drīz aizbrauca
uz Kurzemi pie sava brāļa uz „Silmačām”, kur pēc dažiem gadiem
nomira. Atkusa sastingušās jūtas, atsākās ģimenes dzīve, veidojās
nākotnes ieceres. 1947. gada 9. septembrī piedzima dēls Atis.
Zigurdam nepietika ar ģimenes dzīvi un zīmēšanu pils apkārtnē.
Viņš sāka strādāt par noformētāju Bauskas novadpētniecības muzejā
un ar 1948. gada septembri arī par skolotāju Bauskas septiņgadīgajā
skolā.Viņa lēmumu ietekmēja arī mātes veselība. 1948. gadā viņa
saslima ar plaušu karsoni un tika ievietota Bauskas slimnīcā, kur
neskarta pārlaida 1949. gada izsūtīšanu. „Anzēnos” Dore vairs
neatgriezās, bet apmetās uz dzīvi pie dēla Bauskā.
Atkārtojās šķirtās dzīves laiki, bet viņi prata to pieņemt un
izdaiļot. Dzīvei bija savs tikšanos un šķiršanos ritms, vienkārši, bet
brīnumu pilni svētki, pastaigas un plenēri Bauskas un Rundāles
apkārtnē kopā ar bērniem. Dēls Zigurds atceras, kā tētis, saņēmis
mammu klēpī, šļūc lejā pa stāvo Dzirnupītes krastu, bet viņa spiedz
tā, ka skan visa apkārtne. Atmiņā palikusi arī kopīgā darbošanās ar
zilajiem māliem no Īslīces upes. Katrs kaut ko veidoja, tētim izdevās
brīnumskaista portretgalva. Kad visi galviņu bija apbrīnojuši, viņš
to vienkārši saplacināja. Bērniem bija žēl. Šodien dēls domā, ka tētis
vienkārši spēlējās ar savu talantu.
Fakts, ka skolas maiņu Zigurds izdarīja bez ģimenes ziņas, ļoti
sāpināja Birutu, jo Zigurds praktiski dzīvoja Bauskā pie mātes,
kuru nevēlējās atstāt vienu, un Rundālē pie sievas un bērniem
ieradās kā ciemiņš. Tolaik nokļūt Pilsrundālē no Bauskas varēja
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ar bānīti, velosipēdu, motociklu vai zirga pajūgu. Zigurds šos 12
kilometrus bieži brauca ar savu mocīti. 1950. gada novembrī viņš
saslima ar meningītu un 30. decembrī Rīgā vienatnē nomira. Tie bija
visdrūmākie Ziemassvētki ģimenes vēsturē.
Dzīve un liktenis aizskaloja Birutas ilgas pēc garas un laimīgas
dzīves.
Skolotāja
Skolotāja Gustiņa nav beigusi augstskolu. Tā dzīve iegrozījās.
Viņai bija divi diplomi – par Rīgas 2. vidusskolas beigšanu un par
Latvijas Mākslas akadēmijas 3. kursa beigšanu. Padomju laikos šādu
situāciju sauca par nepabeigtu augstāko izglītību. Pēckara gados viņu
pieņēma darbā bez ierunām, vēlāk tas kļuva par iemeslu slodzes
samazināšanai un radīja nepieciešamību pieņemt arī tos skolas
darbus, kas citiem nešķita pievilcīgi.
Sākumā viņa strādāja par 1. – 3. klašu skolotāju. Klasē bija 62
bērni. Vēlāk to sadalīja. Tomēr strādāt nebija grūti. Bērni bija vērīgi
un rūpīgi. Pēc stundām vajadzēja nodarboties ar nesekmīgajiem
skolēniem. Biruta mācīja arī zīmēšanu un dziedāšanu visās klasēs.
Kad Pilsrundālē par skolotāju strādāja arī Zigurds, Birutas slodze
samazinājās. Viņai palika 1. klase un dziedāšana.
Ilgajā skolotājas mūžā līdz 1981. gadam (35 gadi) Birutai ir bijusi
tikai viena darba vieta. Pienākumu saraksts sanāk krietni garāks.
Viņa mācīja zīmēšanu, dziedāšanu, dabaszinības, vācu valodu,
vadīja skolas kori, bija klases audzinātāja un internāta audzinātāja,
strādāja ar pagarināto dienas grupu. Viņas vadītās nodarbības
raksturoja patiesa interese par katru bērnu kā personību un vēlme
iepazīstināt audzēkņus ar kultūras vērtībām. Viņas zīmēšanas
stundās bērni dziedāja, politinformācijās klausījās populāru ārzemju
dziedātāju plates, ja tikai tās bija atļautas un pieejamas Padomju
Savienībā. Formāli skolotāja veica darbu ar pionieru pulciņu,
kamēr tās bija līnijas, ziņojumi un militāra soļošana vai padomju
iekārtas slavināšana. Biruta atdzīvojās un aizrāva bērnus, kad bija
jāveido zīmējumu izstādes vai jāgatavojas konkursiem par dižiem
māksliniekiem. Daudzi 60. gadu pionieri noteikti atceras konkursus
par krievu mākslu un renesanses dižgariem. Kolēģi brīnījās, kā ar
vienu mācību stundu nedēļā var tik pamatīgi sagatavot sarežģītajai
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sacensībai visu klasi. Viņa varēja, jo prata ieinteresēt par to, kas
pašai patika. Uz Birutas pleciem gūlās arī visi skolas noformēšanas
darbi: stendi, izstādes, albumi, plakāti, sienas avīzes. Tas bija milzīgs
bezmaksas darbs, ko nācās paveikt zīmēšanas skolotājai.
Daudziem atmiņā palikušas viņas zīmēšanas stundas, viņi
jūtas pateicīgi par iegūto krāsu izjūtu, kompozīcijas pamatiem,
māksliniecisko redzējumu. Daudzi Birutas skolēni turpina gleznot
vai zīmēt savam priekam. Gleznotāja Īra Rozentāle atceras: „Man
bija četri gadi, kad vecāki aizveda uz Rundāli pie skolotājas Gustiņas
uz privātstundām. Tolaik skola un skolotājas dzīvoklis atradās pilī.
Atceros viņas istabu ar augstiem griestiem, tā bija pilna ar grāmatām
un gleznām. Kad biju paaugusies, skolotāja brauca uz Sviteni. Lai
arī tikšanās bija retas, mūsu labās attiecības saglabājās līdz Birutas
pēdējam gadam. Viņa bija ļoti enerģiska, par visu interesējās,
apmeklēja izstādes, arī manējās. Reiz ar auto braucām garām Birutas
dzīvesvietai Rīgā, Vienības gatvē, un iegriezāmies ciemos. Laiks
pagāja, risinot interesantas sarunas. Tā bija mūsu pēdējā tikšanās.”
Audzēkņi atceras viņas neizsīkstošo enerģiju, labestību un vitalitāti.
Zināmas brīvdomības un neatkarības dēļ Biruta nebija skolas
vadības mīluļu skaitā. Tieši otrādi – viņas attiecības ar vadību bieži
bija saspīlētas.
Birutas mācību stundas bija interesantas, tām nebija raksturīga
bezierunu paklausība un klusa disciplīna. Arī tas nepatika vadībai.
Viņa savā darbā bieži izmantoja tolaik maz zināmo starppriekšmetu
saikni. Zīmēšanas stundās tika runāts par vēsturi, dabu, politiku un
ievērojamiem cilvēkiem, dažreiz arī dziedāts un vingrots.
Māksliniece
1937. gadā Biruta Cildermane sāka studijas Latvijas Mākslas
akadēmijā. Starp viņas skolotājiem bija arī vecmeistari Konrāds
Ubāns, Kārlis Miesnieks un Valdemārs Tone. Karš un ģimenes
apstākļi neļāva studijas pabeigt.Tomēr vēlme izteikt savas jūtas krāsās
bija tik spēcīga, ka gleznošana kļuva par viņas dzīves neatņemamu
sastāvdaļu. Mākslas akadēmijā viņa iepazinās ar talantīgo grafiķi
Zigurdu Gustiņu, pirms un pēc kāzām abi bieži kopā strādāja
plenērā un iespēju robežās apmeklēja izstādes. Skarbajos pēckara
gados dabas vērošana un zīmēšana kļuva par bērnu audzināšanas
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paņēmienu viņu ģimenē. Saraustītajā kopdzīvē tieši māksla palīdzēja
atrast ceļu vienam pie otra.
Kaut arī Birutas dzimtā puse ir Kurzeme, Zemgales līdzenums
ilgo gadu laikā kļuva par viņas īstajām mājām. Māksliniece atainoja
Zemgales rāmo klusumu, pļavas, ziedus un kokus. Pārsvarā viņa
gleznoja ainavas un klusās dabas, ir arī portreti. Viņa daudz strādāja
akvarelī un pastelī, vēlāk arī eļļā. Birutas darbiem raksturīga laba
kolorīta izjūta un filozofiska ievirze.
20. gadsimta 70. gadu otrajā pusē Biruta Gustiņa apmeklēja LPSR
Izglītības, augstskolu un zinātnisko iestāžu darbinieku kultūras nama
tautas studiju „Kolorīts”, ko vadīja mākslinieks Harijs Blunavs. Tas ne
tikai paplašināja zināšanas un prasmes, bet deva arī iespēju organizēt
publiskas izstādes un piedalīties tajās. Kā cilvēkam bez mākslas
augstskolas diploma padomju laikā viņai tas bija liegts. Notika divas
personālizstādes Bauskas muzejā, izstādes rajona skolās, Rēzeknē,
Rundālē un divas lielas izstādes Rīgā. Pēc mācībām studijā Birutas
darbi kļuva vēl izteiksmīgāki.

Biruta Gustiņa studijā pie H. Blunava

Harijs Blunavs raksta: „Dabas poēzijas iedvesmā gleznotā
Rundāle ir pilna vasaras siltuma un smaržas. Apveltīta ar labu kolorīta
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izjūtu, māksliniece droši veic sarežģītus gleznieciskos uzdevumus
klusajās dabās – tematiski daudzveidīgajās kompozīcijās atklājas gan
vienkāršo māla trauku skaistums, gan filozofiskas pārdomas. Portretā
autore atklāj cilvēku rakstura šķautnes, pārliecina bērnu dzīvīgums
un veco ļaužu dzīves gudrības pilnās sejas.”
Atsevišķa vieta Birutas daiļradē ir Austrālijas gleznojumiem,
kas radās 20. gadsimta 80. gadu otrajā pusē, kad viņa divas reizes
ciemojās pie māsas Helgas tālajā dienvidu zemē. Helga kara beigās
atradās darba dienestā Vācijā un no turienes pārcēlās uz Austrāliju,
kur nodibināja ģimeni, izaudzināja trīs bērnus un pārticībā
nodzīvoja visu mūžu. Viņa izmaksāja Birutai divus braucienus uz
Austrāliju. Māsas satikās, iepazinās no jauna, apceļoja kontinentu,
tikās ar vietējo latviešu sabiedrību, bet Biruta gleznoja katrā brīvajā
brīdī. Īpatnējais tālās pasaules apgaismojums, dabas formas un
krāsas viņu fascinēja. Pēc atgriešanās tapa izstāde, kuras kataloga
ievadvārdus rakstīja mākslas zinātniece Ināra Ņefedova. Dažas
frāzes no kataloga: „B. Gustiņai nav īpaši akvarelēšanas noslēpumi,
viņa izmanto klasiskos ūdenskrāsu tehnikas paņēmienus. Bet viņa
labi jūt, kad krāsa pludināma, kad lietojams mitrāks vai sausāks
pamatnes papīrs, kad otai vajadzīgs jūtīgāks vai temperamentīgāks
triepiens. Pastelī māksliniece izmanto ar krītiņu veidotus rakstus, kas
samtaini un krāsās izteiksmīgi veido māksliniecisko tēlu kopumu.
Krītiņu vilktās līnijas virs akvareļa var būt pieskārieni, plaši līkloči
vai asāki aprauti krāsu uzlicieni. Šajā izstādē nav speciāli meklētu
eksotisku sižetu, māksliniece tikai tiecas atklāt mums svešās zemes
savdabību, jo tur ir citas krāsas un cita dabas elementu kārtība. Viņa
it kā aicina – skatieties, brīnieties, vērtējiet!”
Mūža nogale
Pēc aiziešanas pensijā 1981. gadā Biruta kopā ar māti pārcēlās
uz Rīgu un apmetās Vienības gatvē 112 par māsas Helgas līdzekļiem
pirktā mājā. Kopā ar viņām dzīvoja dēla Ata ģimene. Rīgas gadi
bija apbrīnojami rosīgi. Biruta atjaunoja sakarus ar jaunības dienu
draudzenēm, gleznoja, apmeklēja un rīkoja izstādes, gāja uz teātriem,
kopa dārzu, uzrakstīja mātes dzimtas vēsturi. Eleganta uz ielas,
vienkārša sadzīvē viņa bija arī savu paveco draudzeņu balsts. Biruta
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pati apmierināta konstatēja, ka pensijas gadi kļuvuši par ļoti radošu
dzīves daļu.
Lēnām piezagās un pastiprinājās Alcheimera slimība. Pēdējie
gadi kopā ar slimo māti Atim bija nepasakāmi smagi. Biruta Gustiņa
nomira 2009. gada septembrī. Apglabāta Rundāles pagasta Sudmalu
kapos.

Bērnībā noklausītas sarunas
Dzidra Garševica (dzim. Zariņa)

Tagadējā Rundāles pagasta Pilsrundāles ciematā Īslīces upes
krastā atradās „Lejnieku” saimniecības mājas. Pašlaik redzamas
četras, vienā pie pašām ūdensdzirnavām vēl dzīvo Pētera Zariņa
meita Ilga Verbicka (dzim. Zariņa).
„Tēvs dienēja cara armijā, un viņu nosūtīja uz Turciju iepirkt
liellopus armijas vajadzībām. Tur viņš pavadīja četrus gadus.
Atgriezies Latvijā, kopā ar brāli Teodoru viņš rentēja mājas no
Dvaru muižas un sapelnīja naudu mājai. Teodoram nopirka mājas
„Gaujas”, kuru tagad vairs nav, un mans tēvs no muižnieka Piliņa par
36 000 rubļu iegādājās „Lejniekus”. Tēvs apprecējās un pārcēlās uz
dzīvi „Lejniekos” kopā ar sievu Olgu, māti Dārtu, vīratēvu Kārli un
sievasmāti Emīliju Manginu.
Pēc to laiku likumiem zemi pārdot nevarēja, bija jābūt
dzīvojamajai mājai un kūtij. Tur bija divas skalu būdas. Dzīvojamā
māja pārtapa par virtuvi, labajā pusē piebūvēja trīs istabas, bet pēc
dažiem gadiem – otru pusi. Mūsu ģimene bija liela: brālis Arnolds
(dzim. 1931), Valdis (dzim. 1928), es, Dzidra (dzim. 1931), māsa Ilga
(dzim. 1937) un bija pieņemts bērns, arī Arnolds Žilinskis (dzim.
1925).
„Lejniekos” sākās būvniecība. 1927. gadā uzcēla klēti ar lielu
pagrabu apakšā, tad kūti, lauka šķūni, malkas šķūni, un tas viss tika
uzbūvēts līdz 1931. gadam. Pēdējā būvniecības gadā tēvs nopirka 16
hektāru zemes no kaimiņa Vaska, pievienojot tos jau 36 hektāriem
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„Lejnieku” zemes. To noformēja uz mana vārda, jo pamatmājai
nevarēja būt vairāk, kā 36 hektāri.

„Lejnieki” - Zariņu dzimtas mājas

1931. gadā vecvecāki kā pūra zemi nopirka kokzāģētavu.
Mana mamma Olga negribēja krāmēties ar likuma pantiem un to
visu pārrakstīja tēvam. Kokzāģētava „Priedītes” vēlāk pārtapa par
koktirdzniecības uzņēmumu, bet savu vārdu nes vēl šobaltdien.
Tad sākās tiltu būvdarbi. Vispirms pēc prezidenta K. Ulmaņa
ieteikuma tika uzcelta, kā mēs saucām, jaunā māja, tagadējās
„Drupas”. Tā bija astoņu dzīvokļu māja: seši – vienistabas dzīvokļi,
divi ar virtuvi kopā, vienlaikus pirti, tad labības žāvētavu, Ilonas
māju un mašīnu garāžu. Visa saimniecība sastāvēja no 11 ēkām un
52 hektāriem zemes.
1940. gada jūlijā tēvu apcietināja par to, ka pastrādājis
noziegumu – pārdevis valstij piederošus kokus. Tiesa notika
1941. gada 9. maijā. Pēc baznīcas kalendāra tā bija Krusta diena,
un mans tēvs bija ļoti dievbijīgs, bet tiesātāji paskaidroja: „Tad
jau redzēsim, kā tas tavs Dievs palīdzēs.” Un palīdzēja! Mēs tikām
aizvesti uz tiesu tikties ar tēvu pēdējo reizi. Teica, ka bērnus zālē

51

nelaidīs, bet ielaida. Tiesā bijušais strādnieks Veidemanis teica, ka
patiešām bijis kāds uzpircējs no Sesavas vai Svitenes. Taču mans tēvs
viņam atbildēja: „Tu, Veidemani, zini, kas pirka un kas pārdeva tos
baļķus, bet šodien mani četri bērni paliks bez tēva un tavi būs laimīgi
ar tevi – nodevēju.” Veidemanis piecēlies un pateicis, ka čeka viņam
tā likusi teikt, ka nobijies un piekritis darījumam. Tēvu vajadzēja
atbrīvot, bet tomēr aizveda atpakaļ uz cietumu Jelgavā. Māte viņu
izpirka ar savām dārglietām, un tā patiešām bija laime, jo cietuma
priekšnieks bija krievs.
Par vācu laiku nav daudz, ko teikt. Mēs klausījāmies Hitlera
gudrās runas un dzīvojām.
Kad fronte nāca tuvāk, skolu no Rundāles pils izmeta, sadalīja
pa klasēm pie saimniekiem, pat mūsu mājā bija divas klases – 5. un
6. Sestās klases audzinātāja un skolotāja dzīvoja „Gravās”, un mana
skolotāja Vecziediņas jaunkundze pārvācās uz dzīvi pie mums. Līdz
tam gandrīz visi skolotāji dzīvoja pils ēkā.
Tagad, kur ir „Baltā māja”, vācu laikā bija armijas štābs, un
mūsmājās dzīvoja divi vācu virsnieki. Vācieši aizvācās, nāca krievi,
un tas bija 1944. gada 22. jūnijā pulksten 13.00. Vienā minūtē mūs
izsvieda no mājas, un tajā ievācās krievu štābs, sabija tur līdz tā paša
gada septembra beigām. Sākās atkal „laimīgais” laiks.

Zariņu saime pie mājas
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Tēvu apcietināja, brāli paņēma armijā. Tēvs pēc nedēļas atgriezās.
Kara komisariātā esot bijusi kāda smaga saruna, un uz tās pamata
viņu atbrīvoja. Es jautāju brālim, kas tā bija par sarunu, bet arī viņš par
to nevēlējās runāt. Mūs 1948. gadā apkulakoja, jo nodevas nevarējām
samaksāt un pilnīgi visu aprakstīja, neatstājot pat drēbes. Naktī no
13. uz 14. septembri vecāki izgāja no mājas ar to, kas mugurā.
Tad sāka aiziet tie, kas kādreiz dzīvoja „Lejniekos”: vecāmāte
Dārta 1941. gada augustā, vecaistēvs Kārlis Mangins 1943. gada
maijā, vecāmāte Emīlija Mangina 1955. gada jūnijā, tēvs Pēteris
Zariņš 1956. gadā, māte Olga Zariņa 1987. gadā, brālis Arnolds
Zariņš Kaļiņingradā 2000. gadā, brālis Valdis Zariņš Emburgā 2007.
gadā.
Tā aizgājis „Lejnieku” spožums. Vēl esam palikušas tikai mēs: es,
Dzidra, un mana māsa Ilga, kas turpina dzīvot „Lejniekos”, bet ne
vairs tajos, kādi bija…”

Sadzird zemes aicinājumu.
Kārkliņu dzimta
Mārīte Ozoliņa

Dzimtas spēku mūslaikos ceļ aizvien
augstākā vērtē, jo ļaudis instinktīvi jūt,
ka globalizācija saskalda pamatu –
ģimeni. Rundālietes Annas Truntikas
dzimtas zarojums ir gana neparasts.
Zemniece Anna, dzimusi Kārkliņa,
lepojas ar vecākiem un atzīst, ka savos
cienījamos gados daudz ko pārdomā un
atskārš, cik nozīmīgas ir saknes. Radu
rakstu izpēti viņa sākusi nevis modes
pēc, bet jaunās paaudzes dēļ un tālab,
ka šis process esot aizraujošs. Veidojot
dzimtas koku, viņa uzzinājusi daudz

Vera Kārkliņa
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jauna, līdz šim pat nedzirdēta. Savāktas senāku laiku fotogrāfijas,
krājas arī jaunās paaudzes fotoattēli.
Mazāk zināmas ir Annas mātes saknes, tādēļ viņa turpina
meklējumus Madonas pusē. Annas tēva un viņa brāļa, arī radinieku
dzīves gaitas ir apbrīnas vērtas, par tām lasāms Ellas Foņakovas
grāmatā „Saskarsme”, kuras fragmenti izmantoti šajā rakstā.
Saimnieko Zemgalē
A. Truntika stāsta, ka tēva
ģimene nākusi no Ļaudonas pagasta
„Vaguļiem”. Viņa vecāki Juris
Kārkliņš un Margrieta Lauva bijuši
zemnieki.
Annas tēvs Pēteris (dzimis 1888.
gadā) un viņa brālis Jūlijs (1893. g.)
ap 1916. gadu devušies uz Pēterburgu
apgūt zinības. Pēteris 1920. gadā
aizbraucis uz Lielbritāniju, ātri
iemācījies angļu valodu un studējis
augstskolā. Pēc mācībām bija iespēja
praktizēties Dānijā un Zviedrijā.
Pēteris Kārkliņš 1928. gadā atgriezies
Latvijā kā diplomēts piensaimniekslauksaimnieks. Izglītotais speciālists
Pēteris Kārkliņš
strādājis Centrālajā piensaimnieku
savienībā un sadarbojies ar Kārli Ulmani. Pētera zināšanas īpaši
noderējušas eksporta sviesta sagatavošanā. Viņš lasījis lekcijas
studentiem, bijis autors trijām grāmatām par piensaimniecību
un augkopību. P. Kārkliņš zinājis sešas valodas, bijis literatūras un
mākslas cienītājs un lietpratējs. Uz laukiem P. Kārkliņš pārceļas
1935. gadā. Viņš nopērk auglīgu zemi Bauskas pusē. Izglītotais
vīrs ierīko septiņus hektārus lielu dārzu, kurā izmēģina Latvijas
apstākļiem piemērotas augļu koku šķirnes, iestāda 700 ābeļu.
Zemnieks iegādājas šķirnes lopus un izkopj ganāmpulku. Apbrīnas
vērta ir centība, kāda piemita Jaunlejnieku saimniekiem. Tas ir
apliecinājums, ko spēj cilvēks ar zināšanām, milzīgu darbu un zemes
aicinājumu sirdī.
54

Izar un stāda
Kolhoza „Lielupe” izveidošanas visu saimniekošanu mainīja.
Kas zina, cik smagi Pēteris Kārkliņš pārdzīvoja, ka paša veidotais un
koptais viņam vairs nepieder. Taču tāds bija sarežģītais laiks, kurā
lemts dzīvot P. Kārkliņam (1888 – 1954). Annas mamma strādāja
par zootehniķi, iemācoties arī veterinārārstes prasmes. Vēl paguva
darboties pie stellēm un adīt. Bija nenogurdināma un darbīga līdz
pat mūža nogalei. Tuvējā apkārtnē visus pārsteidza viņas spēja
savaldīt bulli un pat braukt ar to. Skuma par to, kad kopsaimniecības
gados tika izarts vīra stādītais ābeļdārzs. Tad sacījusi: „Labi, ka tēvs
to neredz.” Viņa sagaidīja Latvijas otrās brīvvalsts gadus, kad vīra
veidotajā saimniecībā sākās jauns posms. Grāmatā „Saskarsme” par
Veru sacīts: „...apkaimes labā gara dzīvs iemiesojums.” Pati Anna
Truntika no diplomētas zootehniķes pārkvalificējās par zemnieci. Rit
jau otrais gadu desmits, kopš viņa audzē zemenes, avenes, dārzeņus.
Zemenes A. Truntikai ir mīļākās ogas, un ražas laikā viņa sarīko
īpašus svētkus, veltītus šai kultūrai. Brālis Jānis dzīves ceļā apmetis
vairākus lokus. Augstskolā ieguvis fiziķa diplomu, būdams apveltīts
ar labu balsi, dziedājis Rīgas Operas korī. Droši vien tēva gēni bija
tie, kas pilsētnieku atveda uz laukiem. Viņš līdzās māsas saimniecībai
iestādījis plašu ābeļdārzu. Rundāles laukos piepildījumu rod trešā
paaudze, Annas dēls Ivars.
Radu saites gadu ritumā
Pavisam cits stāsts ir par tēva brāli Jūliju, kura ģimene
izveidojusies un sakuplojusi Pēterburgā. Viņš ieguvis labu izglītību,
absolvējot Timirjazeva akadēmiju un kļūstot par ģenētikas
speciālistu. 1937. gadā J. Kārkliņš cieta Staļina represijās. Viņa
meitas Inas Gorinas, kultūras un aktīvas sabiedriskās darbinieces,
saime sakuplojusi un dzīvo Sanktpēterburgā. Ina ir šīs pilsētas
latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes priekšniece un
uztur sakarus ar Latvijas luterisko baznīcu. Viņa aktīvi iesaistās
sociālajā darbā, vada klubu „Pēterburgas zvaigznes”. A. Truntika
stāsta, ka represiju un Otrā pasaules kara gados viņas tēva un brāļa
saites bija pārtrūkušas. Pēteris nav samierinājies ar to un devies uz
lielpilsētu meklēt radiniekus. Šīs epizodes raksturojumam citāts no
grāmatas „Saskarsme”.
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„Irma (Jūlija sieva Erna) izbrīnā novaidējās. Priekšā
stāvēja viņas trīsdesmit septītajā gadā apcietinātā vīra miesīgais
brālis – Pēteris Zeltiņš (patiesībā – Kārkliņš).– Ak, Dievs! Kā tad
jūs... kā tu... mūs atradi?!– Kur ir Jura (patiesībā – Jūlija) meita?
Mana brāļameita? Emmu (patiesībā – meita Ina) pabīdīja uz
priekšu. Ciemiņš ieraudājās un piekļāva viņu sev klāt. Raudāja
arī visi pārējie. Līdz pašai krēslai pieaugušie, šķirstīdami vecās
fotogrāfijas, klusu sprieda par pārdzīvoto un atkal slaucīja asaras...”.
Grāmatā vēl lasāms: „Turpmākās dienas tēvocis (Pēteris Zeltiņš) arī
pavadīja „Ermitāžā”. Tad pienāca kārta Krievu muzejam. Bet naktīs
neparastais radinieks lasīja Puškina un Ļermontova dzeju.”
Kopš šīs tikšanās 1947. gadā radu saites savijušās jo cieši.
Braucieni no Ļeņingradas uz Latviju un otrādi bijuši regulāri.
Stāstot par saviem vecākiem, Anna mēdz teikt, ka viņa esot niecība
salīdzinājumā ar senču, īpaši tēva, plašajām zināšanām un intelektu,
ar mātes izturību un nesavtību. Katrs cilvēks tomēr ir ar kaut ko
īpašs un neatkārtojams. To var sacīt par Annu un viņas vīru Jāzepu,
kurš kopsaimniecības gados bija galvenais mehāniķis. Truntiki savu
enerģiju un spēku, tāpat kā Annas vecāki, atdevuši Rundāles laukiem.
Viņi nav norobežojušies no sabiedrības un sniedz atbalstu, kam tas
nepieciešams.

Pateicos liktenim

Aina Jurevica (dzim. Kazāka)
Manas dzīves sākums bija 1932. gada 22. aprīlī Rundāles pagasta
„Sprīdīšu” mājās. Tās atradās nepilna kilometra attālumā no Jāņu
kroga un piederēja mammai, jo bija mantotas no vectēva.
Vecāki apsaimniekoja 40 hektāru zemes, turēja mājlopus. Tika
audzēti kvieši, cukurbietes un lini.
Gar Jāņu krogu gāja šaursliežu dzelzceļš Meitene – Bauska un
lielceļš. Starp abiem ceļiem atradās dzelzceļa stacija, krogs ar atpūtas
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Emīlijas un Jura Rimdžūnu ģimene 1910. gads.
Zīdainīte Elza, lielākā meitene Austra Ainas
mamma

Sprīdīšu ganāmpulks
1930. gads

telpu, veikals un pienotava. Apkārtējie saimnieki veda ar kannām
pienu, bet atpakaļ saņēma vājpienu, sviestu vai naudu.
Lini Rundālē
Latvijas laikā Rundālē audzēja linus un pēc novākšanas tos
mērcēja speciālā dīķī – mārkā.

Linu vākšana Rundālē
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Mani vecāki draudzējās ar kaimiņiem no Briežu un Rozēnu
mājām. Tajā laikā bija aktīva sabiedriskā dzīve. Vecāmāte dziedāja
pagasta korī, tika apmeklēti svētki, koncerti, teātra izrādes un
pasākumi.
Vecāku iepazīšanās
Uz atpūtas telpu Jāņu krogā brauca frizieris no Bauskas, tas bija
mans tēvs Ernests Kazāks. Šeit viņš satika manu mammu Austru
Rimdžūni un 1930. gadā nosvinēja kāzas. Tēvs bija no Valkas apriņķa
Kārķu pagasta, pēc kāzām sāka saimniekot „Sprīdīšos”. Mūsu ģimenē
ir arī brālis Jānis Kazāks, dzimis 1935. gada 17. septembrī.
Mani vecāki un citi apkārtējie saimnieki uz Jāņu kroga staciju veda
nodot graudus, cukurbietes un bekonu un pretī saņēma cukurbiešu
graizījumus. To visu veica ar zirgiem. Katram saimniekam savas
zemes īpašuma robežās bija pienākums uzturēt kārtībā ceļu. Tēvs ar
zirgu brauca uz Priedīšu karjeru pēc grants un laboja ceļu.
Atceros, ka ap 1937. gadu pie Rundāles pils ieradās cirks un mūs bērnus veda skatīties. Brālim bija bail no ziloņa, bet man gan patika.
Otrā pusē upei bija laukums, kurā notika bērnu svētki, tur tirgoja arī
saldējumu, kas man ļoti garšoja un palicis atmiņā līdz šim.
Bēgļu gaitas līdz Vācijai
Vecāki „Sprīdīšos” saimniekoja līdz 1943. gadam. „Briežu” mājas
saimnieki pierunāja vecākus doties bēgļu gaitās kopā ar viņiem.
Visu saimniecību atstājām svešiem cilvēkiem, ratos salikām pašu
nepieciešamāko, aiz ratiem piesējām govi. Braucām visi – tēvs,
mamma, vecāmāte un mēs ar brāli. Devāmies pie kaimiņa radiem
Zālītes pagastā un septiņas nedēļas dzīvojām lauku šķūnī. Tālāk ceļu
turpinājām Ķemeru virzienā, cerot, ka tomēr nevajadzēs pamest
Latviju. Nokļūstot Vērgalē, atstājām gotiņu un devāmies uz Liepāju,
lai tālāk tiktu līdz Vācijai. Liepājā palaidām zirgu, paņēmām mantas
un kāpām uz kuģa, kas mūs aizveda uz Hamburgu. Nonācām bēgļu
nometnē Goldbergā, kur mūs izmitināja kazarmās kopā ar citiem
latviešiem – bēgļiem. Vēlāk dzīvojām pie vietējās vācietes. Kad
devāmies bēgļu gaitās, braukt varēja tikai naktī, visu laiku notika
uzlidojumi un bombardēšana. Es pateicos liktenim, ka palikām
neskarti, kad blakus sprāga bumba, ka tikām tieši uz tā kuģa, kas
mūs nogādāja Vācijā, jo iepriekšējo kuģi sabombardēja.
58

1946. gadā ar vilcienu atgriezāmies Latvijā. Savās mājās
„Sprīdīšos” mums ierādīja vienu istabu, jo tur jau dzīvoja divas
ģimenes – Piekusi un Bezdelīgas. Tēvs strādāja par sanitāru pie
veterinārārsta, bet vēlāk par sargu. Bijām nabadzīgi un 1949. gada
deportācijas mūs neskāra.
Skolā un darbā
Skoloties sāku 1939. gadā Pilsrundāles septiņgadīgajā skolā,
kas atradās Rundāles pilī. Pirmdienas rītā tēvs aizveda uz skolu,
kur pavadīju nedēļu. Dzīvoju internātā, līdzi deva kastīti ar pārtiku.
Skolā brokastīs bija tikai tēja, pusdienās – zupa, vakariņās – piena
zupa. Kara laikā skolas telpas mainījās, bija gan Mazrundālē,
gan Vīndedžos. Pēc atgriešanās no bēgļu gaitām turpināju
mācības Pilsrundāles skolā, kuru beidzu un tālāk mācījos Bauskas
vidusskolā.
1954. gadā sāku strādāt sovhozā „Ceraukste” par sekretāri. Tajā
laikā saimniecības vadītājs bija Jefims Konstantinovičs Starikovs un
visi speciālisti bija iebraucēji. Saimniecības dokumentācija tika kārtota
krievu valodā. Vietējie zemnieki, kuri iepriekš apsaimniekoja bagāto
Zemgales zemi, bija deportēti vai
aizbraukuši bēgļu gaitās. 1956. gadā
sovhozu „Ceraukste” pārveidoja
un Pilsrundālē izveidoja sovhozu
„Rundāle”.
1957. gada 20. jūnijā apprecējos
ar Daili Jurevicu. Mūs reģistrēja
Rasma Zeijere, kas tolaik aizstāja
pagasta sekretāri. Uz pagastmāju
braucām ar velosipēdiem. Sovhozā
„Rundāle” vēl strādāju par
bērnudārza vadītāju. 1958. gadā
piedzima meita Māra, 1962. gadā –
Gunta, tad darbu pārtraucu. Kad
bērni paaugās, sāku strādāt ēdnīcā
un kioskā, kur tirgoja pienu, olas
Aina un Dailis kāzu dienā
un gaļu. Darbu turpināju līdz
1957. gada 20. jūnijā
pensijai.
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„Atmiņas ir paradīze, no kuras
neviens nevar izdzīt”
Aelita Ramane

Mairita Krūmiņa ir dzimusi 1939.
gada 28. septembrī un Rundāles pagasta
„Madarās” dzīvo kopš 1977. gada.
Laulībā ar Jāni Krūmiņu dzimuši trīs
bērni – Baiba, Dace un Uldis. Meitas
aizprecējušās uz Talsiem un Ērgļiem,
dēls Uldis palicis tepat. Mairitas kundzei
ir seši mazbērni.
Ikdienā M. Krūmiņa dzīvo viena
ar uzticīgo runci Dolli, un vistiešākā
saikne ar ārpasauli ir telefons, sirsnīgu
rundāliešu apciemojumi. Mairita vairs
neskumst, ka nespēj iziet dārzā un dabas
pārvērtības vēro tikai pa logiem. Viņai
nav garlaicīgi, dienas paiet tikpat ātri kā
senāk.
Par sevi Marita stāsta: „Jā, es esmu
iedzimtā rundāliete. Mana mamma
un tēvs ir poļi. Viņi uz šejieni atbrauca
1935. gadā, bet dzīvoja nesarakstījušies
Mairita Krūmiņa
un pat izšķīrās. Mamma strādāja par
meitu Vesmaņu ģimenē, kas dzīvoja Rundāles „Kraukļos” un pēc
tam „Bačkās” un „Gobniekos”.
Spilgtā atmiņā ir gadījums no bērnības, kad aizdegās mana leļļu
kaste, kurā glabājās lelle ar porcelāna seju. Es ļoti taupīju šo mantu,
bet mana māsa centās to atņemt. Kādu dienu, kad mammas nebija
mājās, es to ienesu virtuvē un gribēju paslēpt maizes krāsnī. Tā sāka
kūpēt, jo tur vēl bija ogles. Labi, ka man bija tik daudz prāta, lai
atvērtu durvis.
Esmu mācījusies četrās pilīs: Rundālē, Svitenē, Saulainē un
Jelgavā. No skolas laika atceros, ka man pirmajā klasē negāja lasīšana.
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Kādu dienu skolotāja pieķēra, ka es nelasu, bet runāju no galvas,
un ielika man divnieku. Saimnieks pamanīja manas asaras un lika
atnest brilles un ābeci. Vienā vakarā viņš man iemācīja lasīt. Galva
man bija laba.
Pēc tehnikuma apprecējos un sākumā dzīvoju „Āboliņos”.
Neklātienē Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā mācījos
ekonomiku un grāmatvedību, kaut gan jau pirmajās klasēs zināju,
ka būšu skolotāja. Vidusskolā pat raksturojumā ierakstīja, ka deru
šim amatam. Vienreiz Bauskā stāvēju rindā pēc glītiem portfeļiem,
jo likās, ka pedagogiem tādi ir un man arī vajag, bet pirms manis
izpirka. Manā sejā laikam bija manāms ārkārtīgs izmisums, jo viena
pircēja man atdeva savējo un teica, ka izskatos pēc skolotājas un man
tas derēs labāk. Šo sapni piepildīja meitas – abas ir skolotājas.
Strādāju kolhozā „Dzirnupe” par grāmatvedi, tad par ekonomisti
un „Rundālē” biju Lauksaimnieku arodbiedrības priekšsēdētāja.
Organizēju pasākumus, gādāju visādas lietas. Atceros, ka nenokārtoju
vienu sesiju, jo vajadzēja sēdēt rindā pēc smalkās dzijas tautas tērpu
brunčiem. Esmu braukusi uz Lietuvu un meklējusi audumu blūzēm.
Vajadzēja pašūt desmit tautastērpu ar rozīšu brunčiem, kā jau
Zemgalē pienākas.
Man ļoti mīļa vienmēr bijusi literatūra. Agrāk biju grāmatu
izplatītāja un par to nokļuvu arī Maskavā, kur iekūlos piedzīvojumos.
Tagad nāk smiekli, bet tad domāju, ka labais gars stāvēja klāt.
Esmu piedzīvojusi arī divus uzbrukumus. 1947. gada rudenī
„Bačkās” bija bruņota laupīšana. Kā agrāk bija pieņemts, visās mājās
turēja zārkus. Laupītāji mūs visus sadzina vienā telpā un draudēja
iebāzt zārkos, ja neklausīsim. Tie bija ar nodomu nākuši, pat telefona
vadus pārgrieza un ņēma, ko acis redzēja. 1948. gadā iebrauca mašīna
ar bruņotiem vīriem, saimniece vēl dabūja viņus barot, kamēr tie
kaut ko apkārtnē meklēja.
Vairāk varu stāstīt par Dzirnupi, par Rundāli mazāk. To cilvēku
jau vairs nav. Skatos vecās fotogrāfijas, un tik daudzi jau ir aizsaulē.
Kopš 1980. gada esmu nolemta dzīvei krēslā. Man dažreiz liekas,
ka citas dzīves nemaz nav bijis. Pašķirstot albumus, redzu, ka bijis
daudz vairāk.”
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XXX
Mairita Krūmiņa mūžībā aizgāja 2009. gada 30. oktobrī. Saruna
pierakstīta 2008. gada decembrī.

„Muižnieki” muižu ielokā
Mirdza Ruķere
Jānis Ruķers
Ilga Ruķere

1926. gadā Jānis Ruķers ar sievu Mīli uzceļ māju „Muižnieki”.
1926. gadā dēls Kārlis svin kāzas ar Vilmu Krastiņu. Viņiem piedzimst
meita Mirdza (1931), Skaidrīte (1932 - 2016), dēls Jānis (1938) un
meita Aina (1940 - 2016). Dzimtas turpinātāji ir meita Mirdza ar
savu meitu Maiju, kurai ir 5 bērni. Meita Skaidrīte ar diviem dēliem
un septiņiem mazbērniem. Dēls Jānis ar trijām meitām, kuriem ar
sievu Ilgu Ruķeri ir četri mazbērni un 2 mazmazbērni. Meita Aina ar
diviem bērniem un četriem mazbērniem.
„Muižnieki” muižu ielokā
Lielupes kreisajā krastā skaistā
vietā, pretī Jumpravmuižai atrodas
Bornsmindes pils un Ziedoņu parks, bet
ceļa otrā pusē, kalna pakājē 1926. gadā
Kaucmindes pils kučieris Jānis Ruķers
uzceļ māju, piešķirot vārdu „Muižnieki”.
1924. gadā Jānis sūta dēlu Kārli
uz Ziedoņu dārzkopības skolu apgūt
dārznieka prasmes. Mācoties skolā,
Kārlis iepazīstas ar meiteni Vilmu
Krastiņu. Viņa dzimusi Rīgā, bet pēc
vecāku pāragrās nāves, rūpes par
audzināšanu uzņemas radi no Suntažu
„Ratniekiem”. Un tā, liktenīgajā 1924. Vilmas Krastiņas un Kārļa
gadā, arī Vilmu sūta uz Ziedoņu Ruķera kāzas 1926. gads
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dārzkopības skolu. Pēc diviem gadiem abi jaunieši sekmīgi pabeidza
skolu ar dārznieka diplomiem un, protams, zinībām.
Tajā pašā 1926. gadā jaunajā „Muižnieku” mājā tiek svinētas
Kārļa un Vilmas kāzas. Laika posmā, no 1931. gada līdz 1940. gadam
ģimenei piebiedrojas trīs meitas un dēls.
Kārļa un Vilmas dārzniecība
No 1926. – 1940. gadam jaunie dārznieki zināšanas un spēkus
atdod dārzniecības izveidošanai. Tiek uzceltas piecas apkurināmas
stikla siltumnīcas, iestādīts augļu dārzs, ķiršu dārzs, izveidota
kokaudzētava. Pirmajā siltumnīcā audzē vīnogas, otrajā – rozes,
trešajā – stādus un pēcāk tomātus, ceturtajā – mārtiņrozes un
krizantēmas un piektajā – kallas un neļķes. Pēc ziediem brauc no
Jelgavas ar speciālu autobusu. Ar stādiem un ziediem apgādā
arī Bausku. Daudzi vietējie zemnieki dārzu ierīkošanai stādāmo
materiālu iegādājušies „Muižnieku” dārzniecībā.
„Muižnieki” visos laikos ir bijuši kārtības un skaistuma paraugs.
30. gados abās ceļa malās visu vasaru ziedējušas rozes. Visus priecēja
puķu dārzs pie mājas, bet pavasarī – ziedošais ķiršu un ābeļdārzs.
Kara laiks
Tuvojoties frontes līnijai ģimene dodas bēgļu gaitās. Pēc
atgriešanās no tā skaistuma nekas nav palicis pāri: siltumnīcas
nopostītas, vecās mājas nav, kūtij palikušas tikai mūra sienas, jaunajai
mājai no bumbas sprādziena izgāzta viena siena. Jāsāk visu atjaunot.
1944. gadā saslimst Kārlis. Tajā laikā trūka gan ārstu, gan zāles.
Palīdzība tiek meklēta Mežotnes pusē, bet viss nesekmīgi. Kārli glābt
neizdodas un 37 gadu vecumā viņš šķiras no dzīves. Vilma paliek
viena ar četriem bērniem, kur mazākajam tikai četri gadiņi. Ar
vecāko bērnu atbalstu pamazām jaunā māja un kūts tiek atjaunota.
Bērni skolojas Bauskā un Pilsrundālē.
Vilma vēl atlicina laiku savam sirds darbam – izšūšanai. Viņa
prata darīt visu: šūt, adīt, cepa garšīgākās tortes un to visu iemācīja
arī savām meitām.
1948. gadā sākās kolektivizācija un arī „Muižnieku” ļaudis
stājās kolhozā. Tika atdots viss: 2 zirgi, 2 govis un 11 hektāri zemes.
Pašiem palika viena gotiņa un 0,5 hektāri zemes. Strādāt bija jāiet arī
bērniem. Vilma pati kopj cāļus, cūkas un strādā laukkopībā.
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Ruķeru dzimta

Ruķeru saime ir aktīvi pašdarbnieki. Vilma spēlē teātri, meitas
dzied, dēls dejo deju kolektīvā. Vilma – šī stiprā latviešu sieviete
nodzīvoja 80 gadus (1907 – 1987).
Vilmas un Kārļa bērnu dzīves gaitas
Meita Mirdza Ruķere savu dzīvi saista ar medicīnu. 1953. gadā
pēc medicīnas skolas beigšanas vienu gadu nostrādā Cesvainē, bet
pēc tam 38 gadus Bauskas CS laboratorijā. Palīdz meitai Maijai
audzināt piecus bērnus. Maija beigusi LU bioloģijas fakultāti un
strādā par skolotāju Rīgas Franču licejā.
Meita Skaidrīte Segliņa pēc pamatskolas beigšanas strādā kolhozā
„Lielupe” laukkopības brigādē. Pēc tam apgūst grāmatveža amatu
un strādā grāmatvedībā. Audzina divus dēlus: Ainis ir šoferis, bet
Agris – galdnieks.
Meita Aina Pīpiņa pēc pamatskolas beigšanas strādā kolhozā
„Lielupe”. 1961. gadā iestājas Saulaines lauksaimniecības skolā un
1966. gadā beidza ar zootehniķa diplomu. Strādā Skaistkalnes putnu
fabrikā un Saulaines tehnikumā. Vīrs Mārtiņš uzceļ māju un visus
darbus iemāca dēlam Modrim, kas ar sievu Edīti turpina vecāku
iesākto.

64

Meita Sandra beigusi LLA Pārtikas tehnologus, bet strādā bankā.
Dēls Jānis Ruķers no 1956. gada strādā kolhozā „Lielupe”
būvbrigādē, bet no 1958 – 1961. gadam dien armijā Novosibirskā.
Pēc dienesta iegūst šofera tiesības un strādā par šoferi. Pēc „Lielupes”
pievienošanas (1964. g.) Saulaines ST, turpina darbu Saulainē. Ar
sievu Ilgu iepazīstas, dejojot deju kolektīvā. Viņa ir dzimusi 1941.
gadā Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta „Caunīšos”. 1962. gadā Jēkabpils
lauksaimniecības tehnikumā iegūst grāmatveža diplomu un no 1962.1964. gadam strādā kolhozā „Lielupe” par galveno grāmatvedi. No
1964. - 1990. gadam ir Bauskas l/s pārvaldes revidente. Abu ģimenē
izaudzinātas trīs meitas. Sanita un Baiba beigušas LU Ekonomikas
fakultāti, bet Ilze – Medicīnas skolu.
Abi saimnieko un uztur priekšzīmīgā kārtībā savas dzimtas mājās
„Muižnieki”. 2000. gadā saņem balvu par sakoptāko sētu Rundāles
pagastā.
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III
Starp „Lejas” un „Kalna krogu”
„Lielupe” - maza oāze mežu
un ūdeņu ielokā
Ārija Lepse

Netālu no Bauskas, kur Lielupe uzsākusi mierīgu plūdumu
uz jūru, tās gleznainajā kreisajā krastā starp Lejas un Kalna krogu
1948. gadā nodibināja kolhozu „Lielupe”. Turpat blakus senatnīgā
Bornsmindes pils, skaistais parks ar zilo vizbuļu krāšņumu pavasaros
un liesmojošo lapu zeltu rudeņos.
Pretējā krastā Lielupes ūdeņos spoguļojas Jumpravmuižas parkā
esošās mākslīgās pilsdrupas, radot īpašu noskaņu. Kolhozs kā tāda
maza oāze atradās mežu un upes ūdeņu ielokā. Nelielās saimniecības
teritoriju šķērsoja transportlīnijas: šaursliežu dzelzceļš Bauska –
Meitene, lielceļš Bauska – Jelgava. Mazā bānīša rimtā pukšķināšana
bija vietējo ļaužu ikdienas neatņemama daļa. Gar Lielupes piekrasti
aizvijās putekļainais ceļš uz Jelgavu. Abas šīs līnijas sadrumstaloja
nelielo teritoriju, kas apgrūtināja saimniekošanu.
Pirmie kolhoza pastāvēšanas gadi nebija viegli. Bija jāpierod
pie jaunām saimniekošanas metodēm, viss ritēja pēc instrukcijām
un valdības norādījumiem. Gudri saimniekojot, jau 20. gadsimta
piecdesmitajos gados „Lielupe”, kur strādāja jauns un enerģisks
agronoms, vēlāk kolhoza priekšsēdētājs Edvīns Bīlands, ierindojās
starp Latvijas padomju sociālistiskās republikas labākajām
saimniecībām.
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Palielinājās izslaukumi, ienācās
labas cukurbiešu un kviešu ražas,
Zemgales dāsnā zeme atalgoja kopējus.
Auga arī samaksa par padarīto.
Kolhoza
„Lielupe”
pirmais
priekšsēdētājs bija Alfreds Svīķis
(1904 – 1955). Vissarežģītākajā brīdī,
kad notika pāreja no viensētām uz
kolhoziem, partija nosūtīja A. Svīķi
uz „Lielupi”. Tajā laikā viss bija jāsāk
no jauna. Pirmajos kolhoza gados
visiem nācās bezgala grūti strādāt, arī
priekšsēdētājam. Neko neņemot vērā,
Edvīns Bīlands
bija plāni, cik un kas jāražo un jānodod
valstij. Kad plāni izpildīti, izrādījās, ka kolhozniekiem par darbu nav
ar ko samaksāt.

„Lielupes” kantoris

Laikam ritot un kopā strādājot, situācija uzlabojās un par
sasniegumiem ražošanā kolhozs „Lielupe” 1954. gadā iekļuva
pirmrindnieku skaitā Latvijas PSR.
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Kolhoznieki cienīja priekšsēdētāju par viņa cilvēcību, iejūtību un
attieksmi. 51 gada vecumā, traģiski beidzās Alfreda Svīķa dzīve.

Alfreds Svīķis saimniecību laikā

Laimonis Zalcmanis Vecaucē 1962. gads

Kolhoza pēdējais priekšsēdētājs no 1961. līdz 1964. gadam
bija Laimonis Zalcmanis (1928 – 2016). Viņš dzimis 1928. gadā
Sesavas pagastā. 1947. gadā Saulaines lauksaimniecības skolā ieguvis
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agronoma diplomu. Strādājis dažādās saimniecībās par agronomu,
1955. gadā par kolhoza priekšsēdētāju kolhoza „Sociālisma ceļš” pie
Iecavas.
2008. gadā viņš ir sacījis: „Šobrīd esmu pensionārs. Es priecājos
par katru jaunu dienu, spožu sauli un apsētu labības lauku. Mans
mūžs ir bijis skaists, grūts un interesants. Es priecājos, ka man
vienmēr līdzās ir bijuši labi cilvēki un draugi. Visas manas veiksmes
un neveiksmes, piedzīvotais un pārdzīvotais, mans mūžs – tā ir mana
vislielākā bagātība.”

Atmiņu zibšņi jeb 10 gadi „Lielupē”
Rita Urtāne ”Lielupes” pr-ja A. Svīķa meita

Mājas ”Zadeikas”
Mēs, māte Mīle Svīķe, bērni – Aina, Jānis un Rita, šajā mājā uz
dzīvi ieradāmies ap 1952. gadu. Tēvs kolhozu „celt” bija sācis jau
agrāk. Tēvs Alfreds Svīķis uz k/zu „Lielupe” bija nosūtīts partijas
uzdevumā. Tas bija tā laika politikas virziens.

Mīle Svīķe (no kreisās) un Marta Jurcika
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„Zadeikas”, spriežot pēc ēkām un apkārtnes, savulaik, bijusi
dižena saimniecība. Dzīvojamā māja sastāvēja it kā no divām daļām.
Viens gals - sarkanu ķieģeļu, otrs – guļbaļķu. Mūsu istabas bija
ķieģeļu celtajā galā. Dzīvoklis sastāvēja no vienas lielas istabas, ar
skapi sadalītu divās un lielas virtuves. Vidū dzīvoja pati saimniece –
vecā Sīliene. Mājas vidū bija lielais manteļskurstenis. Otrā mājas galā
mita Lingu pāris – Matilde un Teodors.
Saimniecības kompleksā bija liels šķūnis, liela kūts, rija, klēts,
malkas šķūnis, pirtiņa. Rijā rudenī saveda labību un ziemā kūla. Ap
māju bija liels ābeļdārzs un lauki. Kaimiņos, pāri sliedēm, tolaik bija
Saulaines tehnikuma kopmītnes. „Zadeikās” nodzīvojām līdz 1962.
gadam. Pa šiem gadiem, dziļā sniegā, salā un lietū, tika mērots ceļš uz
skolu Bauskā. Taisnākais allaž bija „nelegālais” sliežu ceļš. Es beidzu
vidusskolu, sāku strādāt, pēc tam aizgāju studēt. Ar to arī saites
ar „Lielupi” un Saulaini izbeidzās. Nepalika arī nekādu draugu, jo
vairāk kontaktējāmies ar Bauskas klasesbiedriem, jo tuvu kaimiņu
mums nebija, vienīgi Īslīces stacijā dzīvojošās Ošiņu un Sinkēviču
meitenes.
Daži dzīves mirkļi
Daži atmiņā palikušie mirkļi saistās ar tā laika inovācijām, kuras
ienāca dzīvē.
Tā bija televīzija. Pirmie, kuriem mājās ieradās šis brīnums, bija
kaimiņi Strīķi. Tur šad un tad vakarā, izmantojām iespēju palūkoties
uz brīnumiem pasaulē. iecienītākie bija daiļslidošanas sacensības,
kas vispār bija jaunums. Uz Strīķu mājām gājām arī pēc ūdens, jo
„Zadeikās” akas ūdens bija sabojāts.
Droši vien tas bija jau pirmajā jaungadā, kad sākām dzīvot
„Zadeikās”. Svinēšana bija organizēta kantora telpās. Bija kaut kāds
uzvedums vai kādi citi priekšnesumi. Es biju sniegpārsliņa vai kas
tamlīdzīgs. Biju nobijusies, kā jau svešā vidē. Taču mani visi uzskatīja
par lepnu un iedomīgu. Tā noteikti nebija, jo nespēju iejusties.
Atceros vēl kādu Jāņu svinēšanu. Tēvs tad bija vēl dzīvs. Tā bija
jauka līgošana. Arī tēvs līksmoja.
Atmiņā palicis garais un nogurdinošais ceļš uz pienotavu. Tā bija
pie Ziedoņiem. Tā kā mums bija gotiņa, tad pienu vajadzēja nodot.
Pienākums gana grūts maza bērna pleciem - ar nēšiem un divām
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kannām līdz pat Ziedoņiem. Cik bieži uz pienotavu nesām pienu,
neatceros, bet gana bieži, jo dekādes beigās saņēmām norēķinu
sviesta veidā.
Mūsu māte bija fermu pārzine. Vajadzēja gādāt barību cūkām.
Visam vajadzēja būt fermā uz vietas. Piemēram, milti bija lādēs aiz
atslēgas. Tos izsniedza ar normu. No rīta obligāti bija jābūt klāt un
attiecīgās dienas daudzums jāizsniedz. Dažkārt, atslogojot memmes
soli, to darīju arī es. Cūku fermas bija „Staģēnos” un „Silarājos”.
Kādu laiku mēs ar brāli Jāni ganījām aitas. Nezinu, vai kādu
aizvietojām vai mātes vietā, bet tas nebija patīkams pienākums. Aitas
kā jau aitas, ar savu prātu. Te, mierīgi ganās, te, jau gabalā, pie upes.
Un, ja vēl Jānis aizdodas savās gaitās un atstāj mani uz lauka vienu ar
aitu baru... Varat iedomāties kāda jušana.
Pēc 9. klases, tas varētu būt 1960. gadā, vasarā strādāju
dārzniecībā. Galvenais darbs saistījās ar gurķiem. Lauki bija aiz
„Bedrītēm”. No rīta, kamēr vēl rasa, gurķi svaigi, tie jānolasa. Rokas,
kājas saskrāpētas, smeldz, bet jādara. Bet ar visu jau aprod. Pēc
nolasīšanas gurķi jānomazgā un jāliek mucās. Gurķus saskābēja
lielos daudzumos. Tad, kā runāja tos un vēl kāpostus transportēja
uz Murmansku. Cik atceros, galvenā dārzniece bija Ērika Pelēkā. Vēl
brigādē bija Aina un Skaidrīte Ruķeres. Citas darbinieces neatceros.
Starp citu, tajā vasarā pirmo reizi izbaudīju, kā garšo sīvais...
Tie nu patiešām ir tikai daži atmiņu zibšņi no desmit „Lielupē”
aizvadītajiem gadiem.

Pa atmiņu takām
Ārija Lepse

Mans atmiņu stāsts par Saulainē un kolhozā „Lielupē” pavadīto
laiku no 1956. – 1963. gadam. Pēc tehnikuma beigšanas, 1959. gada
pavasarī, man piedāvāja pedagoga darbu tehnikumā – mācīt augu
aizsardzību vecākajās grupās. Vēlāk uzticēja izveidot bērnudārzu
Saulaines darbinieku bērniem. Tā Saulaine manā dzīvē bija kā tāda
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likteņskola, kur guvu pirmo pieredzi lauksaimniecībā, pedagoģijā
un darba organizācijā. 50 - tajos gados Saulainē bija ļoti spēcīgas
pedagogu ģimenes: skolotāji Driķi, Akmentiņi, Bitenieki, Ziemas,
Bonāti, Cibuļski u.c.
Ābolmaize pēc darba
Mana pirmā tikšanās ar „Lielupi” bija 1956. gada rudens
talkas laikā, kad kopā ar savu kursu strādājām cukurbiešu
laukā – ar rokām velkot cukurbietes no lipīgajiem Zemgales māliem.
Interesanta likās biešu novākšanas tehnoloģija. Vispirms Spuru
tēvs, pīpīti pakšķinādams, ar zirdziņa vilktu arklu paceļ bietes, tikai
pēc tam ir iespēja tās izvilkt no zemes un sakraut kaudzēs tālākai
apstrādei. Likās interesanti, bet vakarā mugura un netrenētie muskuļi
lika sevi manīt. Toties, to visu atsvēra sātīgais mielasts un smaržīgās
ābolmaizes, ko sarūpēja prasmīgās kolhoza saimnieces Miļūnu un
Macpaņu mammas.
Vērtīgākais bija ražošanas prakses laiks 1957. gada vasarā,
kad iepazinu kolhoza dzīvi, ļaudis, darba specifiku, organizāciju.
Galvenais praktikantu komandieris bija Baļčūnu tēvs – stingrs un
prasīgs. Tajā laikā bija daudz jaunu ģimeņu ar jauniešiem un bērniem.
Kolhozs deva aizdevumu māju celtniecībai. Uz Spuru dzimtas zemes
jaunās ģimenes – Miļūni, Statkēviči, Jovaiši uzcēla jaunu ciematu
Ziedoņu kalnā. Sensācija ciematā bija pirmais televizors Miļūnu
mājā, kur vakaros uz „Panorāmas” laiku salasījās viss ciemats. Salika
solus, krēslus un draudzīgi pavadīja laiku.
Kultūras dzīve
Protams, ļoti gaidīti bija kino vakari kolhoza centrā, jo pēc
seansa gandrīz vienmēr bija iespēja uzgriezt kādu valsi Šulcu Imanta
garmoškas pavadījumā.
Sabiedriskā dzīve kūsāja, jo kur daudz jauniešu, tur arī jautrība
un vēlēšanās būt kopā. Īpaša kultorga nebija. Meitenes pēc darba
fermās, puiši nokāpuši no traktora vai nolikuši mašīnas pie vietas,
pulcējās kantora zālē. Reizēm uz kādas ludziņas mēģinājumu, reizēm
pārrunāt priekšnesumus kolhoza kopsapulcei, apsējībām vai ražas
svētkiem. Lonija un Aina parasti cīnījās ar sienas avīzēm. Kurš prata,
tas kaut ko arī uzzīmēja. Jaunieši paši bija atbildīgi, jo zināja, ka tā
vajag.
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Hruščovs brauca
Šīs 1957. gada vasaras lielākais satraukums bija Padomju
Savienības Ministru padomes ģenerālsekretāra Ņikitas Hruščova
gaidīšanas laiks. Bija saņemta ziņa, ka vadonis būs arī „Lielupē” –
laikam jau salmu būdās mītošās sivēnmātes lūkot. Nu, iet kā
bišu stropā. Tiek postas fermas, pļautas ceļmalas, jaunieši gatavo
priekšnesumus, bet saimnieces – cienastu. Steigā dibinām meiteņu
ansambli. Priekšsēdētājs sarunā mūzikas skolas direktoru,
kas uzņēmās iemācīt vismaz „Stāvēju, dziedāju”. Braucām uz
mēģinājumiem un iemācījāmies. Ņ. Hruščovs neatbrauca, bet mēs
dziedājām! Ar to arī beidzās mana praktikanta vasara kolhozā
„Lielupe”.

Ārija Lepse siena vākšanā „Lielupē”

Domu par lauksaimniecību galīgi neatmetu. Pēc trim
pedagoģiskā darba gadiem Saulaines lauksaimniecības tehnikumā,
1962. gada janvārī, sāku strādāt „Lielupē” par agronomu – brigadieri,
uzskaitvedi. Likās, ka viss būs vienkārši. Saimniecība neliela, cilvēki
un zeme iepazīta, drosme liela, tikai pieredzes un padomdevēja
nav. Tobrīd tur nebija ne agronoma, ne priekšsēdētāja. Vienīgais
palīgs bija Baļčūnonkulis. Drīz gan atnāca jauns priekšsēdētājs
L. Zalcmanis.
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Smagajā darbā rūdītie
Pirmais no darbiem, ko atceros, bija kūtsmēslu vešana no kantora
pagalmā esošās fermas. Uz milzīgām piecmetrīgām resnu baļķu
ragavām vīri ar dakšām uzkrāva milzīgu kalnu un traktors viņus
kopā ar kravu aizvilka uz lauku. Izkrāva lielā kaudzē un ar kājām
piemina un atkal viss no sākuma. Tehnikas kolhozā bija maz- daži
traktori un mašīnas. Laukos šajā laikā galvenā vērtība bija cilvēki,
viņu tikums, godīgums, atsaucība un apzinīgā attieksme pret darbu.
Vienaldzīgo nebija. Izauga mehanizatoru paaudzes, dēli gāja blakus
tēviem – Jovaiši, Statkēviči, Spuras u. c. Mātes un meitas fermās,
uz lauka, blakus bērni. Atceros, mazā 10 – gadīgā Kārkliņu Anniņa
ar zirgu grābekli apbraukāja visus āboliņa laukus, lai ne stiebriņš
nepaliktu zemē.

Agronome Ārija Lepse kolhoza „Lielupe”
atskaites sapulcē 1963. gadā

Gāja grūti. Liekas, ka šo smago atbildības nastu es izjūtu vēl
šodien. Iegadījās lietainas vasaras, grāvji pārplūduši, ražas nelielas,
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bet visu novācām. Pēc labi paveikta darba saimniecības vadība
sveica labākos darba darītājus. Atceros, ka 1963. gada noslēguma
ballē kolhoza priekšsēdētājs L. Zalcmanis labākajiem dāvināja rokas
pulksteņus.
Tikpat dzīvi, kā cilvēka atmiņa, ir arī tā laika vēstures liecinieki –
pamatīgās saimnieku ēkas: kolhoza kantoris iekārtojās skaistā
Veidemaņu dzimtas dzīvojamā mājā. Tur ik dienu pulcējās kolhoza
ļaudis, tur notika arī sabiedriskā dzīve. Vēl šodien lepni stāv
Kārkliņu šķūnis, kurā notika lielākie kolhoza pasākumi. Tas bija īsts
sabiedriskās dzīves centrs. Saimniecei Annai Truntikai tas godam
kalpo vēl šodien. Jaunuzceltā garāža „Bedrītēs” reizēm noderēja arī
citiem pasākumiem. Atceras Lonija: „Bedrītēs bija grandioza balle.
Spēlēja Žeimes pūtēji no Lietuvas.”
Viss mainās – gadu simteņi, cilvēku paaudzes, lietas un arī lauku
cilvēks, bet darba tikums paliek.
Nav „Lielupes”, bet ir tās zemes kopēju mantinieku paaudzesSpuru, Kārkliņu, Skaņu, Ruķeru un daudzu citu dzimtu mantinieki –
mazbērni, mazmazbērni, kuri turpina savu senču iesākto. Viņi kopj
savu dzimto zemi.
Muravjovu ģimene „Lielupē” ienāca 1947. gadā, bet nu zemes
kopēju dzimta sakuplojusi līdz ceturtajai paaudzei. Atstupenu
ģimene ienāca vēlāk, bet arī šajā dzimtā sevi pieteikusi jau ceturtā
paaudze. Dzimst dēli – būs arī zemes kopēji.

„Te manas saknes, mana galotne„
Ruta Bīlande

Edvīns Bīlands dzimis 1925. gadā Talsu novada „Ķempjos”.
Tēvs Kristaps un māte Emīlija apsaimniekoja 86 ha un nodarbojās
ar lauksaimniecību. Tēvs apguvis celtnieka un galdnieka amatus.
Izsūtīts uz Sibīriju, kur arī uzcēlis māju.
E. Bīlands mācījies Talsu pamatskolā, Mežotnes lauksaimniecības
skolā, Saulaines SST un 1947. gadā neklātienē pabeidza LLA
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Agronomijas fakultāti. Tajā pat gadā, ar Saulaines SST direktora
K. Ārmaņa galvojumu, tiek paglābts no izsūtījuma uz Sibīriju.
No 1947. – 1950. gadam strādā Saulaines SST par mehanizācijas
un zemes ierīkošanas skolotāju. No 1950. – 1961. gada bija kolhoza
„Lielupe” galvenais agronoms un vēlāk jau priekšsēdētājs.
Sieva Ruta Bīlande – Pumpuriņa un trīs bērni: Māris (1950),
Daina (1952) un Uldis (1965).

Edvīns Bīlands ar sievu

E. Bīlanda laiks
Ir 1950. gads, pēckara laiks, kolektivizācijas pirmie gadi, kas ir
bezgala smags laiks visiem, jo trūkst pilnīgi viss, arī maize. Smagi
bija jāstrādā ne tikai vīriem un sievām, bet arī jaunām meitenēm un
skolas brīvlaikā arī bērniem. Tas ir laiks, kad par darbu nebija ar ko
samaksāt.
Kolhoza ziedu laiki
Kolhozā „Lielupe” darbu sāk jauns, izglītots un enerģisks
agronoms E. Bīlands. Izmantojot Mežotnes lauksaimnieku un
Saulaines SST skolās gūtās zināšanas un pieredzi tēva saimniecībā,
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sākas darbs, kura rezultātā, kolhozs īsā laikā ir pirmrindnieku skaitā
un zināms ne tikai Latvijā, bet arī savienībā. Ko dara E. Bīlands?
Sāk ar kolhoznieku izglītošanu un noorganizē kursus lopkopībā
un augkopībā. vadītājs bija piensaimnieks un lauksaimnieks
P. Kārkliņš.
Augkopībā ieviesa augu seku, ierīkoja kultivētās ganības, audzēja
āboliņu un mēsloja augsni. Kviešu audzēšana. Audzējot piemērotākās
šķirnes, sasniegtā ražība bija 40 cnt/ha.Cukurbiešu audzēšana.
Pilnīgs roku darbs. Sasniegta augstākā raža Latvijā – 550 cnt/ha.
Piena lopkopība.
Veicot ciltsdarbu, uzlabojot turēšanas un ēdināšanas apstākļus,
izdodas ievērojami kāpināt izslaukumus. 1958. gadā vidējais
izslaukums no vienas govs bija 3032 kg.
Cūkkopība. Lai iegūtu veselus sivēnus, tika izgatavotas salmu
būdas. Tajās sivēnmātes ievietoja pirms atnešanās un turēja līdz sivēnu
atšķiršanai. Būdām bija koka grīda, jumts no salmiem, novietota uz
sliedēm, lai var pārvietot. Projektam pievienojās LLA profesors un
vetārsts P. Apinis, kurš popularizēja salmu būdas Latvijā, kā arī ārpus
tās robežām.
1957. gadā Latviju apmeklēja Ņ. Hrusčovs. Bija plānota arī
kolhoza „Lielupe” apmeklēšana, bet tā vietā ieradās Latvijas PSR
lauksaimniecības ministrs A. Ņikonovs ar Vissavienības delegāciju.
Apbalvojumi
E. Bīlandam – ordenis „Goda zīme”, Vissavienības l/s izstādes
zelta un sudraba medaļas par sasniegtajām ražām, goda raksti par
sasniegumiem lauksaimniecībā.
Kolhozam „Lielupe” – ceļojošais Sarkanais karogs par
sasniegumiem l/s, radio translācijas iekārta, smagā un vieglā
automašīna.
Noslēgumā veltu pašas rakstītu dzeju tēvam, viņa laikam un
mūsu Latvijai.
„Tēvzemei”
Kā apvītu ar zilganzaļu vainagu,
Tā Latviju ir ieskāvušas krāšņas mežu audzes,
Un ezeri kā spožas saktas, krūtīm piespraustas.
Kā sidrabotas dzijas cauri brunču rakstiem upes izvijas.
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Kūp ziedot rudzu lauki – plaukstas paceltas pret debesīm,
Zeltbrūngans smilgu paklājs pļavā vējā šūpojas.
Kā baltas mežģīnes gar jūras krasta kranti viļņi rotājas,
Un rudens zelta lapām mana tēvu zeme greznojas.
Es zemu noliecos, es ceļos nometos,
Es svētsvinīgi zemei pieskaros…
Līdz sāpēm smeldzīga ir mana mīlestība.
Te manas saknes, mana galotne –
Man mūžam viena Dzimtene!

Svētdiena ir svēta diena

Spuru dzimtas stāsts. Jānis Spura (1884 – 1972)
Laima Brikere
1917. gadā Jānim un Dorei Spurām, ar zirgu atgriežoties no
Krievijas, ceļā – Balvos piedzimst meita Alīda. Īslīces pagasta
„Kraujās” – vecajā kleķa mājā, sākas dzīve Latvijā. Ģimenē 1913. gadā
dzimušajam dēlam Kārlim 1920. gadā pievienojās meita Amilda,
bet sešus gadus vēlāk 1926. gadā, meita Elvīra. Tajā pašā gadā Jānis
pabeidz jaunās mājas celtniecību.
J. Spura apstrādā zemi 12,7 ha platībā, iestāda augļu dārzu, tura
lopus un audzē labību. Visi Spuras bērni iegūst pamata izglītību.
Meita Amilda turpina mācības Ziedoņu dārzkopības skolā. Elvīra
mācās Saulaines lauksaimniecības skolā.
Kara laiks
Tuvojoties frontei, ģimenei sākas bēgļu gaitas un dzīve mežā, bet
vēlāk pie radiem „Ķeķīlās” Rundāles pusē. Meitai Alīdai trīs mazi
bērniņi, jaunākais dažus mēnešus vecs. Kad ģimene atgriežas mājās,
tad skats kā kara laukā. Cietušas visas ēkas un kūts. Vācieši promejot,
paņēmuši labāko zirgu, vietā atstājot jau nodzītu. Un tā sākās ļoti
smagi gadi- viss jāatjauno, bet nav ar ko un no kā.
1944. gadā karā krīt vecākās meitas Alīdas vīrs Kārlis. Paliek trīs
mazi puisīši… Pēc gada nomirst vedekla un bez mātes paliek trīs
dēli. Jānis Spura uzņemas rūpēties par 6 mazdēliem.
78

Kolhoza laiki
1948. gadā sākas kolektivizācija un Jānis ar visu mantu stājas
kolhozā „Lielupe”. Reizē ar vectēvu darba gaitas sāk arī mazdēli:
Uldis izmācās par šoferi; Ēvalds ir traktorists; Guntis un Raitis kļūst
par laukkopjiem un lopkopjiem, bet Aivars ir šoferis.
Cukurbiešu posminieks
Jānis Spura bija īsts lauksaimnieks, kas mīlēja zemi, godīgi
strādāja, rūpējās par mazdēliem un vienmēr bija pirmrindnieku
rindās. Kā tika iegūta augstākā cukurbiešu raža Latvijā - 550 centneri
no hektāra? Pirmkārt, pie biešu sējas, lai samazinātu roku darbu,
tika izgatavots pudurotājs. Otrkārt, pie biešu novākšanas, lai tās
varētu izraut no zemes, bija vajadzīgs pacēlājs. Treškārt, visu sezonu
vajadzīga rindstarpu rušināšana, līdz lapas nosedz vagas.
Šos agregātus izgatavoja pats Jānis Spura!

Jānis Spura
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Atmiņas par Jāni Spuru
- Staigāja basām kājām.
- Stingrs, prasīgs un labestīgs.
- Svētdiena svēta diena, to pats svētīja un prasīja no
mazbērniem.
- Visi viņu atceras uz cukurbiešu lauka ar balto zirdziņu,
rušinot bietes.
- Nešķirams no savas pīpes.
- Mājās bija pirmais radio kolhozā. Vakaros draugi un kaimiņi
salasījās uz ziņu laiku, bet pēc tam notika zolītes mači, ko pats Jānis
spēlēja.
- Dzimtas turpinātājs: 11 mazdēli un viena mazmeita.
Jāņa Spuras darbs augsti novērtēts no LPSR un Bauskas rajona
izpildkomitejas. Par priekšzīmīgu darbu un augstām cukurbiešu
ražām saņemti neskaitāmi goda raksti un diplomi.
Spuru dzimtas sievietes
No Spuru dzimtas nākuši ne
tikai strādīgi, zemi mīloši vīri, bet arī
stipras un gudras sievietes. Meita
Elvīra Spura – agronome, kolhoza
priekšsēdētāja, Augstākās padomes
deputāte.
Viņa
pēc
Saulaines
lauksaimniecības tehnikuma beigšanas
1949. gadā kā jaunā agronome sāka
strādāt Bauskas rajona kolhozā
„Lielupe”. Viņa tiek izvirzīta par
Bauskas MTS agronomi. Vēlāk strādāja
arī citās saimniecībās. Elvīra Spura
Elvīra Spura
savas zināšanas un enerģiju liek lietā,
tur kur visvairāk vajadzīgs. Kopš 1960. gada viņa ir PSKP biedre.
1961. gadā viņu ievēlēja par kolhoza „Sarkanais strēlnieks”
priekšsēdētāju. Viņas vadībā saimniecība strauji attīstījās, ik gadus
gūdama jaunus panākumus lauksaimnieciskās produkcijas ražošanā.
Saimniecībā tiek ieviestas progresīvas ražošanas metodes, pirmrindas
pieredze. Daudz strādā, lai roku darbu aizvietotu ar mehanizāciju. E.
Spura apbalvota ar Ļeņina ordeni, Darba Sarkanā karoga ordeni.
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Meita Amilda Spura – Bauskas rajona lauksaimniecības pārvaldes
agronome, rajona izpildkomitejas ekonomiste.
Brāļa meita Milda Spura – teļkopēja, pirmrindniece, daudz
apbalvojumu un sasniegumu lopkopībā.
Meita Alīda Brikere kā jau vecākā, palīdz tēvam saimniecībā.
Audzina četrus dēlus un meitu. Strādā Ziedoņu pienotavā, bet no
1956. gada kolhozā „Lielupe” par fermu pārzini. Viņa aktīvi iesaistās
sabiedriskajā dzīvē. Ar savu vīru Kārli Alīda iepazīstas 30. gados,
laikā, kad viņš mācās Ziedoņu dārzkopības skolā.
Spuru dzimtas turpinātāji
Guntis Brikers (1944 – 2010)
Vectēva J. Spuras darba tikuma pārmantotājs Guntis Brikers
mācās Pilsrundāles 7. gadīgajā skolā. Agri uzsāk darba gaitas kolhozā
„Lielupe” un jau no 16 gadu vecuma patstāvīgi kopj teļus. Dienests
armijā no 1964. - 1967. gadam, bet pēc atgriešanās darbs būvbrigādē.
Gunta sirdslieta bija zirgi un 1990. gadā, atgūstot zemi, viņš iegādājas
savu zirgu. Reiz žurnālā „Zvaigzne” bija publikācija: „Balvu par
teicamu darbu vasaras brīvlaikā saņem 4.klases audzēknis Guntis
Brikers. Arī turpmākajās gaitās saņemti Goda raksti par labu darbu
kolhozā.

Spuru dzimta 1971. gads
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Jānis Spura (1937. g. juniors)
Jānis Spura juniors savu darba mūžu aizvadīja kolhozā „Līdums”.
Pirmie vārdi, ko teica Jānis bija: „Es neesmu runātājs”, bet dzīves
pavedienu tomēr atšķetinam.
„Pēc mātes nāves 1945. gadā, sākotnēji dzīvoju pie tēva, bet
pēc tam pie otras vecmātes Līnas Gailes Pācē, kur arī pabeidzu
pamatskolu. Un tā sākās manas darba gaitas. Sākumā bērnu darbi,
bet vēlāk audzēju cukurbietes un rušināju ar zirgu, tāpat kā vectēvs.
Vēlāk ieguvu traktorista tiesības un atkal cukurbietes, bet nu jau ar
traktoru, bet novākšana ar kombainu. Bija Goda raksti, apbalvojumi,
Nopelniem bagātais lauksaimniecības darbinieks, Bauskas rajona
aršanas sacensību 2. vietas ieguvējs.
Galvenais, ka dzimtas uzvārds nepazudīs, jo ir mazdēls, kas to
nesīs tālāk!

Tas bija mūsu mīlestības laiks un spēka avots.
Veidemaņu stāsts.
Austra Veidemane
Mana tēva Vilhelma un mātes Emmas ģimenē mēs bijām astoņi
bērni. Ar kolhozu „Lielupe” saistīta mana un brāļa Egila dzīve. Traģiski
beidzās māsas Stellas dzīve, bet brāļa Zigfrida dzīve izsūtījumā
Sibīrijā. Brāļi Ojārs un Viesturs aizgāja mācīties arodskolā un apguva
lokomotīves vadītāja amatu. Brālis Jānis pabeidza Saulaines SST un
LLA un palika strādāt agronomijas fakultātē par pasniedzēju. Māsa
Margarita pēc skolas beigšanas apguva sekretāres amatu un strādāja
Tieslietu ministrijā.
Brālis Egils visu savu dzīvi no kolhoza „Lielupe” dibināšanas
līdz likvidācijai (1964) nostrādāja būvbrigādē. Viņš bija paraugs
gan dzīvē, gan darbā. Par labu darbu saņēma apbalvojumus. Brāļa
sieva Biruta Sīle strādāja gan lauku brigādē, gan pie lopiem. Pēdējos
gados kopa teles ganāmpulka atjaunošanai un bija priekšzīmīga un
apzinīga.
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Austra Veidemane pēc Dziesmu svētkiem 1949. gadā

Austra un Gunārs Šulci ar meitiņu Guntu 1957. gadā
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Es, pēc Saulaines 1. gadīgā kursu beigšanas, divi gadi nostrādāju
par fermeri Saulaines ST, bet 1950. gadā sāku strādāt kolhozā
„Lielupe” par kasieri, bet vēlāk nomainīju tēvu pastnieka amatā.
1955. gadā nodibināju ģimeni.
Mans vīrs Gunārs Šulcs strādāja par traktoristu un aizvietoja
brigadieri. Pirmie gadi kolhozā bija smags pārbaudījums visiem. Tie
bija pēckara gadi, kad tik daudz kā trūka, pat maize. Centāmies savā
dārziņā audzēt visu nepieciešamo, turējām vienu gotiņu un putnus.
Visgrūtāk bija ar apģērbiem un apaviem.
Pirmos gadus par izstrādes dienām arī neko nemaksāja. 1952.
gadā tas bija 5 kapeikas, bet 1956. gadā 6,50 rubļi.
Darbs un sadzīve kolhozā
Kolhozā strādāja arī daudz jauniešu un skolas brīvlaikā arī bērni.
Kolektīvs bija draudzīgs, kas prata ne tikai strādāt, bet arī atpūsties.
Uz svētkiem tika gatavoti priekšnesumi, spēlēts teātris. Reizi nedēļā
rādīja kino, bet pēc tam bija dejas. Balles spēlēja mani brāļi – Jānis,
Viesturs un Ojārs, bet vīra brālis Imants skaisti dziedāja. Pie kantora
ēkas ierīkoja volejbola laukumu, kur vakarā nāca jaunieši. Ļoti
iecienīta bija tautas bumba. Atceros, kā Lieldienās Lielupes krastā
sanāca jaunieši spēlēt tautas bumbu, bet pie mājas bija šūpoles, kur
visi nāca šūpoties. Līgo vakarā pie „Priedītēm” pašā kalnā dedzām
jāņuguni, tas pulcēja tuvus un tālus līgotājus.
Vēl atceros, kad ļoti skaisti pavasarī ziedēja Kārkliņu ābeļdārzs.
Viss bija kā baltās kupenās un smaržoja gaiss. P. Kārkliņš uzaicināja
gan uz ķiršiem, gan uz āboliem. Viņš zināja pastāstīt par katru šķirni,
jo tā bija viņa sirdslieta.
Pēc gadiem, braucot uz Priedīšu kapiem, skatos – dārza vairs nav,
viss sastumts kaudzē. Man bija bezgala skumji par tādu vandālismu.
Tur bija vērtīgas un retas ābeles un bumbieres.
Lai arī grūts bija tas kolhoza sākums, bet mēs bijām jauni un
stipri un tad jau viss pa spēkam. Tas bija mūsu mīlestības laiks un
spēka avots.
Pēcvārds
Atskatoties uz saviem 86 gadiem, tajos piedzīvots viss – gan
prieka brīži, gan bēdas, gan kara šausmas.
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Saku, Paldies Dieviņam, par katru dieniņu, ko man atvēlējis.
Priecājos, ka mūžs nav bijis velti dzīvots, jo bērni izskoloti un godīgi
strādā. Un vēl mazbērni un mazmazbērni - tie man dod spēku.
Mans vēlējums, lai nekad nav jāpiedzīvo karš!

Manas atmiņas par „Lielupi”
Lonija Macpane – Miļuna

Mūsu ģimene no Īslīces Ādžūniem uz „Lielupi” pārcēlās 1956.
gadā. Iestājāmies kolhozā un sākās mūsu darba gaitas. Tēvs strādāja
būvbrigādē, bet māte bija kolhoza pavāre un gatavoja pusdienas
talciniekiem un praktikantiem. Atceros četrus praktikantus- Antonu
Ružu, Mirdzu Balodi, Ernu Holšteinu un Zentu Maziļevsku, kas guva
pirmo rūdījumu mūsu kolhozā, bet vēlāk kļuva pazīstami katrs savā
jomā.
A. Ruža – agronoms, zinātnieks, LLA pasniedzējs
M. Balode – vetārste, pasniedzēja LLA
E. Holšteina – bērnudārza vadītāja
Z. Maziļevska – grāmatvede
Darbs dārzniecībā
Pirmais smagais darbs man paliks atmiņā uz mūžu. Mēs ar Ainu
Ruķeri, 17 gadīgas meitenes, tikām norīkotas īstā vīru darbā. Mums
no siltumnīcas bija jāved ārā vecā zeme. Tā bija sasalusi un vispirms
bija jāsaskalda tādos gabalos, lai to var pacelt un iekraut. Pēc tam
jāieved zirgu mēsli un virsū atkal zeme. Dārzniecībā nācās veikt visus
darbus no sēšanas līdz pat ražas novākšanai.
Darbs lauku brigādē – siena vākšana
Pēc zāles pļaušanas 2 – 3 dienas to žāvēja, pēc tam bērni ar zirga
grābekļiem vāloja, bet mēs, sievas un vīri, gubojām. Kad siens izžuvis
tika rīkotas siena vešanas talkas, kurās tika iesaistīti visi, arī kantora
darbinieki un bērni, kas brauca zirgu vezumos uz šķūņiem.
Labības vākšana
Labību pļāva ar zirga pļaujmašīnu, mēs – sievas, sējām kūlīšos
un likām statos žāvēties. Izžuvušo labību veda šķūņos, bet pēc tam
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sākās kulšana ar kuļmašīnu. Te vajadzēja daudzus cilvēkus, lai darbs
ritētu raitāk. Es pati strādāju pie kūlīšu griešanas un iekšā laišanas
kuļmašīnā. Pusdienas ēdām tajā mājā, kur notika kulšana.
Lopkopība
Slaucamo govju fermas bija centrā. Es strādāju mazajā „Kārkliņu”
fermā, kur kopu un ieslaucu jaunās piena devējas. Kad sāku strādāt,
man tas darbs neveicās un es lūdzu palīdzību zootehniķei V.
Kārkliņai. Viņa nekad neatteica. Viņa prata arī ārstēt piena trieku,
pieņemt dzemdības, noņemt asinis un citus darbus. Privātajiem
lopus ārstēja par velti.
Lielajā „Kārkliņu” kūtī strādāja jaunas meitenes – pirmrindnieces
- Zenta Jovaite, Anna Juhņeviča, Agafija Pancerova. Katrai grupā bija
10 – 12 govis. Visi darbi darāmi ar rokām. Pienu nesa uz dzesētavu.
Ziemas laikā sagatavotais ledus noderēja vasarā.
Par teļiem „Blušu” fermā rūpējās pirmrindniece Milda Spura,
kas par savu darbu saņēmusi apbalvojumus un Goda rakstus.
Govs operācija
Par šo unikālo pasākumu mēs, lielupieši, visi zinājām un
operācijas dienā kā uz izrādi pulcējāmies pie ”Kārkliņu” fermas.
No Jelgavas LLA atveda profesoru un vetārstu P. Apini. Operācijā
asistēja zootehniķe V. Kārkliņa. Operācija var sākties! Viss notiek
ārā. Gotiņu fiksē, tiek pārgriezta āda, kuņģis un izņemti svešķermeņi.
Pēc tam, brūci aizšuj ciet. Skatītājus jau interesē, kas tiek izņemts ārā
no kuņģa. Protams, ka tur bija naglas, dzelzs gabali un daudzas citas
lietas. Gotiņa ātri atveseļojās un turpināja dot pienu.
Govju izstāde
Vecaucē notika lopkopības izstādes. Mūsu kolhozā arī bija ražīgas,
labu eksterjeru govis, kuras tika vestas uz izstādi. Līdzi brauca ne tikai
lopkopēji, bet arī pats kolhoza priekšsēdētājs Laimonis Zalcmanis.
Viņš palīdzēja arī pie govju izvešanas parādēs.
Kultūras pasākumi
Pasākumu bija daudz, bet man prātā palikuši daži. Kārkliņu
šķūnis saposts Bērnības svētkiem - meijas un ziedi kā pienākas
svētkos. Svētku drānās visi, bet mazie svētku dalībnieki jo īpaši.
Apliecības izsniegt atbraucis pats ciema priekšsēdētājs J. Volkovs.
Turpinājumā koncerts, bērniem rotaļas un fotografēšanās.
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Bērnības svētki „Lielupē”. J. Volkovs pasniedz apliecības

Pilngadības svētki notika Bauskā un no kolhoza to pārstāvēja
A. Ruķere, Ā. Jovaišs un A. Brikers. Jauniešiem notika triju dienu
nometne ar dažādiem pasākumiem. Apliecības pasniedza Bauskas
kultūras namā.
A. Ruķere kādā skaistā un saulainā dienā uzaicināja kolhoza
jauniešus svinēt Lieldienas „Muižniekos ”. Tas bija ļoti interesants
pasākums ar olu kariem, šūpošanos un dziesmām.
Joki
Atnāca uz kolhozu strādāt jauna, skaista dārzniecīte Aina Ozere.
Visiem puišiem viņa patika un viņi nolēma to izjokot. Vakarā Aina
savā dārzā vagās sastāda kartupeļus un no rīta prasa strādniekam, lai
ar zirgu aizar ciet. kad viņš aizbrauca, skatās - vagas tukšas. Puiši pa
nakti izlasījuši visus kartupeļus!
Pēc balles otrajā dienā man jāgrābj siens ar zirga grābekli. Vienā
brīdī es aizmiegu un noveļos zemē. Paldies, Dievam, viss beidzās labi.
„Bedrīšu” garāžā tika rīkota grandioza balle par godu ražas
novākšanai – Ražas svētki. Pārejot mājās, skatos, ka kurpēm cauras
zoles! Lūk, kā dejojām kolhozā „Lielupe”. Spēlēja Žeimes orķestris.
Aizskrējuši gadi... atceroties kolhoza laiku, atmiņā tas palicis
ar bezgala smago roku darbu. Mehanizācijas nebija un mēs, jaunas
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meitenes, darījām arī vīru darbus. Tulznas, sāpošas, rugāju sadurtas
rokas un kājas. Tā bija ikdiena. Toreiz kolhozā strādāja daudz
jauniešu. Mums bija draudzīgs kolektīvs.

Pilngadības svētki. Aina, Ādolfs, Ainars ar saviem tuviniekiem

Mēs pratām rīkot arī svētkus un atpūsties. Tas bija arī mūsu
jaunības un mīlestības laiks. Daudzi satika savas otrās pusītes. Arī es
ar savu Jāni iepazinos „Lielupē”.
Lai Dievs svētī mūs visus!
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IV
Kaucmindes pils ielokā
Saulaine dod pamatu dzīvei
Ārija Lepse

Šaursliežu dzelzceļa Bauska–Meitene piektajā kilometrā, pusceļā
uz Pilsrundāli, skaistā, gleznainā zemes stūrītī, Zemgales viducī,
atradās Saulaines lauksaimniecības tehnikums. Tā nosaukums
gadu ritumā mainījies, taču daudziem, jo daudziem prātā ir
iepriekš minētie trīs vārdi. Laika ritumā mainījies mācību iestādes
nosaukums un piedāvāto programmu saturs. Vārds „Saulaine” palicis
nemainīgs, salikumā ar to ir bijusi: lauksaimniecības skola (no 1944.
līdz 1955. gadam), P. Lejiņa sovhoztehnikums (līdz 1977. gadam),
Valsts lauksaimniecības tehnikums (līdz 1998. gadam), profesionālā
vidusskola (no 2002. līdz 2016. gadam). Tagad, 2017. gadā, kad rakstu
šīs atmiņas, mācību iestāde ir Kandavas lauksaimniecības tehnikuma
Saulaines teritoriālā struktūrvienība.
No Kauces muižas līdz Saulainei
Kodolīgs skolas raksturojums savulaik sniegts izdevumā „Bauska:
vietas un laika grāmata” (Rīga, „Liesma”, 1990. gads). „Tehnikuma
pirmsākums ir Jelgavas zemkopības skola, kas nodibinājās 1908.
gadā. Viens no pasniedzējiem un saimniecības vadītājiem bija Pauls
Lejiņš. Pirmā pasaules kara laikā mācību iestāde pārcēlās uz Rēzekni,
bet no 1936. līdz 1944. gadam darbojās Mežotnē. Saulaines muižā
tajā laikā atradās slavenā Kaucmindes mājturības skola.
Nosaukums radies no Kauces muižas, ko ordeņmestrs Valters
Pletenbergs 1513. gadā izlēņojis baronam Šultem. Barona pēcnācēji
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Kaucmindes pils

te dzīvojuši līdz 1777. gadam, kad Īslīci un Kauci pārņēma
pulkvedis Pālēns – pirmais Krievijas ģenerālgubernators Kurzemē,
vēlāk arī Vidzemē un Igaunijā. Pēc kara bijušās mājturības skolas
telpās iekārtojās tehnikums, kurā mācības sāka topošie agronomi,
zootehniķi un automobiļu tehniskās apkopes un remonta speciālisti.”
Sākums bija grūts. Tikko bija norimušas kara vētras, visu
vajadzēja sākt no jauna, bija jāpārkārtojas uz lauksaimniecības
speciālistu mācīšanu. Pamazām viss tika sakārtots – bija zinoši
speciālisti un pedagogi, apņēmīgi jaunieši ar vēlmi mācīties un
strādāt. Līdzās mācību procesam jaunieši bija nodarbināti sporta
stadiona celtniecībā un labiekārtošanā.
Kādā vecā saimniecības ēkā iekārtoja sporta zāli jauniešu
treniņiem un sacensībām. Jaunajā stadionā jau 50. gadu sākumā
notika Latvijas mēroga pasākumi. Droši par to stāstu, jo, būdama
vidusskolniece, piedalījos lauku sporta biedrības „Vārpa” rīkotajās
sacensībās, skrēju dažādas distances. Saulainē pavadītās dienas man
likās kā sapnis. Atmiņā jaunais stadions, tikko sakuplojušas liepiņas
ap to, skaistā pils, Kaucītes grava ar romantiskiem tiltiņiem.
Kaucmindes pils priecēja ar īpatnējo skaistumu, arhitektūru,
sakoptību, flokšu un dāliju dobēm. Jaukas bija ēnainās alejas, pils
dīķi, mūžam čalojošā Kaucītes upīte pils pakājē, parks ar 60 dažādām
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eksotisko koku un krūmu sugām, diviem dižozoliem un resnāko
osi visā Bauskas rajonā. Tas viss saistīja uzmanību, radot pozitīvas
emocijas.
Neiespējams izstaigāt daudzajās atmiņu takas, tāpat kā aprakstīt
tā laika pedagogu, speciālistu, saimniecības darbinieku ieguldījumu
jauno lauksaimniecības speciālistu mācīšanā, audzināšanā, darba
organizēšanā un vadīšanā.
Izcilas personības
Piemēram, darbaudzinātājs Jēkabs Gailis sāka ar vienkāršāko,
iemācot, kā iejūgt zirgu ragavās, piekraut mēslu vezumu un pareizi
nokraut glītā kaudzē uz lauka, pieminot ar kājām. Mežā zāģēt malku,
pareizi sakraut un nostiprināt vezumu, lai nebirst uz ceļa utt.
Zemniecības skolotājs Gunārs Ziema iepazīstināja ar sētuvi,
parādīja, kā to uzlikt uz pleca, iebērt tik daudz minerālmēslus, lai
varētu panest un ar sauju izsēt uz kviešu zelmeņa vai ganībām. Tas
viss likās interesanti, bet viegli nebija. Šajos gados lauku saimniecībās
vēl arvien galvenais bija roku darbs, ko pamatā veica ar zirgvilkmes
lauksaimniecības mašīnām. Arī Saulainē bija zāles un labības pļāvēji,
zirgvilkmes grābekļi. Bija arī daži traktori mācībām un darbam.
Saulainē īpaši algotu strādnieku, izņemot lopkopībā, nebija.
Darbs tika organizēts un vadīts tā, ka viss tika paveikts laikā un
kvalitatīvi ar jauniešu rokām.
Man Saulaines laiks bija īpašs, jo te bija iespēja līdz mielēm
izbaudīt ne tikai sūrumu, bet arī gandarījumu par paveikto. Iepazīt
jaukus, godprātīgus cilvēkus: pedagogus, skolas biedrus, kurus tagad
satiekot, jūti savējos – saulainiešus.

Literatūra māca pazīt cilvēkus
Māra Driķe

Ādolfs Driķis dzimis 1905. gada 4. aprīlī Madonas apriņķa
Virānes pagastā, zemnieku ģimenē. Tēva mājas „Lejas Diļaukas”
ar 54 hektāriem zemes no Cesvaines muižas izpirka vectēvs. Tēvs
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Pēteris Driķis pats nespēja saimniecību apsaimniekot, jo bija aktīvs
1905. gada revolūcijas dalībnieks un sodīts ar stipru pērienu, kas
iedragāja viņa veselību, tāpēc mājas tika izrentētas.
Ādolfs Driķis mācījies Cesvaines Valsts vidusskolā un studējis
Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultātē. Diplomā rakstīts:
„Ļoti sekmīgi beidzis Latvijas Universitātes Lauksaimniecības
fakultātes lauksaimniecības nodaļas pilnu kursu un ieguvis
agronoma grādu.”
Ceļš līdz Saulainei
1935. gadā sākas tēva pedagoga gaitas. Šajā gadā viņš pieņemts
darbā Rēzeknes Valsts skolotāju institūtā par direktora palīgu
administratīvi saimnieciskajās lietās un vienlaikus topošajiem
skolotājiem māca lauksaimniecību un vada praktiskos darbus.
Pedagoga gaitas sākas veiksmīgi. Par to liecina bijušo skolēnu atmiņas
grāmatā „Rēzeknes Valsts skolotāju institūts”, kas izdota 1998. gadā
Rēzeknē.
Izrādās, ka agronomam ir talants un pacietība savas zināšanas
nodot citiem. Arī personīgā dzīve
veidojās laimīgi.
1938. gadā viņš apprecas ar
Irmu Ķirsoni, 1939. gadā piedzimst
meita Māra, 1942. gadā – dēls
Viesturs. Ir kara laiks, un tētis
nolemj, ka pilsētā dzīvot ir daudz
bīstamāk nekā laukos, tāpēc ģimene
pārceļas uz Višķu dārzkopības skolu.
Acīmredzot, tas bija pareizs lēmums,
jo 1944. gada pavasarī Rēzekne tiek
stipri bombardēta. Višķos dzīve rit
no 1942. līdz 1944. gadam. 1943.
gadā ģimeni papildina pastarīte
Rūta. Tētis strādā par saimniecības
pārvaldnieku un vada stundas skolā.
Bēgļu gaitas 1944. gadā mūs
Irma Ķirsone un Ādolfs Driķis
aizved uz Dobeles pusi. 1945. gada
kāzu dienā 1938. gada
10. septembrī. Rēzeknē
jūnijā veiksmīgi tiek atrasts darbs
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un dzīvesvieta Ziedoņu dārzkopības skolā. 1947. gadā Ziedoņu
dārzkopības skolu pievieno Saulaines tehnikumam. Tā ir vecāku
darba vieta līdz pat pensijas gadiem.
Literatūra māca pazīt cilvēkus
Vienas no manām pirmajām bērnības atmiņām saistās ar
Višķiem. Tēva darba kabinets, gar sienām grāmatu pilni plaukti,
gleznas, tētis strādā pie rakstāmgalda, bet es sēžu uz dīvāna un
šķirstu bilžu grāmatas.
Ziedoņos tētis visbiežāk bija redzams ar grāmatu vai avīzi
rokās. Mājās tika veidota plaša bibliotēka ar jaunākajām grāmatām
agronomijā, dabaszinātnēs un daiļliteratūrā. Katru gadu lielākās
Padomju Savienības zinātnisko grāmatu izdevniecības piesūtīja
grāmatu katalogus, pēc to rūpīgas izstudēšanas tika pasūtīta visa
vajadzīgā literatūra.
Tēvs bija viens no zinošākajiem agronomijas priekšmetu
pasniedzējiem Latvijā. Viņam pastāvīgi uzticēja recenzēt jaunākos
mācību līdzekļus lauksaimniecībā. Tēta viedoklis tika cienīts un
respektēts. To veidoja akadēmiskas zināšanas, neatlaidīgs ikdienas
darbs un godaprāts.

Ādolfs Driķis vada ģeodēzijas praksi Saulainē

Viņš ir apbalvots ar Valsts tautsaimniecības sasniegumu izstādes
zelta medaļu par audzēkņu zinātniskās izpētes pulciņu vadību
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un 1964. gada 3. martā kļūst par Latvijas PSR nopelniem bagāto
skolotāju.
Katru dienu lasa
Tētis labi pārzināja daiļliteratūru un interesējās arī par antīko
literatūru. Īpaši mīļi viņam bija novadnieku Doku Ata (viņa kaimiņš),
Augusta Saulieša (viņa skolotājs), Jāņa Poruka un Jāņa Ezeriņa darbi.
No dzejniekiem augstu vērtēja Frici Bārdu.
Saviem audzēkņiem 1964. gada izlaidumā dāvātajās grāmatās
viņš ierakstīja: „Literatūra māca pazīt cilvēkus, ar kuriem agronomam
jāstrādā.”
Atvaļinājuma pirmajās dienās tēvs pārlūkoja jaunāko grāmatu
klāstu. Tās, kas bija vasarā jāizlasa, tika saliktas kaudzē pie dīvāna.
Katru dienu tika lasīts, svarīgākais arī konspektēts. Tētim bija ļoti
plašas zināšanas, un mēs, bērni, jebkuru jautājumu droši varējām pie
viņa noskaidrot. Reizēm pat paslinkojām grāmatās meklēt pareizās
atbildes, jo bijām droši, ka tētis visu zinās. Paskaidroja viņš vienkārši,
saprotami un pārliecinoši. Tēva zināšanas varējām izmantot ne tikai
skolas kursu apgūstot, bet arī augstskolā studējot.
Arī mēs, bērni, veidojām savas bibliotēkas. Grāmatas saņēmām
kā dāvanas svētkos, parasti ar skaistiem ierakstiem. Ģimenē valdīja
uzskats, ka laba izglītība ir vērtība. Mēs to pieņēmām kā vienīgo
pareizo dzīves ceļu un visi trīs ieguvām augstāko izglītību.
Bērnu dienu atmiņās tētis ir mierīgs, labā garastāvoklī, stiprs un
liels, viņš iedveš drošību un stabilitāti, ir godīgs un taisnīgs. Vienmēr
priecīgi sagaidījām viņu mājās un pielipām kā dadzīši. Tētis bija tik
stiprs, ka mūs visus trīs uzreiz varēja paņemt rokās un nēsāt pa istabu.
Dažreiz viņš atnesa mājās kaut ko interesantu. Tās varēja būt
labības vārpas vai sauja dažādu sēklu, kas bija jāšķiro un jāpazīst.
Citreiz viņam līdzi bija interesantas lapas vai kūniņa, kas jāizaudzē
par taureni. Dažreiz gadījās kāds mazs putna bērns, ko cītīgi barojām
un vēlāk izlaidām parkā.
Svētdienās kopā ar tēti gājām apskatīt saimniecības tīrumus.
Šajās pastaigās iepazinām augus un kukaiņus, uzzinājām, kāpēc
vienā tīrumā augi sliktāki, bet citā – labāki. Reiz vajadzēja pļavā
atrast rasaskrēsliņu ar visskaistāko rasas lāsi. Kad viesos ieradās radi
no citiem novadiem, tētis lepojās ar Saulaines skaistajiem laukiem.
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Interese par to, kā tiek apsaimniekoti Saulaines tīrumi un kādu ražu
te iegūst, saglabājās līdz pat viņa dzīves pēdējai vasarai.
Tētis bija mums arī ģimenes dakteris. Ja kāds no bērniem slimoja,
viņš deva zāles, mērīja temperatūru, ja kaite bija nopietnāka –
špricēja zāles. Ziemās regulāri rūpējās, lai mēs dzertu kaļķi, zivju eļļu
un lietotu vitamīnus.
Bijība pret dabu
Pat būdams pensionārs, tēvs cītīgi sekoja lauksaimniecības
zinātņu un bioloģijas jaunumiem. Viņš vairākkārt apciemoja savus
audzēkņus labākajās saimniecībās, lai pats novērtētu viņu paveikto.
Vasarā tētis daudz strādāja dārzā. Viņš rūpējās par augu
mēslošanu, zaru apgriešanu, rakšanu, maikstu un mietu atnešanu
no meža un pielikšanu. No meža vienmēr tika nestas tikai
līkas, greizas maikstis (ne tā kā kaimiņiem – slaidas, taisnas). Tētis
allaž izpelnījās pārmetumus par neglītām zirņu dobēm, taču viņš
vienmēr mierīgi atbildēja, ka mietiņi apaugs un izskatīsies labi, un
tā arī bija.
Aizejot līdzi tētim uz mežu, pārsteigta redzēju, cik rūpīgi tiek
vērtēts katrs izgriežamais zars. Tika ņemti tikai kroplīgi zari vai
arī tie, kas jāretina, lai krūms varētu labāk augt. Par Ziemassvētku
eglīti tika izraudzīta tikai tā, kas tiešām jāretina, nevis skaistākā un
kuplākā. Tētim bija liela cieņa un bijība pret dabu. Viņš nestaigāja pa
tīrumā iemītām takām un negāja arī pa taisnāko taku pāri laukam uz
Ziedoņiem.
Visu mūžu tētim ļoti tuva bija dzimtā puse. Viņš to apciemoja
katru vasaru – kājām izstaigāja mežus un pakalnus, paviesojās
Cesvaines pilī, satika radus, sakopa senču kapus.
Tēvu ļoti priecēja iespēja atgūt mājas un zemi. Pēc 45 gadiem
ierodoties savās mājās, viņu vispirms interesēja, vai ir saglabātas
dažas lietas – tīrumā atrastais akmens cirvis, senču grebtā vienkoča
laiva klētī un tautasdziesmu pierakstu burtnīcas. Viņš ļoti pārdzīvoja,
ka nozāģēta vecāsmātes stādītā liepa.
Audzēkņi un kolēģi par pedagogu
Tēvs ļoti gaidīja absolventu salidojumus, priecājās par katru
apciemojumu, interesējās par savu skolēnu darba gaitām un
sasniegumiem.
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Bezgala jauka bija tēta 80 gadu jubileja, kad kuplā skaitā viņu
sveica 1949. gada izlaiduma agronomu kurss. Tā bija viņa mīļākā
grupa, kas ļoti cienīja savu audzinātāju. Par to liecina tēta atmiņu
pieraksti par Saulaini.

Irma un Ādolfs Driķi kopā ar ģimeni, atzīmējot Zelta kāzu jubileju
1988. gada 10. septembrī

Raimonds Matulēns, 1949. gada absolvents un vēlāk arī skolotājs
Saulainē, atceras: „Skolotājs Driķis brīnišķīgi mācīja savu priekšmetu
un nevarēja ciest „zubrīšanos”. Uzdodams āķīgus jautājumus, viņš
provocēja mūs uz strīdiem un diskusijām. Gribēdami pierādīt, ka arī
mēs neesam ar pliku roku ņemami, devāmies uz bibliotēku, rakāmies
pa žurnāliem un enciklopēdijām, meklēdami atbildes.”
Par ārpusklases darbu R. Matulēns raksta: „Skolā organizēja
džeza orķestri un iestudēja lugu „Jūs izsauc Taimira”. Braucām ar to
uzstāties lauku klubos un kaimiņu saimniecībās Tērvetē, Zaļeniekos,
Jaunsaulē un Brunavā. Mūsu audzinātājs vienmēr bija ar mums. Reiz
salūza mašīna, mums 30 kilometru no Brunavas bija jānāk kājām,
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arī šajā reizē audzinātājs bija kopā ar mums. Mums pat prātā nenāca,
ka nākamajā dienā varētu neiet uz stundām. Audzinātājs bija ļoti
iznesīgs, kārtīgs, precīzs – nekad ne minūti nenokavēja. Jebkuros
laika apstākļos viņš bija darbā, lai gan dzīvoja toreiz patālu. Bieži
mēs, audzēkņi, jokojām, ka pēc viņa var pārbaudīt pulksteni.”
Ausma Matulēna, 1949. gada absolvente un arī skolotāja Saulainē,
raksta: „Es neatceros nevienu citu pasniedzēju ne savu mācību laikā,
ne arī darba dzīvē tehnikumā, kam būtu tāda takta izjūta. Viņš nekad
nepacēla balsi, nevienu nepazemoja un neizsmēja, parādot savu
pārākumu. Viņa audzinātība, labvēlība pret līdzcilvēkiem – tā ir
pērle, kādu grūti atrast mūsu dienās.”
Jāņa Ausekļa, 1949. gada absolventa, atmiņās lasāms: „Ādolfs
Driķis, mūsu audzinātājs pēdējā kursā, mācīja selekciju un augu
aizsardzību. Vēl šodien redzu, ka skolotājs ienāk klasē, parasti ģērbies
pelēkā uzvalkā, līdz augšai aizpogātā gaišā kreklā, bet bez kaklasaites,
šņorzābakos. Iesirmie mati nodzīti „uz nullīti”, uz deguna brilles,
seju grezno ķīļbārdiņa. Pati vienkāršība, viss koncentrēts zinību
sniegšanai. Pēc iepriekš mācītā atprasīšanas viņš nostājās pie krāsns
stūra un, rokas aiz muguras aizlicis, sāka stāstīt jauno vielu, ne mirkli
neieskatoties konspektā. Viņš nevis vienkārši lasīja lekciju, bet loģiski
atklāja kopsakarības, rada pamatojumu katrai tēzei, rosināja analītiski
domāt un saprast, nevis tikai „iekalt”. Raugoties pāri gadiem, varu
teikt, ka skolotāja Driķa stundās guvu paliekošākās zināšanas.”
Ar lielu cieņu savu audzinātāju atceras Latvijas Lauksaimniecības
akadēmijas Augkopības katedras profesors, daudzu zinātnisku
publikāciju autors Laimonis Jurševskis: „Ādolfu Driķi mēs ļoti
cienījām par sirsnību un vienkāršību. Driķis bija korekts un uzmanīgs
pasniedzējs. Ar katru viņš sapratās, prata uzklausīt mūsu bēdas un
priekus, palīdzēja jebkurā jautājumā. Viņam bija brīnišķīga atmiņa,
dziļas, plašas zināšanas – ne velti mēs viņu saucām par „staigājošo
enciklopēdiju”. Viņa erudīcija un darbaspējas būtu pilnībā ļāvušas
nodoties zinātnei. Esmu izvēlējies zinātnes ceļu un domāju, ka tas ir
Ā. Driķa nopelns.”
Viņa bijusī kolēģe, jaunā skolotāja Andīne Bonāte atzīst: „Viņš
bija ļoti erudīts cilvēks. Mēs viņu saucām par „dzīvo enciklopēdiju”.
Ja radās jautājums, ko neviens nevarēja atrisināt, „pēdējā instance”
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bija skolotājs Driķis. Ja arī viņš nezināja, tas nozīmēja, ka tehnikumā
neviens ar to netiks galā. Viņš vienmēr centās palīdzēt un parasti
atrada atbildi.”
XXX
Ādolfa Driķa pēdējā mūža diena pienāca 1996. gada 11. janvāra
vakarā. Tētis tika paglabāts dzimtajā pusē – Ķinderu kapos pie
Cesvaines, blakus iepriekšējām „Lejas Diļauku” paaudzēm.
Saulaines centrā, skvērā starp sociālo māju un mācību darbnīcām,
aug divi aptuveni 30 gadu veci tēva stādīti ozoli. Dēstus viņš izaudzēja
dārzā no Saulaines parkā mazdēlu salasītām ozolu zīlēm.

Gara gaisma nezudīs
Rūta Minakova (dzim. Driķe)

Irma Ķirsone dzimusi 1903. gada 15. jūnijā zemnieku ģimenē kā
trešais bērns. Ģimenē pavisam bija septiņi bērni – četri dēli un trīs
meitas. Vecāki Balvu pusē bija ienākuši no Lubānas.
Ģimenē valdīja saticība, darba tikums un rūpes citam par citu.
Uz pārējo fona viņi bija pārticīgi. Lauku sētā atvases agri lika pie
darba. Jaunākos bērnus pieskatīja un audzināja vectēvs Juris Ķirsons,
Jura Krusta kavalieris.
Jauna dāma
Irmai bija gaiša galva un liela vēlme skoloties, ko atbalstīja arī
vectēvs. Pēc vietējās skolas absolvēšanas tika jūgts zirgs, un Irma
devās uz Rēzeknes Valsts skolotāju institūtu. Tolaik tur strādāja izcili
mācību spēki, un studentiem bija ļoti stingras prasības. Institūtā un
Rēzeknē bija aktīva kultūras dzīve. Studenti iestudēja R. Blaumaņa
lugu „Skroderdienas Silmačos”, Irma tēloja Tomuļu māti.
1927. gadā Irma pabeidza mācības, taču tika paturēta institūta
paraugpamatskolā par jaunāko klašu skolotāju. Šajā laikā jaunās
dāmas garderobē bija skaistas kleitas, greznas cepures, elegants balts
mētelis ar perlamutra pogām un pat čūskādas kurpītes. Pēckara
pelēcībā mums, abām māsām, un mūsu draudzenēm, patika šajos
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tērpos greznoties un spēlēt teātri, bet vēlāk tie pārtapa ikdienas
tērpos, ko valkājām skolas gados un pat augstskolā.
Rēzeknē Irmas draugu pulkā bija institūta pasniedzēji, ārsti,
komponisti un gleznotāji. Viņai tika veltīti dzejoļi un zīmējumi.
Šajā laikā Irma aktīvi vadīja jaunatnes Sarkanā Krusta pulciņu.
Viņas veikums tika augstu novērtēts – Irma saņēma Sarkanā Krusta
sudraba medaļu.
Dieviņš pasargā
Rēzeknē aizvadītie studiju un darba gadi Irmai allaž šķita paši
skaistākie. Tur viņa sastapa stalto, gudro cesvainieti Ādolfu Driķi,
ar kuru 1938. gada septembrī Rēzeknes luterāņu baznīcā salaulājās.
Tur piedzima meita Māra un divi karalaika bērni – Viesturs un
Rūta. Bija jāaudzina bērni un jāiztur arī karalaika pārbaudījumi –
bumbu patversmes, apšaudes, pārtikas trūkums un vīra prombūtne.
Vēlāk, to visu atceroties, mamma teica: „Dieviņš mūs sargāja.”
Karš beidzās bēgļu gaitās. Bija jāmeklē darbs un jaunas mājas.
Mamma no Dobeles kājām atnāca uz Ziedoņu dārzkopības skolu, un
darbs atradās. Ziedoņu parks vēl ilgi bija kara liecinieks – visapkārt
bija dzelži un veca kara tehnika. Pamazām to veda projām, taču
palika tranšejas un apbedījumi.
Pilī kara laikā bija ierīkots hospitālis, tāpēc visur bija jūtams zāļu
un slimnīcas smārds. Mūsu mājas sienās bija šāvienu caurumi, drīz
vien tos aizmūrēja, taču šāviņu pēdas apmetumā bija redzamas vēl
gadu desmitiem.
Sākās pēckara dzīve ar pārtikas trūkumu. Lai ģimenei jaunajā
vietā būtu iztika, mamma gāja pie vietējiem saimniekiem peļņā –
lauku darbos. Mūža novakarē viņa ar pateicību atcerējās atsaucīgos,
izpalīdzīgos un saprotošos Zemgales cilvēkus.
Tika iekopta arī sava saimniecība – ģimene apsēja dārzu,
iegādājās vistas, ruksi un divas kaziņas. Es, pavisam maza, bet ar
lielu lepnumu, devos slaukt kazas, kamēr mamma bija darbā. Par to
mamma mani lielīja un sauca par mazo Kozeti (pēc V. Igo stāsta).
Rotaļlietu mums tikpat kā nebija. Reiz mamma uzšuva brūnu
lupatu bumbu, bet tā ātri vien pazuda, pavasarī to atradām zem zelta
jāņogu krūma. Kad kāds no vecākiem atbrauca no Rīgas, katru reizi
ciemakukulī bija kāda bērnu grāmatiņa. Vakaros mamma bieži lasīja
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priekšā. Atceros skaistās pasakas, „Balto grāmatu”, „Sūnu ciema
zēnus” un citas. Mamma prata interesanti stāstīt arī par savu bērnību
un skolas gadiem.
Daudz dzīvojāmies pa Lielupi – peldējāmies, braucām ar
plostiem un makšķerējām. Vēl šodien man ausīs skan mammas
vārdi: „Sakarsuši un paēduši nedrīkstat iet peldēties!”
Lielupē tolaik vēl zvejoja vecie zvejnieki, no viņiem šad tad
varēja nopirkt zivis. Vislielākais prieks bija par nēģiem un vimbām.
Arī Viestura ķertās zivtiņas lieti noderēja. Mums dārzā, zem vecās
rožābeles bija žāvētava, kurā gadījās pat zuti nokūpināt.
Man atmiņā joprojām ir bērnības smaržas. Atceros, kā mamma
uz kļavu lapām cepa rudzu maizi. To lasīšana bija mans pirmais
darba pienākums. Viņa vārīja cukurbiešu sīrupu, grauzdēja ozolzīles
un cigoriņus kafijai, vārīja ziepes, kas izžuvušas bija tumšas un ar
iekritušiem sāniem, un arī veļu vārīja.
Atminos arī Vasarsvētku un Līgo vakara meiju un kalmju smaržu.
Ja bija laiks un rocība, mamma darbojās virtuvē. Tad ģimene tika
iepriecināta ar zaķa vai zoss cepeti, pildītu līdaku, tortēm, maizītēm
un pīrāgiem. Strādājot virtuvē, mums tika mācīti dzejoļi. Mamma
tos zināja bezgala daudz.
Goda reizēs gaviļniekam klāja galdu un pušķoja krēslu.
Jauki ciemiņi
Vasarās mūsu mājās bieži bija ciemiņi – gan radi, gan draugi.
No Bauskas kājām pie mums nāca Anna Krastiņa – mammas
vācu valodas skolotāja. Viņa allaž piesita pie durvīm ar spieķi un
ciemakukulī atnesa puskukuli „ķieģelīša” un žāvētu augļu maisījumu
kompotam.
Skolotāja Anna Krastiņa man atmiņā palikusi vitāla, smejoša
un dzirkstoša. Ciemos brauca arī kolorīts dārznieku pāris – Jānis un
Anna Ruciņi.
Vasarās pie mums viesojās diriģents Jānis Ozoliņš, komponists
Klements Mediņš, gleznotāji Arvīds Egle, Vitālijs Kalvāns, Gunārs
Ezernieks un bijušie studiju biedri.
Mammai ļoti patika dzeja, teātris un glezniecība. Aptuveni
piecu gadu vecumā mani veda uz Rīgu pie acu ārsta. Vakarā abas
ar mammu Drāmas teātrī noskatījāmies R. Blaumaņa izrādi „Ugunī”
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uz ko mamma izlūdzās biļetes. Bērnus teātrī nelaida, taču mamma
parādīja pasi ar lauku pierakstu, un mēs abas tikām iekšā. Es rātni
sēdēju un sekoju izrādei. Kad uz skatuves aizsmacis iedziedājās
gailis, es, pavisam negaidot, to skanīgi pārlaboju ar skaļu „kikerigū”.
Tūlīt klāt bija vietu ierādītāja un mammu nikni strostēja. Mamma
laikam atvainojās, taču es jutos vainīga, lai gan man no mammas
nebija neviena pārmetuma.
Sirds aicinājums
Mamma strādāja Saulaines tehnikumā par krievu valodas
skolotāju un audzinātāju un darbam veltīja daudz laika un uzmanības.
Palaidusi mūs visus trīs uz sešus kilometrus tālo Pilsrundāles skolu,
mamma pati skriešus skrēja trīs kilometrus uz tehnikumu. Darba
nedēļa un skolotāja darbdienas tolaik bija krietni garākas nekā tagad.

Irma Driķe ar savu audzināmo I kursu 1953./54. m. g.
(1. rindā, piektā, no kreisās)

Atceros, kā aukstā mājā neēduši gaidījām no sēdēm pārnākam
vecākus. Tētis mums pašiem neatļāva kurināt krāsnis.
Mammai līdzi bija lielas labojamo burtnīcu kaudzes, viņas
darbdiena bieži iestiepās ilgi pēc pusnakts. Skolotājiem toreiz visur
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bija jābūt kopā ar savu kursu – mammai nācās gan kūlīšus siet, gan
bietes kaplēt, gan meža darbos malku gādāt.
Pirmajās klasēs septembrī es no skolas gāju uz Rundāles kolhozu,
kur mammas kurss bija rudens talkās. Tad man nebija jāmēro garie
kilometri uz mājām.
Bija reizes, kad visi trīs bērni gulējām mājās slimi, bet mammai
bija jāiet darbā. Vēlāk viņa atcerējās, ka toreiz par sasirgušiem
bērniem nedrīkstēja pat ieminēties.
Skolotājas darbs mammai bija sirds aicinājums. Bez tā viņa
nebūtu spējīga dzīvot. Strādāja viņa aizrautīgi, ar sirds degsmi. Un,
kā par brīnumu, viņai allaž bija brīnišķīgākie, talantīgākie, čaklākie,
skaistākie, gudrākie, sportiskākie un mīļākie audzēkņi. Šķiet, ka
mamma par viņiem zināja visu un vienmēr dzīvoja līdzi. Ja vajadzēja,
arī naudu aizdeva.
Ko gaida, to arī sagaida. Viņi visi izauga par krietniem un
cienījamiem cilvēkiem. Atsauksmes par bijušajiem audzēkņiem
bija cildinošas. Ar to mamma ļoti lepojās. Skarbais Saulaines gadu
rūdījums deva stipru paaudzi.
Mamma ļoti cienīja kolēģus. Saskarsmē bija smalkjūtīga
un saprotoša, labvēlīga un izpalīdzīga. Liekulība, skaudība un
pieglaimība viņai bija svešas.
Skolotāja Irma Driķe bija atsaucīga un pretimnākoša pret
kolēģiem un jaunajiem pedagogiem. To vienmēr pieminēja
skolotājas Andīne Bonāte, Elza Bārdiņa, Rasma Gailīte, daudzinot
Irmas estētisko gaumi, takta izjūtu un dziļo erudīciju.
Saskanīga kopdzīve
Mamma bija ļoti atvērta, pie viņas tiecās gan mazi bērni, gan
sirmgalvji. Vajadzēja tikai iziet pagalmā un apsēsties uz soliņa. Pēc
tam sākās sarunas – interesantas un nopietnas.
Mammas tālākie ceļojumi bija uz Gruziju, Samtrēdiju (ar ilgstošu
vēstuļu draudzības turpinājumu), uz Karpatiem un Baikālu – ciemos
pie dēla ģeologa.
Pensijas gados mamma nodevās puķu audzēšanai – dārzā
kuploja rozes, gladiolas, puķuzirņi un citi ziedi. Dārzam bija jāzied
visu vasaru, puķu aprūpei allaž bija priekšroka.
Pirms 1. septembra ne viens vien Saulaines bērns nāca pie mums
pēc ziediem.
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Ģimenē vienmēr gaidīti bija mazbērni Inga, Ēriks un Andris.
Visiem pietika mīļuma, gudra padoma un gardu pusdienu.
Tādas biezpiena pīlītes un debessmannu var ēst tikai bērnībā pie
vecmāmiņas. Pamācības mazbērniem gāja secen, toties katram
dzīves gadījumam bija sava tautasdziesma.
Mamma uzskatīja, ka viņai ir maz bērnu. Vienmēr teica, ka
trīs bērnus audzināt ir viegli, bet vienu bērnu – ļoti grūti. Pašlaik
visi trīs mazbērni dzīvo un strādā Latvijā – mazdēli nodarbināti
hidroģeoloģijā un biznesā, mazmeita ir ārste. Skolas gaitas sākuši
mazmazdēli Valdis, Artis, Artūrs un Leo. Puikas trenējas hokejā
un futbolā. Mazmazdēls Enzo vēl tikai iepazīst apkārtējo pasauli un
gatavojas tajā spert pirmos solīšus. Lai jaunā paaudze aug gudra un
čakla, godīga un veiksmīga!
Gadi ātri aizskrējuši. Mūža nogalē abi vecāki viens otru balstīja,
bet saikni ar skolu uzturēja meita Māra, kas skolas jaunajā korpusā
strādāja par ķīmijas un bioloģijas skolotāju.
Ne reizi neesmu dzirdējusi vecākus sūkstāmies par sadzīviskām
neērtībām vai grūtībām, neesmu dzirdējusi ne ķildas, ne strīdus.
Tā bija divu personību saskanīga kopdzīve. Mūsu mammai veicās
sastapties ar labiem cilvēkiem, kolēģiem un audzēkņiem. Viens no
viņas talantiem bija dzīvot ar sajūsmu.
Mamma pirms aiziešanas atcerējās visus, kam gribēja pateikt
paldies, un par saviem mazbērniem teica: „Bērni ir labi.”
Pēdējos Ziemassvētkos mamma no visiem atvadījās ar Friča
Bārdas dzejoli „Lūgšana”:
Lai zemei sāpes nav,
Kad manas kājas to min.
Lai puķei jācieš nav,
Kad bērns viņu vainagā pin.
Lai avotam raudošos viļņus
Auklēt nav grūt,
Kad nakts ir tumša un gara,
Un lai nav neviena,
Ja tas var būt –
Dvēsele bez saules stara!”
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1993. gada 1. februāra rītā mamma aizgāja pa baltu, mirdzošu
sniega taku mūžībā. Viņa apbedīta Ķinderu kapos netālu no
Cesvaines. Pieminekli rotā uzraksts „Gara gaisma nezudīs”.

„Pīpīša” nesavtīgais mūžs
Andris Ludvigs

Manas mātes brālis, Jēkabs Gailis,
dzimis 1901. gada 4. jūlijā Mālpils
pagasta „Ģerķēnos” zemnieku ģimenē
kā vecākais bērns. Viņam ir māsas
Anna un Marta un brālis Jānis.
Pamatizglītību Jēkabs ieguvis Mālpils
skolā.
Sākoties
Pirmajam
pasaules
karam, ģimene bija spiesta visu pamest
un doties bēgļu gaitās. Izceļojusi cauri
pusei Latvijas un Rīgai, saime nonāca
Zemgalē, Kaucmindes muižas mājās
„Kauči” Kaucītes krastos. Nams bija
bēdīgā stāvoklī, sākās arī saimnieciskas
grūtības.
Jēkabs Gailis iesvētību
1916. gadā Jēkabs sāka pastāvīga
uzvalkā 20. gs. 20. gadi
darba gaitas, jo tika pieņemts darbā
Kaucmindes muižas fermā par lopkopēju. Tas ģimenei bija ļoti liels
atbalsts.
Nodibinot Latvijas valsti, Jēkabu iesauca armijā. Viņš dienēja
Jelgavas kājnieku pulkā. Pēc dienesta Jēkabs atgriezās Kaucmindē un
strādāja par muižas priekšstrādnieku. Pēc Otrā pasaules kara, līdz
pat aiziešanai pensijā, viņš Saulainē bija laukkopības brigadieris.
Jēkabs Gailis bija Nopelniem bagātais lauksaimniecības
darbinieks, apbalvots ar ordeni „Goda zīme” un medaļu „Par darba
varonību”.
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Labības pļauja Kaucmindes laukos
(otrais pa labi J. Gailis, pa kreisi nav zināms) 20. gs. 30. gadi

Jēkabs Gailis pie cukurbiešu darbiem
kopā ar kādu zēnu – palīgu. 20. gs. 50. gadi

Nav māksla padoties
J. Gaiļa meita Ināra Kričalo, kas dzīvo Īslīces pagastā,
pārliecinājusies, ka ļoti daudzu saulainiešu atmiņās palicis tēta jeb,
kā saulainieši viņu sauca, Pīpīša tēls. „Jā, tāds viņš bija: sirsnīgs,
vienkāršs, patiess un galvenais – prasīgs. Man, viņa meitai, nekad un
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nekur atlaižu nebija. Dārzā viss bija jāizdara, kā nākas, skolā uzdotiem
mājas darbiem vajadzēja būt tīri, glīti un kārtīgi izpildītiem. Prasības
bija stingras. Tagad, lasot pateicības vārdus par papu un atgriežoties
pagātnē, secinu, ka viņš tiešām daudziem iemācījis mīlestību, cieņu,
kārtību un atbildību par katru kaut vai niecīgāko darbiņu un lietu.
Svētku reizē kopā ar pateicības rakstiem tika pasniegtas dāvanas,
dažreiz tā bija jauna pīpe. Viņš pats reti no tās šķīrās, tāpat kā slavenais
Šerloks Holmss. Daudzi teic, ka pīpējot galvā veidojas labas domas.
No bērnības neatceros nevienu gadījumu, kad papus būtu pacēlis
balsi vai bārtos. Kā jau visiem, arī viņam bija sava aizraušanās – ļoti
patika spēlēt šahu, un visbiežāk partneris bija kaimiņš V. Stalbovs.
Abi tā aizrāvās, ka nemanīja – brīvdiena jau pagājusi. Skatoties šaha
cīņas, arī es iemācījos spēlēt. Tikai tad, kad mani sakāva, kauliņi gāja
pa gaisu, jo papus nekad nepadevās. Pēc spēles viņš sacīja: „Mācies
spēlēt godīgi, domā! Nav jau māksla padoties, ir jāuzvar, pretējā
gadījumā tevi vienmēr kāds uzvarēs.”
Viņš visādā ziņā bija labs papus, no kura ne tikai es, bet arī daudzi
vecie saulainieši un tehnikuma audzēkņi varēja ko mācīties, paņemt
kaut ko noderīgu dzīves gaitām.
Mans tētis no dzīves šķīrās 72 gadu vecumā pēc smagas slimības.
Viņu izvadīja no Saulaines lauksaimniecības tehnikuma sporta zāles,
klātesot gan esošajiem tehnikuma audzēkņiem un darbiniekiem, gan
tiem, kuri uzskatīja viņu par savu darba un dzīves skolotāju.
Esmu viņam pateicīga, ka joprojām dzīvoju. Tikai pēc daudziem
gadiem sapratu, ka papus savā ziņā bija arī dziednieks – ar ticību,
neatlaidību un lauciniecisko vienkāršību.”
Ar cieņu par Jēkabu
„Ravējām bietes, tīrījām grāvjus, uzposām apkārtni. Darbiem
stingri sekoja pārvaldnieks J. Gailis. Viņa sabiedrotie allaž bija pīpe
un veselīgs humors. Ilgi atcerējos viņa zemes gudrības, neatlaidību
saimniekošanā. Pārvaldnieks bija taupīgs.” R. Segliņa 1952. gadā /No
grāmatas „Tēvzemes arāju cilts”./
„Brigadieris Pīpītis norīkoja mūsu kursu gubot sienu. Saulīte
sildīja, siens smaržoja, mežā putniņi čivināja, tā vien vilka uz atpūtu.
Sadūrām dakšas zemē un paslēpāmies aiz siena gubas. Pienāca
brigadieris: „Nu, bērni, kā iet ar darbu?” Kad beidzās prakse,
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prasījām, kā viņš zināja, ka mēs slaistījāmies. Viņš atbildēja: „Es jau
pa gabalu redzēju zemē iespraustus dakšu kātus.” M. Zviedre 1966.
gadā./No grāmatas „Tēvzemes arāju cilts”./
Sveiciens 50 darba gadu jubilejā
„Jēkab! Mēs esam Tev parādā pateicību par to vienkāršo
diženumu, ar kādu Tu mācīji cienīt darbu un zemi. Kam ir bijusi
laime kaut cik ilgstoši strādāt kopā ar Tevi, tas ar pilnām tiesībām var
sacīt, ka ir mācījies Jēkaba Gaiļa akadēmijā, kura pēc savas nozīmes
nav aizstājama ne ar kādām augstām skolām. Šodien, svētku dienā,
jāiesaucas: „Cik skaista un dižena dzīve! Piecdesmit gadu kalpot
zemei – māmuļai!”
Tāds ir Jēkabs Gailis – Nopelniem bagātais lauksaimniecības
darbinieks, Saulaines sovhoztehnikuma brigadieris. Kad gadi atļāva,
viņš bija sportistu ierindā. Neaizmirstami bija viņa organizētie
futbola mači, ar stadionā ieguldīto darbu Jēkabs mūžam būs jauns.”

Jūtamies piederīgi saulainiešiem
kā ģimenei
Dzintra Bračka (dzim. Zaķe)

Bieži vien, domājot par skolas gadiem Saulainē, esmu mēģinājusi
analizēt un saprast, kas bija tas spēks, kas mūs, pagājušā gadsimta
60. gadu saulainiešus, padarīja par vienotu saimi, par tiem, kas katrs
dzīvē esam izveidojušies. Tas bija Saulaines pedagogu kolektīvs, kurā
vislielākais devums bija skolotājam, trenerim, visneparastākajam
cilvēkam, kuru man ir bijis lemts satikt – Jevgeņijam Pavlovičam
Brandam. Cilvēkam, kurš savas dzīves labākos gadus ir atdevis
jauniešiem un sportam. Personība ar neizsīkstošu enerģiju, jauniešu
mīlēts un cienīts, ļoti cilvēcīgs, atstājis neizdzēšamas atmiņas tā laika
saulainiešu sirdīs.
Sports sakārto veselību
Mana pirmā satikšanās ar J. Brandu bija uzņemšanas komisijā,
kad pēc pamatskolas beigšanas vecāki izdomāja, lai es izglītojoties
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Saulainē. Iestājeksāmenus nokārtoju labi, konkursu izturēju. Atceros,
toreiz ar katru, kurš bija sekmīgi nokārtojis eksāmenus, komisijai
notika pārrunas. Skolotājs, kurš man pajautāja, kāpēc fizkultūrā nav
atzīmes, bija J. Brands. Daudz slimoju un fizkultūrā vērtējuma nebija.
Biju ievērota slaidā auguma dēļ un jau no pirmā kursa tiku
uzaicināta uz basketbola treniņiem, ko viņš vadīja. Sporta treniņi
deva rūdījumu un sakārtoja veselību. Trenējāmies ziemā sporta
manēžā, tā atradās tajā vietā, kur tagad ir kopmītnes (dienesta
viesnīca). Vasaras pagāja sporta laukumā, spēlēs un treniņnometnēs.

Jevgēņijs Brands ar Saulaines sportistiem

J. Brands prata saliedēt jauniešu kolektīvu, izveidoja sporta klubu.
Uz mūsu sporta krekliņiem allaž bija burti SSK – Saulaines sporta
klubs. Braucām uz sacensībām visā Latvijā ar smagajām mašīnām,
kravas kastēs bija salikti soli. Vēlāk Saulaines skola iegādājās
autobusu, kurā bija 28 vietas un vairs nevajadzēja salt vaļējā mašīnā.
Sacentāmies ne tikai Latvijas vidējo speciālo mācību iestāžu sporta
laukumos, bet arī Lietuvā un Igaunijā. Saulaines tehnikuma meiteņu
basketbola vienība nokļuva Vissavienības sacensībās Odesā, kur no
16 komandām ieguvām astoto vietu.
Atskatoties atpakaļ un zinot, cik daudz sporta veidos saulainieši
piedalījās, šodien pat nevaru saprast, kā J. Brands to visu noorganizēja,
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kā iekārtoja treniņus, jo bija tikai divi sporta skolotāji – viņš un M.
Hildebrante. Riteņbraucēji, volejbolisti, vieglatlēti, basketbolisti, zēni
un meitenes.
Atceros, braucot uz sacensībām Smiltenē, mašīna pieturēja pie
kādas mazas upītes, kurā bija vēži. Tolaik to bija daudz visās upēs,
jo daba netika tā piesārņota ar ķimikālijām. Man paslīdēja kāja, un
es iekritu ūdenī, drēbes slapjas. Naktī gulējām kaut kādos krūmos,
tika dedzināts ugunskurs. No rīta pamostoties, skatos – Brands virs
ugunskura žāvē manas slapjās treniņbikses. Basketbola treniņos viņš
man allaž atgādināja: „Zaķis, lec augstāk!”, jo biju gara auguma, bet
slinka palēcienos. Runāja viņš latviski, bet ar krievu akcentu. Savu
pirmo mīlestību karalaikā viņš atrada Latvijā, netālu no Jelgavas.
Kopdzīvē ar Annu izauga trīs meitas.
Ar cilvēcību un drosmi
Mans grupas biedrs Andris Vēveris atceroties vienu, varētu teikt,
„vēsturisku notikumu” no Saulaines dzīves 1963. gadā. Brandam
kāds vietējais iedzīvotājs bija izstāstījis, ka Kaucītes gravā starp
Lejaskrogu un tagadējo šoseju (tolaik mazbānīša dzelzceļa tiltu)
atrodas 1941. gadā nošautu un gravas pļaviņā apraktu cilvēku kaps.
Viņš pieaicinājis vairākus vecāko kursu zēnus, licis paņemt līdzi
lāpstas un gājuši meklēt to vietu. Zēniem savus nodomus viņš nav
teicis, pēc kāda brīža, staigājot pa gravu un rūpīgi vērojot zemi,
beidzot ievērojuši četrstūra veida uzbērumu.
J. Brands licis zēniem rakt, aptuveni divu lāpstu dziļumā atrasti
kauli, kas tur gulējuši kopš 1941. gada jūlija un augusta. Kopīgajā kapā
atradušās nošauto cilvēku mirstīgās atliekas – bijušas divas sievietes,
viens vecāks vīrs ar brillēm un kabatas grāmatiņu, kurā atradies
galdnieka zīmulis, pārējie bijuši bērni. Mirstīgās atliekas tika rūpīgi
izņemtas, kauli nomazgāti, salikti, ja mana atmiņa neviļ, tad sešos
zārkos, kas bija apvilkti ar sarkanu drēbi, un mēs, tā laika saulainiešu
saime, viņus svinīgi paglabājām Saulaines parkā aiz Kaucmindes pils,
kur vēlāk tika uzstādīta piemiņas plāksne. Andrim palicis prātā, ka
nošautie bijuši Vecsaules pagasta iedzīvotāji – padomju aktīvisti.
Pirms atmiņu rakstīšanas aprunājos ar saviem skolas biedriem
par šo periodu un J. Branda lomu mūsu likteņos. Viņa lielākais
nopelns bija tas, ka viņš prata saliedēt jauniešus, ieaudzināt kopības
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izjūtu. Ikviens, kurš vēlākos gados, dzirdot vārdus „Saulaine” vai
„Esmu mācījies Saulainē”, saprata, ka esam no šīs lielas ģimenes, kur
cits citu atbalsta un palīdz. Mans izlaidums notika reizē ar tehnikuma
jaunās ēkas svinīgu atklāšanu 1965. gadā. Šajā laikā par mācību
iestādes direktoru strādāja Jevgeņijs Pavlovičs Brands. Vēl pusgadu
varēju spēlēt bumbu tehnikuma komandā, un tad pienāca skumjais
brīdis – Brandam vajadzēja aiziet no Saulaines.
Neparastības un pamācības
Antons Undzenko ir stāstījis: „Īpaši mīļas atmiņas no Saulaines
ir tās, kas saistītas ar pasniedzēju Jevgeņiju Brandu. Kabinetā viņš
bija nopietns, bet stadionā atļāvās arī jokus, kas mums visiem patika.
Piemēram: „Antoniņš, paņem zemo startiņš.” Man likās, ka vāciski
un krieviski viņš runāja skaidrāk nekā latviski, taču viņa izteicieni
bija ļoti tīkami.
No J. Branda ieguvu mācību visam mūžam. Gājām no Saulaines
uz Bausku, lai brauktu uz sacensībām Igaunijā. Sportam vajadzīgās
mantas biju salicis portfelī, bet meitenēm bija smagi koferi. J. Brands
pasauca mani maliņā un sacīja: „Antoniņš, esi džentelmeniņš,
paņem meitiņš koferīts.” Šo frāzi atminos visu laiku. Ak, kā J. Brands
prata stāstīt anekdotes un piedzīvojumus! Mēs smējāmies, vēderus
turēdami, locījāmies no smiekliem. Smējāmies, tiklīdz viņš sāka
stāstīt!”
Anna Truntika atceras J. Branda laikā organizētos interesantos
pasākumus – svētkus, kursu vakarus, viktorīnas. „Viņš vadīja
visādas izdarības ar aizrautību un mīlestību, bija patīkami skatīties
un klausīties. Skaisti dziedāja, bija interesants sarunu biedrs, nekad
nepacēla balsi, bet visi viņu klausīja – ja reiz sacīja, otrreiz nevajadzēja
atkārtot. Svētki bija jauku piedzīvojumu bagāti, tajos iesaistījās viss
tehnikums, katrs kurss ar savu komandu. No mūsu kursa piedalījās
pilnīgi visi, arī tie, kam sports nebija aicinājums.
Viss sākās ar ugunskura iekuršanu un ūdens uzvārīšanu, tad
sekoja jautras sportiskas stafetes. Noslēgumā, kad mūsu kurss ieguva
pirmo vietu, pēc kartes (kā orientēšanās sacensībās) bija jāsameklē
dāvana. Staigājot krustu šķērsu, atradām meklēto. Tā bija kopgalda
vadītājas Inas Neibertes (skolojusies Kaucmindes mājturības skolā)
ceptā torte, ļoti garda.
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Jevgēņijs Brands tikšanās reizē Sporta pilī

J. Brands, būdams Rīgas Sporta pils direktors, ar 1977. gadu sāka
organizēt saulainiešu, bijušo sportistu, salidojumus Sporta pilī. Tās
bija neaizmirstamas tikšanās, kuras ļoti gaidījām. Notika sacensības
volejbolā, basketbolā un galda tenisā. Mūsu pretinieki bija gan Sporta
pils, gan Kazdangas tehnikuma komanda. Viss bija pārdomāts –
uzvarētāju apbalvošana, viktorīnas par Saulaini un sportu, tikšanās
ar slaveniem sportistiem, mākslinieku priekšnesumi, vakariņas un
dejas. Pēdējais salidojums notika 1993. gadā Dalbē.”
Pēc smagas slimības J. Brands no dzīves šķīrās 1994. gada15. martā.
Daudzi simti saulainiešu Rīgas Meža kapos bija atnākuši atvadīties
no sava Skolotāja. Saulainieši viņu cienīja, mīlēja un novērtēja.
J. Branda devums Saulaines un Latvijas sportā ir nenovērtējams.
Paldies liktenim, ka tieši J. Branda laikā, mācoties Saulainē, man bija
iespēja nodarboties ar sportu! Iegūtais rūdījums noderējis. Interese
par sportu saglabājusies – sportoju un esmu aktīva līdzjutēja.
Daži fakti no biogrāfijas
J. Brands dzimis 1923. gadā Maskavā, šveicieša un vācietes ģimenē.
Beidzis Kijevas artilērijas karaskolu. Tā kā perfekti zinājis vācu
valodu, Otrā pasaules kara laikā iesūtīts vācu armijas aizmugurē, lai
vāktu izlūkošanas materiālus. Ar savāktām ziņām, draudot dzīvības
briesmām, pārgājis frontes līniju un iegūtās vērtīgās ziņas nodevis
Sarkanās armijas štābā. Pēc kara atvaļināts no armijas, jo nekrieviskā
izcelsme padomju iestādēm likusies nepieņemama.
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Turpmākā dzīve no 1946. gada saistīta ar sportu. Viņš bijis
dažādu sporta organizāciju vadītājs, kādreiz slavenās Rīgas Sporta
pils direktors. No 1950. līdz 1965. gadam Saulaines lauksaimniecības
tehnikumā strādājis par sporta skolotāju, bijis direktors.
J. Brandam piešķirts Nopelniem bagātā trenera nosaukums.
Viņš apbalvots ar daudzām medaļām un godarakstiem. 1985. gadā
ierakstīts PSRS sporta Goda grāmatā.

Vectēva stāsts
Mana autobiogrāfija
Kārlis Drengers
Es, Kārlis Drengers, esmu dzimis 1926. gada 28. augustā Sesavas
pagasta „Sirmantu” - ”Pārstrautu” mājās. Tēvs – Oskars Drengers
Pētera dēls – dzīvoja Svitenes pagasta „Gubēnos”. Māte – Vēra
Drengere, dzimusi Trence.
Sesavas pamatskolā sāku iet 1934. gadā, beidzu – 1941. gada
pavasarī. 1942. gada rudenī iestājos Mežotnes lauksaimniecības
vidusskolā. Tā paša gada rudenī mūs pārcēla uz Saulaines mājturības
skolas telpām, jo Mežotni izbrīvēja, ierīkojot vācu atpūtas namu.

Kārļa Drengera ģimene

112

Kaujas Elejā
1944. gada 28. jūlijā tika pārrauta vācu fronte un pulksten
četros notika krievu tanku kaujas Elejā. Vakarā krievi sasniedza
Jelgavu, bet pilsētā neielauzās. Izrauties no aplenkuma bija iespējams
Jaunsvirlaukas – Emburgas virzienā. Māte bija sakravājusi iespējami
līdzņemamo iedzīvi, bet tēvs kategoriski atteicās doties bēgļu gaitās.
Sūtīja mani vienu, jāšus uz zirga, bet es arī nevarēju atstāt vecākus
likteņa varā. Tā mēs palikām okupētajā teritorijā.
Manas kara gaitas
1944. gada 14. augustā mani mobilizēja Sarkanā armija.
Mobilizācijas punkts atradās Vircavas pagastā. No turienes mūs
aizsūtīja uz apmācībām Višnij Voločok Tveras apgabalā, starp
Maskavu un Ļeņingradu. Apmācības ilga trīs mēnešus, un tad sāka
mūs pa etapiem sūtīt uz fronti. Pirmie etapi aizgāja uz „Kurzemes
katlu”. Mēs bijām noskumuši, ka netiekam Latvijā, bet laikam
Dieviņš bija mūsu pusē (sauksim to par likteni, jo „katlā” reti kurš
palika dzīvs). Mūs aizsūtīja kaut kad decembra sākumā. Divas
nedēļas nostāvējām uz rezerves sliedēm, jo nevarēja izlemt, kur mūs
sūtīt. Beigās nosūtīja uz Lomžas pilsētu Polijā II Baltkrievijas frontē,
jo tur tika gatavots uzbrukums Kēnigsbergai. Tā es nokļuvu 51.
strēlnieku divīzijā, kas apmēram 14 km aiz pirmajām līnijām gaidīja
uz formēšanos, jo no vecās divīzijas bija palikuši daži cilvēki.
Granātābolu mizas
Uzbrukums Kēnigsbergai sākās janvāra beigās. Kad apmēram
janvāra sākumā mūs pārbaudīja pirms sūtīšanas uz fronti, es slimoju
ar dizentēriju un biju nokrities svarā ap 45 kilogramiem. Mani,
protams, komisionēja, jo es jau šauteni nevarēju pastiept un biju
vēl iedalīts ložmetējniekos. Tā nu devos uz aizmuguri. Mans
gala mērķis – kara slimnīca „Krasnije Jari”, kas atradās netālu no
Vitebskas. Sagulēju slimnīcā tieši līdz kara beigām. Man jāpateicas
gruzīnu ārstei, kura ar granātābolu mizām apturēja caureju.
1945. gadā no 8. uz 9. maiju es iebraucu Latvijā, Jelgavā. Tēvs arī
bija mobilizēts kā ārrindnieks un strādāja Pretgaisa aizsardzības štābā.
Neatceros, kā tiku līdz „Sirmantiem” (laikam ar tēva velosipēdu). Visi
bija ārkārtīgi priecīgi, jo man bija mēnesis laika veselības uzlabošanai.
Pārbraucot man bija 48 kilogrami, un divu mēnešu laikā es uzbarojos
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līdz 85 kilogramiem, kāds svars nav mūžā bijis! Pēc diviem mēnešiem
man bija jāiet armijā (tēvs bija vienu mēnesi izlūdzies pa virsu).
Sadales punkts bija Svētē. No turienes sakomplektēja vienības un
izsūtīja pa daļām. Es tiku Ropažu artilērijas poligona apsardzē. Dzīve
bija brīnišķīga, nekādas armijas kārtības. Gulējām līdz pusdienai, un
pēcpusdienā, kad beidzās šaušana, gājām dzēst poligonu.
Tā nu mēs dzīvojām līdz augusta pirmajai pusei. Tad nāca pavēle,
un latviešus apmēram 150 cilvēku sastāvā pārvietoja uz Bulduriem
pagaidu tilta celšanai pār Lielupi. Vienkārši paradīze: disciplīnas
nekādas, dienu drusku pastrādājam un sauļojamies. Vakarā ejam pie
Bulduru tehnikuma meitenēm. Tā varēja dzīvot simt gadu, bet drīz
pienāca beigas. Priekš manis tas bija liktenis, kas nebija atkarīgs no
manis. 28. augustā pa dzimšanas dienu es pierunāju vada komandieri
palaist mani brīvsolī. Es priecīgs sēdos kuģītī un braucu līdz Jelgavai
pie tēva. Pēc priecīgas atkalredzēšanās es ar tēva velosipēdu devos uz
mājām.
Likenīgā pīpe
Te sākās mans liktenis – braucu, un šausmīgi gribējās uzpīpēt,
bet bailes, ka mani neaiztur, jo man nebija nekādu dokumentu. Tā
es nolēmu aizbraukt līdz izraudzītajai vietai un uzpīpēt. Piebraucot
izrādījās, ka tur ir krievu zaldāti, un mani kā labais vai nelabais
spēks dzina uz priekšu. Tā tas atkārtojās vairākas reizes, līdz
pārbraucu Sesavas krustam. Apmēram 20 kilometru aiz krusta
es satiku Krastenbergu, kas dzīvoja mūsu mājās un bija iztrebiteļs.
Krastenbergs uz divām dienām brauca uz dežūru Elejā. Ja es būtu
uzpīpējis, mēs vispār nebūtu satikušies, jo es jau būtu atpakaļ savā
daļā. Šī neuzpīpēšana sagrozīja manu dzīvi ar kājām gaisā.
Šāviens kājā
Krastenbergs par šādu satikšanos teica: „Vells ar visu dežūru!”
un brauca man līdzi uz mājām. Mamma ļoti priecājās par manu
pārbraukšanu un sēdināja pie brokastu galda. Es sēdēju galda vienā
pusē, bet Krastenbergs – otrā. Brokastošanas laikā viņš sāka rādīt
savu lielāko lepnumu – Valtera sistēmas pistoli. Tā blēņojoties ar
to gāja vaļā šāviens, un es sajutu triecienu kreisajā ceļgalā. Šāviens
trāpīja taisni ceļgalā un sašķaidīja lielo stilba kaulu. Visi bija panikā.
Mamma pārsēja kāju, kā varēja, un Krastenbergs aizjūdza zirgu un
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ar ratiem veda mani uz Jelgavu. Brauciens ilga piecas stundas, un es
no asins zuduma zaudēju samaņu. Mani uzņēma Jelgavas 1. pilsētas
slimnīcā, kur trāpījās ļoti labs ķirurgs. Pārlēja asinis un ieģipsēja.
Pēc dažām dienām sākās asins saindēšanās un pacēlās temperatūra.
Ķirurgs taisīja operāciju, pārgriežot ikru un iztīrot brūci. Tā kā toreiz
nebija penicilīna, dakteris lika dienā izdzert pudeli šņabja un spaini
ūdens. Lai kā censtos, normu izpildīt nevarēju, tomēr tas palīdzēja.
Slimnīcā nogulēju divus mēnešus, un tad mūs pārcēla uz „trako
māju” Ģintermuižā, kur bija ierīkots kara hospitālis. Tur saformēja
sanitāro vilcienu. Aizbraucām pār ziemeļu pāreju gandrīz līdz
Urāliem – Motohovsku. Tur mūs nepieņēma un sūtīja atpakaļ
uz Kirovsku. Tur man noņēma ģipsi, un sāku mācīties staigāt uz
kruķiem.
(Maza atkāpe no temata: tie, kas palika pēc manis Bulduros, pēc
dažām dienām tika saformēti un aizvesti uz t. s. Mandžūrijas sopkām.
Viņu vidū bija arī Sokolovskis, kas pastāstīja, ka no turienes atgriezās
ļoti maz – paši stiprākie). Tā nu sanāk likteņa ironija: vai labāk, ka
sašāva, vai Mandžūrijas sopkās, jo veselība man nebija tā labākā.
Kad jau daudzmaz stabili staigāju uz kruķiem, mani demobilizēja,
un ziemas otrajā pusē pārbraucu mājās.
Saulaines tehnikumā
1946. gada rudenī iestājos Saulaines tehnikumā. Noliku pāris
eksāmenu, un mani uzņēma trešajā kursā. Mācību laiks bija saīsināts
no pieciem uz četriem gadiem, tādēļ man izkrita daži priekšmeti.
Laiks bija ļoti saspringts, un tauta gaidīja angļus un amerikāņus.
Visapkārt notika aresti. Čekisti prata metodes, kā izzināt un apcietināt
nacionāli domājošus cilvēkus. Tā notika arī ar mani.
Svešais kūdītājs
Svētdienās, pārbraucis mājās, es bieži sastapu pie tēva svešu
cilvēku, kurš uzdevās par leģionāru un, slēpjoties no apcietināšanas,
klīda pa mājām un meklēja nacionāli domājušus, ko vajadzības
gadījumā varētu saorganizēt pretestībai pret krieviem. Pēc pāris reižu
satikšanās viņš nāca ar priekšlikumu saorganizēt Saulainē grupu,
kas būtu nacionāli noskaņota. Stāsts bija tik nevainīgs. Pašreiz nekā
nevajagot darīt, bet vajadzības brīdī būtu uz ko paļauties. Es teicu, ka
tādi cilvēki ir, bet man nav laika ar tādām lietām nodarboties. Tad
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viņš sāka prasīt, lai dodot viņam sarakstu. Dievs man bija devis tik
daudz prāta, ka es tādu nedevu un arī vārdā nevienu nenosaucu. Pēc
vairāk reižu atteikuma viņš sāka draudēt: gadījumā, ja es vērsīšos
pie drošības iestādēm, viņš manus vecākus nogalināšot. Tas bija ļoti
iespējams, jo mājas atradās tuvu mežam. Tā mūsu sakari izbeidzās,
tikai vēlāk viņš burtiski ieskrēja mājās un lūdza man nodot vēstuli,
kas esot organizācijas vajadzībām. Pats viņš nevarot, jo viņam esot uz
pēdām. Es, muļķis, to paņēmu un iesviedu pastā. No tās reizes netiku
viņu redzējis.
1948. gadā beidzu tehnikumu, un mani nozīmēja uz Jelgavas
Lauksaimniecības nodaļu par vecāko tehnisko kultūru agronomu.
Tā es strādāju, un par svešo vīrieti (Bruno Zitmanis – K. D.) biju
pilnīgi aizmirsis. Es dzīvoju Jelgavā, īrēju istabu. Pienāca 1949. gada
marts. Gaisā virmoja sasprindzinājums, un ļaudis runāja, ka kaut
kas būs. Pastiprināti ieveda krievu zaldātus un smagās mašīnas. Bija
jūtams kas nelabs. Es tai laikā biju kursos Rīgā.
25. marts – izvešana
No rīta, uzzinājis par izvešanu, steidzos uz staciju, lai brauktu
mājās. Stacijā satiku savu kaimiņieni, kas pastāstīja, ka mani vecāki arī
ir izvesti. Sajūta šausmīga. Mājās palika kalpone Vilma (vēlāk dzīvoja
Elejā un pagājušajā gadā nomira). Tā man izstāstīja visu šausmu
stāstu. Es braucu uz Jelgavu un turpināju strādāt. Pēc mēneša saņēmu
pirmo vēstuli. Viņi bija Omskas apgabala Taras rajona Korsunovas
c/p. Taisījos braukt pie viņiem, bet bija mazliet jāiekrāj nauda. Tā
pienāca 17. jūnijs. Mani izsauca uz Rīgu pie ministra vietnieka darba
lietās. Viņš interesējās par saskaņu kolektīvā un pa vidam kaut kur
piezvanīja. Tā, runājot nenozīmīgas lietas, atvērās durvis un ienāca
divi spēcīgi vīrieši. Viņi griezās pie manis un prasīja, vai esmu Kārlis
Drengers. Atbildēju „jā”, un viņi teica: ”Nāciet mums līdzi !” Tad es
sapratu, ka mana „dziesma” ir cauri.
Stūra mājā
No abām pusēm saspieduši mani, mēs soļojām uz „Stūra māju”
(„čeku”). Ieveda telpā, kurai vienā pusē bija vairāki skapji, kur bija tik
šauri, ka nevarēja pagrozīties, un dēlis, kur apsēsties. Ceļgali atdūrās
pret durvīm. Tā es sēdēju stundas trīs. Tad mani izsauca ārā un lika
noģērbties. Kamēr es ģērbos, padzīvojis vīrietis „filozofiskā mierā” uz
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sienai piestiprinātas siksnas asināja pucnazi. Dzirdējis visus šausmu
stāstus par čeku, es jau paliku mēms no bailēm un domāju: „Ko man
griezīs nost?” Viņš paņēma manas drēbes un izgrieza visas pogas un
āķus, un teica, lai ģērbjoties. Saģērbos, bet, protams, bikses bija jātur
rokās. Tā mani iedzina atpakaļ „skapī”. Man laikam izdevās noplēst
krekla strēmeli un sasiet bikses. Nosēdējis vēl pāris stundu, mani
aizveda uz čekas pagrabu un ievietoja sešvietīgā kamerā. Es stādījos
priekšā un pateicu, ka mani apcietināja čekas provokatora dēļ. Par
laimi, man blakus gultā sēdēja viens no dzīvi palikušajiem Kraujas
grupas (Īlē) vīriem. Tas man deva neatsveramu padomu, kā uzvesties
pratināšanas laikā. Un pirmais un galvenais likums ir – neielaisties
nekādā gadījumā dialogā ar pratinātāju. Atbildēt iespējami īsi: „jā”
vai „nē”, vai neatbildēt.
Pratināšanas metode ir apmēram šāda: pratinātājs ļoti draudzīgā
tonī prasa par dažādām sadzīves lietām, par vecākiem, kā klājas
izsūtījumā utt. Pēkšņi uzlec kājās, pieskrien pie tevīm un pērkonbalsī
rēc: „Saki, nolādētais maita, kuram no jums bija ieroči?!”, tad,
nesagaidījis atbildi, iedod pļauku pa ģīmi un mudīgi skrien pie sava
galda, kur ir poga, ar ko izsaukt palīgspēkus, jo baidās, kāda būs
reakcija.
Vēl gribu pastāstīt par morālo spīdzināšanu, kas nav mazāk
iedarbīga, kā nagu maukšana. Tā notiek apmēram šādi: dienu gulēt
nav brīv, jo ik pa laikam sargs caur actiņu novēro. Vakarā, kad pienācis
gulēt iešanas laiks, tevi izsauc uz pratināšanu, bet nevis pratina
uzreiz, bet nosēdina koridorā uz sola. Pa koridoru staigā sargs, kas
arī neļauj snaust. Tad pāris reižu pa koridoru nostaigā pieci „buļļi”,
kas vairāk atgādina zvērus, nevis cilvēkus. Tad no blakus kabineta
atskan šausmīgs kliedziens, lamas un sitienu skaņas. Tad, kad tu
esi „sagatavots”, tevi izsauc uz pratināšanu. Viens otrs, kam švakāki
nervi, ir gatavs savu tēvu un māti nodot. Pēc pratināšanas tevi atkal
nosēdina uz sola koridorā, un gaidi, kad tevi uz rīta pusi vedīs uz
kameru. Kādreiz dažas minūtes iznāk nosnausties, kādreiz ne.
Vēlreiz saku paldies savam gultas biedram, kas mani bija
savlaicīgi sagatavojis. Blakus kabinetā nevienu nesita, bet tā bija
magnetofona lenta ar vajadzīgo ierakstu, ko vairākas reizes pa nakti
ieslēdza.
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Tādā veidā tas turpinājās ar manīm apmēram divas nedēļas. Tādā
veidā tevi noved līdz stāvoklim, ka tu sāc jukt prātā. Tādēļ daudzi arī
neizturēja.
Kad ar minēto morālo spīdzināšanu nesasniedza vēlamos
rezultātus, tad sākās otrā fāze – konfrontēšana. Tā kā es visu biju
noliedzis, mani konfrontēja ar nodevēju Zitmani. Es teicu, ka
nepazīstu, bet viņš parādīja sarakstu par savas grupas biedriem. Es
biju numur 13. Protams, ticēja viņam. Prasīja viņam, ko es esmu
darījis organizācijas labā. Viņš teica par vēstuli, kuru es iemetu pasta
kastītē. Tā jau laikam bija čekā. Par Saulaini netika minēts ne vārds,
jo pie labākās gribas nebija nekādu pierādījumu.
Kaimiņš Kazakaitis
Nākošais, ar ko mani konfrontēja, bija kaimiņš Kazakaitis, kurš
bieži nāca uz mūsu mājām pie tēva. Es labi neatceros, bet laikam
vienreiz mēs trāpījāmies visi kopā. Protams, runāja par politiku. Es
atbildēju, ka Kazakaiti pazīstu, jo viņš ir kaimiņš, bet runas par ko
pretvalstisku nebija. Tad prasīja Kazakaitim, un viņš teica: „Kārli,
vai tad Tu neatceries, kad mēs sēdējām visi kopā un spriedām, ko
darīt, ja nāks angļi, lai krievs mūs neapšautu 1941. gadā?” Protams,
pierādījumu manai vainai pietika, lai nosūtītu uz Maskavu tā
saucamajai „Troikai”. Tā es dabūju 10 gadus „lēģerī”.
Zitmaņa lieta
Pēc soda saņemšanas mūs pārveda uz Centrālcietumu. Kameras
bija lielas – ap 50 cilvēku. Bija vairāki biedri, kas sēdēja par to pašu
„Zitmaņa lietu”. Es biju apmēram kameras vidū. Pēkšņi atveras durvis
un laiž iekšā jauniņo. Atskan kliedzieni: „Zitmanis, Zitmanis!”, un
vīri, paķēruši taburetes, metās uz durvīm. Par laimi Zitmanim un par
nelaimi mums, sargs nebija vēl aizslēdzis durvis un paspēja Zitmani
izraut laukā, citādi viņu būtu nosituši, jo toreiz nebija, ko baidīties
– uz nāves sodu bija moratorijs un vairāk par 25 gadiem nevarēja
dabūt. Tā Zitmanis palika dzīvs un, tāpat kā citi, dabūja 25 gadus.
Viņš bija nodevis ap 200 cilvēkiem Jelgavas un Jēkabpils apriņķī.
Vairāk par viņu nav nekādu ziņu.
Uz Karagandu
Tad sākās ceļš uz Karagandu. Mūs ievietoja mazajos lopu
vagonos, kur bija uztaisītas nāras otrajam stāvam. Ievietoja ap
118

50 cilvēku. Nakti bija jāguļ uz sāniem, jo citādi nepietika vietas. Naktī,
kad apstājās, notika skaitīšana. Sadzina visus vienā galā kā siļķes
un tad pa vienam lika pārskriet uz otru vagona galu, un čekists ar
gumijas steku rokā skaitīja „viens”, „divi”, „trīs” utt. Pārskrējiena laikā
vecāki vīri, kas nebija tik veikli, dabūja pamatīgu sitienu pa muguru.
Es biju pietiekami veikls, lai mani tas neķertu. Dabiskās vajadzības
vajadzēja kārtot vagona stūrī noliktajā „paraškā”.
Ešelonam bija piekabināta virtuve un ēst deva pieturas vietās.
Neatceros, cik regulāri un kāda bija pārtikas norma. Tā mūsu
brauciens ilga divas nedēļas, līdz sasniedzām galamērķi – Karagandu
un Dubovkas ciemu, kur bija specnometne politieslodzītajiem.
Karagandā notika vērienīga ogļu šahtu celtniecība, un mūs iedalīja
šahtu celtniecības darbos.
Dzīve lēģerī
Mūsu ceļojuma galamērķis bija Karagandas piepilsētas ciems
Dubovka 7. Tur atradās mūsu nometne. Pēc sanitārās pārbaudes
mūs sadalīja pa brigādēm. Šeit visi tika nodarbināti šahtu celtniecībā.
Es tiku montāžas brigādē. Darbs bija lielā augstumā (40m) un bija
diezgan
nedroši, jo nebija nekādu drošības jostu, un mēs vienkārši
sēdējām uz apledojušas dzelzs „balkas” (prof T) un gaidījām, kamēr
pados nākošo. Un tā, stāvu pa stāvam, līdz 40m augstumam. Mēs
dzīvojām barakās, kurās bija divu stāvu nāras. Nekādu privātu mantu
nedrīkstēja būt, arī siltās zeķes no mājām tika atņemtas.
Uzturs bija šāds:
1. Maize („ķieģelītis” - pusizcepts) 650g.
2. Brokastīs biezputra (dažāda) bez pavalga.
3. Zupa (drīzāk ūdens ar dažām kāpostu lapām). Otrais bija
biezputra ar mazu gabaliņu zivs.
4. Vakariņās atkal biezputra un tēja.
Ar tādu „paiku” bija jāizdzīvo, jo man no sākuma nebija, kas
paciņas sūtītu.
Grūtā iztikšana
1950. gada janvāra beigās sāka maksāt nelielu algu – 28 „vecie
koka rubuļi”. Es iegādājos 10 paciņas mahorkas un par pārējo –
miežu putraimus. Vakaros vārīju miežu biezputru, bez nekāda
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aizdara. Vēlāk vecāki pa retam sūtīja paciņas, bet saņemot bija jāraud,
nevis jāpriecājas. Viņi atrāva sev pēdējo. Cūkas speķis bija nepilna
īkšķa biezumā. Tie, kam sūtīja bagātīgas pakas, dalījās ar brigadieri
(mums bija riebīgs polis) un, protams, tika labāk ieredzēti. Laikam
tamdēļ mani apmēram pēc gada atskaitīja, un bija jāiet šahtas stobru
celtniecības brigādē.
Elle sākās
Salīdzinot ar montāžu, tā bija īsta elle. Stobrs ir aka 6,5 m
diametrā un 240 m dziļumā. Ūdeni atsūknē spēcīgi sūkņi. Stundas
laikā ūdens līmeni paceļas par 0,5 metriem. Bieži gadījās, ka nebija
elektrības, kādreiz vairākas stundas. Tad katrs glābjas, kā māk.
Stobru apjož tērauda riņķi, un aiz viņiem liek dēļus, lai atdalījušies
ieži neuzkrīt uz galvas. Tad, rāpdamies augšup pa riņķiem, ierakām
pa dēlītim, lai varētu izbāzt kāju cauri un jāteniski sēdēt uz riņķiem,
kamēr pados elektrību. Strādājām gumijotos specapģērbos. Krievu
specapģērbu kvalitāte bija ļoti zema, jo visas šuves laida cauri ūdeni.
Praktiski slapjas palika paduses, krūtis un arī viss šekums (kājstarpe)
līdz zemei. Tādam slapjam bija jāiet trīs kilometri līdz nometnei.
Pie mīnus 20 grādiem viss apģērbs sasala un kājas kustējās kā stabi
tikai gūžu locītavās. Tā vēl pusbēda. Pie vārtiem notika pārbaude un
skaitīja, vai ir visi. Parasti skaitītājs bija kāds melnais, kam katru reizi
iznāca savādāk. Tā pārskaitīja divas līdz trīs reizes. Mēs, protams,
bijām zili no aukstuma.
Pastāstīšu gadījumu (vai negadījumu) no dzīves.
Stobra uzbūve
Pa stobra vidu iet muca (apm. 1,5 m3), ar kuru pārvadā cilvēkus
un iežus. Muca iestiprināta divās trosēs, kas neļauj tai griezties vai
citādi sašvankoties. Tuvāk stobra malai iet divas caurules 100 mm
diametrā: viena ūdenim, otra saspiestajam gaisam.
Stobrā atrodas divi plaukti, kas aizsedz visu stobra platību, atstājot
caurumu tikai mucai. Pirmais (no apakšas) plaukts atrodas metrus
15 no stobra dibena. To nolaiž saskaņā ar stobra padziļināšanos.
Pirms spridzināšanas sūkni paceļ līdz pirmajam plauktam. Sūknis
arī ir iekārts trosēs. No otra plaukta notiek stobra betonēšana, un tas
ir neatkarīgs no pirmā.
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Kamdēļ es visu to rakstu? Notika šausmīgākais nelaimes gadījums
visā manā lēģera laikā. Lai daudzmaz saprastu, bija jāapraksta stobra
uzbūve.
Viss notika šādi:
Pirms spridzināšanas sūkni atvieno un paceļ uz augšu. Drošības
tehnika paredz, ka pirmo reizi pēc spridzināšanas ir jānolaiž tukša
muca un pēc tam tikai atslēdznieks un ūdens sūknētājs. Liktenīgi,
tas netika ievērots. Ignorējot drošības tehnikas noteikumus, pirmie
brauca atslēdznieks un ūdens sūknētājs. Paceļot sūkni, trose
aizskāra ūdens vadu, un tas deformējās mucas virzienā. Rezultātā
muca aizķērās aiz ūdens vada caurules stiprinājuma un apgāzās.
Atslēdzniekam (igaunim) ar mucas loku nocirta roku, viņš nokrita
uz mucas plaukta un palika dzīvs. Ūdens sūknētājs (lietuvietis)
izkrita abiem plauktiem cauri un nogāzās stobra dibenā. Viņam
bija sašķaidīta galva, un smadzenes mētājās līķa tuvumā. Protams,
momentā bija ātrā palīdzība un novāca gan līķi, gan cietušo. Starp
citu, igaunis ar nocirsto roku izdzīvoja.
Apsītis mucas dibenā
Tas notika 1.maiņā. 2.maiņa kategoriski atteicās doties lejā.
Neatceros, kāda iemesla pēc es biju nozīmēts kā maiņas vecākais, lai
gan faktiski vecākais bija cita persona. Mums bija ūdens sūknētājs
Apsītis, pavecs vīrs ar ne visai labu veselību. Viņš teica, ka „jābrauc,
jābrauc”, un iekāpa mucā. Kad muca sasniedz stobra dibenu, parasti
atskan saucieni „stop”, ko ļoti labi var dzirdēt pie stobra esošais
signālists. Vēl drošības pēc celtņa mājā uz troses ir atzīme, kad
sasniegts stobra dibens. Šoreiz sauciens „stop” neatskanēja, un celtņa
vadītājs apturēja celtni pie atzīmes uz troses. Mēģinājām vairākas
reizes sasaukt mūsu sūknētāju, bet atbildes nebija. Vēl nogaidījuši
labu brīdi, uzmanīgi cēlām mucu augšā. Kad ieskatījāmies mucā,
mūsu sūknētājs gulēja sarāvies mucas dibenā bez mazākajām
dzīvības pazīmēm. Nekādu miesas bojājumu nebija, tādēļ sapratām,
ka tas ir insults vai sirdstrieka. No medicīnas darbiniekiem neviens
mums konkrētu atbildi nedeva.
Tagad pienāca mana kārta, jo es biju maiņas vecākais. Ūdens
nebija sūknēts visu dienu, un man nebija citas izejas. Nomierināju
sevi, kā mācēju, un kāpu mucā. Ūdens jau bija vairāk nekā divi
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metri. Nonākot lejā, sajūta bija trakāka kā „ellē”. Viens pats 240 m
dziļumā, tumsā, tikai mazā šahtas lampiņa. Visapkārt šņāc saspiestā
gaisa „šlangas”. Rādījās visādi trokšņi. Ārprāts! Pēc stundām divām
uzsūknēju ūdeni. Skats bija atbaidošs: vēl mētājās galvas kausa un
smadzeņu atliekas. Braucu augšā, un vīri laidās lejā turpināt darbu.
Darbs stobrā
Stobrā nostrādāju apmēram gadu, un tad mani pārcēla uz citu
brigādi virszemē. Tā bija montāžas brigāde. Esmu ļoti pateicīgs
savam biedram Robertam, kas bija beidzis Kandavas tehnikumu kā
elektriķis. Viņš man iemācīja ļoti daudz no elektrības. Tā es kļuvu
par virszemes atslēdznieku – elektriķi. Biju 2. maiņā no 14 līdz
24. Darba laiks man ļoti patika, tikai darbā bija daudz grūtāk, jo
nebija neviena priekšnieka-inženiera, kam vajadzības gadījumā
paprasīt padomu.
Darbs bija šāds: atnākot uz darbu, bija jāuzkāpj 40 m augstā
mastā un jāiesmērē skriemelis, pa kuru gāja trose. Pie mērena vēja
masts līgojās vairāk kā metru uz visām pusē, bet pie tā es ātri pieradu,
jo neesmu bailīgs no augstuma. Pēc tam varēju būt brīvs, kamēr kaut
kas nenotika ar elektrību. Sākums
bija grūts, jo šahtas celtņa motori
bija ļoti sarežģīti, nu arī tos es
apguvu.
Dzīve pamazām kļuva labāka.
Sāka mazliet (cik – neatceros) vairāk
maksāt, un varēju pa reizei atļauties
ieiet komercvirtuvē. Tur bija garšīgi,
bet par naudu. Sāka mūs laist bez
konvoja.
1955. gada vasarā beidza
celt šahtu un nodeva brīvajiem
ekspluatācijā. Mani un vēl dažus,
kas gāja bez konvoja, pārcēla uz 121.
šahtu, kas jau darbojās, un strādāja
Kārlis Drengers izsūtījumā
tanī tā saucamie „voļnonajomnie”.
Dubovkā 1955. gada
Tur bija gan bijušie ieslodzītie,
27. janvārī
gan sabraukuši no visām malām.
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Daudz bija moldavānu. Tie ir tikpat dulli, kā mellie čurkas. Palikušie
ieslodzītie viņus apmācīja. Tā mani ielika katlu mājas meistara godā.
Teikšu, ka brīžiem tā bija cita elle. Katlu māja bija ļoti liela (četri
katli pa 9 t tvaika). Skaitījās ļoti moderna, visi procesi automatizēti,
un kurinātājs varēja strādāt „uzvalkā un šlipsē”. Faktiski bija otrādi,
kurinātāji bija melnāki par „velniem”. Īsumā par katla uzbūvi: katls
bija vertikālā tipa. Tajā padeva sasmalcinātas ogles, kas ar ventilatora
palīdzību sadega gaisā. Otrā galā bija dūmu sūknis, caur kuru
uz skursteni gāja dūmi (gāzes). Katlu priekšā bija trīs tonnu ogļu
bunkuri, no kurienes ogles nokļuva uz smalcinātāja un ar ventilatora
palīdzību tika iepūstas krāsns iekšienē un gaisā sadega. (Parastajos
katlos ogles sadega uz restēm.) Faktiski, pie kvalitatīvām oglēm
gaisā vajadzēja sadegt visam. Tomēr katlam bija rūtis un zem tām
transportieris, kas aiztransportēja izdedžus uz bunkuru (līdzīgs
kūtsmēslu transportierim, tikai pulku maziņāks). Tā kā Karagandas
ogles bija ļoti sliktas kvalitātes, izdedžu bija ļoti daudz. Es aprakstu
tāpēc, lai apmēram saprastu lietas būtību.
Elles sūknis un bunkurs
Viss bija ļoti labi, ja būtu, bet praksē izrādījās citādi. Dūmu sūkņi
bija lieli un spēcīgi, tikai bieži izgāja no ierindas drošinātāju dēļ, kas
laikam nebija aprēķināti ar mazu rezervi.
Tā nu elle sākās, kad drošinātājs sadega un sūknis apstājās.
Ventilators, kas turpināja strādāt, padeva sasmalcinātās ogles katlā.
Tā kā vilkmes nebija, liesmas nāca atpakaļ uz smalcinātāju un
aizdedzināja ogļu bunkurus. Nebija citas izejas, kā vērt vaļā avārijas
lūkas un laist bunkura saturu trīs tonnas katla priekšā uz grīdas. Tad
ar ugunsdzēsēju šļūtenēm dzēsa nost degošās ogles. Varat iedomāties,
kādi izskatījās kurinātāji pēc tam. Par laimi, es laboju dūmu sūkni un
šajā akcijā nepiedalījos.
Gribu atstāstīt gadījumu, kas attiecās uz manīm. Aizejot uz darbu,
izdedžu transportiera apkalpotājs (nolādēts moldavānis) ziņoja, ka
„nozagts” transportieris. Grūti iedomāties lielāku idiotu, kas domā,
ka vairāk kā trīs tonnas smago transportiera ķēdi, kas iet pa balstu
zem katliem, var nozagt. Eju skatīties, un tiešām – transportiera ķēdes
nav. Es laikam biju drusku gudrāks par moldavāni un sapratu, ka
ķēde ir atāķējusies un ievilkta izdedžu bunkurī. Tā arī bija. Tā kā otrā
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maiņā neviena priekšnieka nav (izņemot desatniekus), bija jādomā,
kā iziet no situācijas. Bija jālien izdedžu bunkurā un pa posmiem
jādod augšā. Izdedžu bunkurā ir elles karstums, un moldavāni tu ar
koku neiedzīsi bunkurā. Pienācās līst pašam un pa posmiem dot ķēdi
augšā. Šajā elles karstumā un putekļos pagāja četras stundas. Es „toč”
domāju, ka galu dabūšu, jo pa retam tikai izbāzu galvu ievilkt svaigu
gaisu. Tādi piedzīvojumi, par laimi, nenotika bieži.
Atbrīvošana
Tad pienāca 1956. gada maijs. Mani izsauca uz komandantūru
un piedāvāja iepriekš atbrīvoties par labu darbu. Es teicu, ka
padomāšu, jo pēc Staļina nāves gāja runas, ka izskatīs lietas, noņems
sodāmību un atbrīvos. Tā kā tas vilkās jau trīs gadus, zuda ticība,
ka tas tiešām notiks. Tā kā man bija jāsēž vēl trīs gadi, tad biju
dilemmas priekšā – ko darīt. Izdomāju, ka tomēr iešu uz iepriekšēju
atbrīvošanu, un tā bija lielākā kļūda manā dzīvē. Pēc pāris mēnešiem
tiešām pienāca sengaidītā komisija, un maniem brigādes biedriem,
kas bija, tāpat kā es, sodīti, noņēma sodāmību un palaida.
Mani pēc atbrīvošanas nosūtīja specizsūtījumā uz Omskas
apgabalu pie vecākiem. Paņēmis savu finiera koferīti, braucu pie
vecākiem.
Dzīve lēģerī un kārtība
Dzīvojām barakās un gulējām uz divu stāvu nārām. Ieslodzītajam
nedrīkstēja būt nekas lieks. Divas reizes mēnesī barakā notika
kratīšana un tika atņemts viss, kas bija atsūtīts no mājām. Galvenokārt
tas bija siltāks apģērbs – cimdi, zeķes, džemperi utt. Palika tikai lēģerī
izdotais. Protams, tas neattiecās uz „blatnijiem”, kas negāja uz darbu,
katram bija tā saucamais „sulainis”, kas izpildīja visas viņu vēlēšanās
(atnesa ēdamo, jo paši uz ēdnīcu negāja). Protams, ēdiens nebija
tāds, kā pārējiem. Zupa bija bieza un biezputra ar taukvielām. Parasti
viņi nevarēja apēst un ar to baroja savus sulaiņus. „Blatnijiem” bija
otrs iztikšanas avots. Kā kāds saņēma paciņu no mājām, viņam bija
jādod zināma daļa kā „nodeva”. Par to viņu „blatniji” it kā aizsargāja
no pārējiem.
Divi grupējumi
Kas ir „blatnije”? Tie ir kriminālnoziedznieki, kuru neliels skaits
bija katrā politisko nometnē. Galvenokārt viņi bija „stukači”, tas ir –
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ziņu pienesēji. Tie bija noziedznieki, ārkārtīgi cietsirdīgi, un visi no
viņiem baidījās.
Otra sociālā grupa bija iekšējā nometnes valdība, kas sastāvēja no
aktīvi noskaņotiem dažādu nāciju politieslodzītajiem. Visaktīvākie
bija ukraiņi, vieni vai kopā ar baltiešiem. Vēl bija „melno” iekšējā
valdība, kas arī bija diezgan cietsirdīga. Parastos politiskos viņi
neaiztika, nodevas no paciņām nebija jādod. Ar „blatnijiem” viņiem
bija kaut kas pamieram līdzīgs. Viņu galvenais uzdevums bija cīņa ar
„stukačiem”. Cik liela bija šīs iekšējās valdības vara, pastāstīšu vienu
gadījumu.
„Stukači” nometnē
Mums sākumā bija ukraiņu-baltiešu valdība. Tie pret „stukačiem”
bija sevišķi nežēlīgi. Ja kādu izsauca uz komandantūru, tad viņš jau
trīcēja, ka viņu nenotur par „stukaču”. Minētais gadījums notika šādi:
nometnes ēstuvē bija neliela skatuvīte, kur bieži spēlēja ieslodzīto
orķestris. Reiz, vakariņas ēdot un mūzikai skanot, kāds jauns ukraiņu
ieslodzītais aukstasinīgi piegāja pie galda un nodūra vienu ieslodzīto.
Kad visus sauca uz komandantūru un pratināja, neviens nebija
redzējis, kas to izdarīja, lai gan visi redzēja. Tas bija jauns, izskatīgs,
gara auguma ukrainis ar ļoti maigu sejas izteiksmi, kas atgādināja
nevainīgu jaunekli. Protams, ka es arī viņu redzēju (uzvārdu nezinu),
un izrādījās, ka tas bija ukraiņu valdības galvenais „killeris”. Kad
lieta nonāca tik tālu un nometnē praktiski nebija neviena „stukača”,
valdībai nekas cits neatlika, kā nometni izformēt, jo nebija nekādu
ziņu par iekšējo noskaņojumu. Izformēšana bija diezgan sarežģīta.
„Blatnije” izrēķinās
Vispirms iesūtīja ap 30 kriminālistu, kas bija bruņoti ar dzelzs
armatūras gabaliem. Sākās kautiņš starp abām „blatniju” grupām, un
iesūtītie „blatnije” vinnēja, jo tā bija aprēķināts spēku samērs. Tad
izformēja iepriekšējo „blatniju” grupu un aizveda uz citu nometni.
Tas bija vajadzīgs, lai varētu izformēt pārējos un iekšējo valdību
galvenokārt, jo citādi nebija iespējams: ieslodzītie nebūtu klausījuši,
sāktos nemieri, un es redzēju, kā 2000 cilvēki iziet no barakām,
lauž galdus un solus (viss, ko var salauzt) un rēc nenormālā balsī.
Nemanot visus pārņem tāda masu psihoze (arī mani). Iekšējie
lēģera darbinieki ir bezspēcīgi, jo zonas iekšpusē neviens uzraugs
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nedrīkst būt ar ieroci. Sākās panika ārpusē. Uz apsardzes „viškām”
tika uzstādīti ložmetēji, jo galvenais bija nosargāt zonu, jo diviem
tūkstošiem satrakotu ieslodzīto nometnes apsardze nebija spējīga
pretoties. Visvairāk uztraukušās bija apsargu sievas – kas mums būs?
Kas būs, tas ir skaidrs. Pa nakti sabrauc papildspēki un nometne
pakāpeniski nomierinās.
Zviedris no Elejas
Otrs gadījums manā nometnes dzīvē notika 1. maijā 1953. gadā.
Ap pusdienas laiku no nometnes slimnīcas bija iznācis ieslodzītais
Zviedris. Viņš bija no Elejas pagasta un slimoja ar plānprātību.
Iznācis no slimnīcas apakšveļā, tuvojās žogam, kas sastāvēja no trīs
dzeloņstiepuļu kārtām. Pie pirmās rindas, kas atradās 10 m no žoga,
sargs viņu nošāva. Tas satracināja visu nometni, un ieslodzītie iznāca
no barakām. Sākās šausmīga rēkoņa, kas turpinājās līdz pašam
vakaram. Tā kā izlauzties bija bezcerīgi, pūlis pamazām nomierinājās.
Dumpis nometnē
Līdzīgs notikums notika Eskibastuzā, kura atradās netālu no
mums. Par to arī atmodas laikos tika rakstīts avīzē. Lietas būtība šāda:
nometnē izcēlās dumpis. Iekšējo apsardzi sagūstīja un ielika karceros.
Virs nometnes tika uzvilkts melns karogs, kas nozīmēja anarhiju.
Pārrunas ar ārējo NKVD nedeva rezultātus. Tieši kādas prasības,
es neatceros. Darbā neviens negāja. Tā tas turpinājās veselu mēnesi.
Tad nometnē iebrauca krievu tanki un atklāja ložmetēju uguni pa
abām baraku pusēm (barakas bija izvietotas kā iela). Neatceros, cik
bija kritušo, bet pārējos izformēja pa citām nometnēm. Tā beidzās
nometnes sacelšanās.
Blakus Karagandai atradās divas nometnes: Džezkazgana un
Spaska. Pirmā ieguva 1/3 Padomju Savienības vara rūdas. Tanī
strādāja atlasīti visstiprākie ieslodzītie. Tā kā izmantoja sauso
borēšanu, vara putekļi, kas bija indīgi, nosēdās cilvēku plaušās un
nebija atklepojami. Trīs mēnešu laikā stiprākais vīrs bija tikai ēna, un
viņu pārvietoja uz blakus esošo invalīdu nometni Spaskā. Tur vai nu
viņš „atdeva galus”, vai palika uz mūžu invalīds. Vēlāk sākās slapjā
borēšana, un stāvoklis uzlabojās. Arī mums bija līdzīga situācija,
bet smilšakmeņa putekļi nebija indīgi un izsauca silikozi, kas nebija
nāvējoša. Ogļu putekļi nenosēdās plaušās, un tos varēja atkrēpot.
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Tas nu būtu apmēram viss, lai gan daudz palika neuzrakstīts
(sniega vētras, kad no barakas bija novilktas virves un ieslodzītie
uz darbu negāja; tāpat vasaru bija ogļu putekļu vētras, kad viss bija
melns un zobos čirkstēja ogļu un smilšu putekļi).
Izsūtījumā Omskas apgabalā
1956. gada maija vidū pa maršrutu Omska – Tara ar autobusu
nonācu līdz sādžai Jevgaščino. Tālāk kājām bija jādodas uz 12 km
attālo sādžu Jagotova, kur dzīvoja mani vecāki. Skats bija šausmīgs.
Sādža sastāvēja no pussagruvušām ēkām. Manu vecāku māja bija
vienistabu koka būda ar galīgi cauru jumtu. Mājā atradās plīts, divas
lāviņas ar salmu maisiem gulēšanai, galds bija sasists no uz pusi
pārplēstiem kokiem (dēļu nebija). Soliņi tāpat bija no pāršķeltiem
kokiem. Skapja nebija, un tā vietā noderēja sienā iesistas naglas.
Vairāk mēbeļu nebija.
Pie vecākiem
Vecāki, protams, bija ļoti priecīgi un pārsteigti. Ar ko mani
pacienāja, neatceros. Pie mājas atradās neliels dārziņš. No dzīvniekiem
bija cūka (kas knapi turējās kājās, jo nebija, ar ko barot). Galvenais
iztikas avots bija govs. Ja tās nebūtu, tad nezinu, kā viņi izdzīvotu, jo
par darbu kolhozā maksāja vienīgi ar kādiem 100 gramiem graudu
par darba dienu. Kultivētu ganību nebija ne kolhozam, ne pārējiem.
Sienu kolhozs pļāva purvainās pļavās, un, kamēr nebija kolhoza
plāns izpildīts, kolhozniekiem vispār bija aizliegts pļaut. Kolhoza
plāns vilkās apmēram līdz septembra vidum, un tad nu kolhoznieki
varēja pļaut, kur kas bija palicis. Zāle bija pāraugusi, un tai bija
pakaišu vērtība. Tā kā tēvs nespēja sagādāt vajadzīgo daudzumu,
mamma ar rokām plūca gar sētmalām un kur vēl bija palicis kāds
zāles kušķītis. Uz pavasari govs knapi turējās kājās, un bija jāmeklē,
vai zem sniega nav kāds kušķītis. Tāda bija vecāku dzīve līdz manai
pārnākšanai. Tēvs bija vājas veselības, un visu galveno veica māte.
Tad es sapratu, cik liela mīlestība un pašuzupurēšanās bija vajadzīga,
lai no tās šausmīgās nabadzības vēl nosūtītu man paciņu. Man tiešām
bija asaras, kad nometnē es saņēmu paciņu.
Elektriķa gaitas
Kolhoza priekšsēdētājs gribēja mani pierunāt, lai stājos darbā
kolhozā. Protams, es nepiekritu un aizgāju uz Koršunovas MTS.
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Mani pieņēma par elektriķi, un es sādžā noīrēju istabiņu, jo vecāku
sādža atradās 12 km no MTS. Galvenais elektriķis tāds lecīgs un
ļoti slinks. Pēc pāris mēnešiem viņu atbrīvoja un mani ielika viņa
vietā. Man nebija palīga, un visu vajadzēja darīt pašam. Vecāki palika
Jagotovā, jo man vajadzēja dzīvokli. Es saņēmu 72 rubļus (jaunā
naudā) un varēju vecākiem palīdzēt. Nākamā, 1957. gada pavasarī
man iedeva tiem laikiem pieklājīgu māju ar istabu un virtuvi, zem
kuras bija neliels pagrabs. Iedeva arī dārzu – sešas sotkas. Vecāki
pārcēlās pie manīm, un nu jau varējām dzīvot normāli, jo bija govs,
cūka un vistas. Tēvs arī sāka strādāt būvbrigādē.
Laikam tanī pašā vasarā MTS vietā izveidoja sovhozu, kurā
ietilpa 19 sādžas, 70 000 ha zemes, un garumā tas sniedzās 60 km.
Lauksaimniecībā izmantoja 11 000 ha, pārējais bija meži un purvi,
kuros ieguva lopbarību.
Valsts elektrotīkla nebija, un katrā sādžā bija sava elektrostacija,
ko darbināja traktora DT-54 motors un divi motoristi, jo staciju
darbināja no 5 vai 6 rītā līdz 10-tiem vakarā. Motoristi bija
nodzērušies traktoristi. Tad sākās īsta elle. Lai gan katrā sādžā bija
savs elektriķis, bet vairāk kā drošinātājus un lampiņu nomainīt viņi
nemācēja. Centrā bija lielāka spēkstacija, jo bija trīs agregāti 100 un
200 zirgspēki. Arī bija divi motoristi, tikai labāki kā pārējās sādžās.
Man iedeva ļoti labu puisi no būvbrigādes, Borisu, kurš bija jāapmāca
par elektriķi. Viņš palika arī manā vietā.
Tēva zaudējums
Laime nebija ilga, jo 1959. gada pavasarī tēvs saslima ar plaušām.
Tagad domāju, ka tas bija vēzis. Slimība ļoti ātri progresēja, un maija
beigās jau tēvs necēlās no gultas un šausmīgi mocījās ar elpošanu.
Kad kļuva pavisam neciešami, es izlūdzos mašīnu un no rajona centra
Taras atvedu skābekļa spilvenu. Tēvs ārkārtīgi ātri steidzās ieelpot
skābekli. To viņš atkārtoja ik pēc 5 minūtēm. Te jau nebija nekādas
sistēmas, ar ko dozēt. Varbūt tas bija arī labi, jo saīsināja viņa mokas,
burtiski sadegot. Viņš jau pārstāja elpot, kad pieskrēja mamma un,
apķērusi viņu, sauca: „Tētiņ, neaizej!”. Viņš it kā pamodās un vēl
četras stundas mocījās, līdz aizgāja mūžībā.
Es gribu teikt vienu: nekad nesauciet mirstošu cilvēku atpakaļ, lai
cik viņš mīļš būtu, jo tā tikai paildzināsiet viņa ciešanas.
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Bija jādomā par bērēm. Zārkus taisīja vietējā būvbrigāde.
Tie drīzāk līdzinājās cūku silēm, nevis zārkam. Zārks bija sasists
no neēvelētiem dēļiem. Paskatoties vien uz to, sirds kāpa pa muti
laukā. Izvadītājs bija mans draugs skolas direktors. Tikai viņš
vairāk par pāris vārdiem pateikt nevarēja, viņam arī aizrāvās elpa,
arī viņš pārdzīvoja. Profesionāla izvadītāja mums nebija. Kapi
atradās sādžā apmēram 100 m no mūsu mājām. Tā kā kapiem
žoga nebija un pa ielu staigāja cūkas, kas bieži apciemoja kapsētu,
steidzos izgatavot dzelzs žogu un nelielu piemineklīti. Tagad kapi ir
likvidēti un tur sabūvētas mājas. Tā ka konkrēti atrast tēva kapa vietu
nav iespējams.

Tēva kapavieta Sibīrijā

Tēva nāve mani smagi satrieca, sekoja vēl viens trieciens –
saimniecisks. Aprakstīt būtu gari, tādēļ teikšu, ka to visu kopā mani
nervi neizturēja un es saslimu ar neirastēniju diezgan smagā formā.
Dienu un nakti griezās galva (kā mazliet iedzēris) un nepārtraukti
sajutu bailes, tikai nezinu, no kā. Slimība progresēja, un es vairs
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nespēju sakarīgi domāt un sastādīt teikumus. Mazliet trīcēju, un,
ja ko biju ieņēmis galvā, nevarēju no tā atbrīvoties. Protams, lūdzu
direktoru no galvenā elektriķa mani atbrīvot. Mani norīkoja par
motoristu centra elektrostacijā. Tā es mocījos visu vasaru. Zāles priekš
nerviem bija tikai broma pilieni. Protams, tās neko nepalīdzēja, un es
jau sāku domāt par trako māju. Tad notika sekojošais: kādā rudens
vakarā es dežūrēju elektrostacijā un pie manis ienāca naktssardze
vienkārši papļāpāt. Tā bija tante gadus 50 – 55 veca. Sākām runāt par
dzīvi. Es izstāstīju savas bēdas, un viņa teica, ka viņai bijusi līdzīga
situācija un viņa ārstējusies Omskas trako namā. Tā mēs pļāpājām
dažādas lietas ilgi, līdz maiņas beigām.
Tad sākās brīnums, kuram nav izskaidrojuma, izņemot
sargeņģeļus, kas man ir palīdzējuši vairākkārt. Es ticu, ka tādi ir un
viņi jau trešo reizi ir palīdzējuši. Es esmu fatālists un ticu, ka likteni
vada augstāki spēki neatkarīgi no paša vēlēšanās.
Otrā rītā pēc sarunas ar sardzi, ticiet vai neticiet, es pamodos
cits cilvēks. Man bija kā no acīm nokritis plīvurs. Pazuda galvas
reibonis, mūžīgās bailes, un smadzenes sāka sakarīgi domāt. Pa
vienu nakti es biju kļuvis vesels, un ar katru nākošo dienu stāvoklis
uzlabojās. Tas notika kā Dieva brīnums. Teikt, ka sardzei bija kādas
īpašas spējas, nevar, jo viņa nebija tā sauktā „tautas dziedniece”. Tātad
Dievs tomēr ir vai kāds augstāks spēks, kas neatkarīgi no tevīm veido
likteni.
Sakarā ar to dzīve kļuva normāla. Darbs bija viegls, un varēja
piestrādāt papildus, labojot auto un traktoru elektroiekārtas. Bet
laime nebija ilgi. Sovhozā notika nelaimes gadījums ar letālām sekām,
un mūsu direktors dabūja kārtīgu brāzienu par to, ka saimniecībā
nebija drošības tehnikas inženiera, un izvēle krita uz manīm. Lai kā
es turējos pretī, tomēr mani piespieda, var teikt, ar varu.
Man ārkārtīgi nepatika šis darbs. Bija jāatbild par drošības
tehniku un ugunsdrošību. Drošības tehnika, salīdzinot ar tagadējām
prasībām, bija šausmīgā stāvoklī, bet es praktiski varēju piespiest
pārvaldniekus saskaņot un ieviest drošības tehnikas instruktāžas
žurnālus un dot dažādus priekšrakstus, kurus daļu neņēma
par pilnu un daļu arī praktiski nevarēja izpildīt. Praktiski es varēju
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darīt vai nedarīt, jo, ja kas būtu noticis, atbildīgais un vainīgais
būtu es un direktoram būtu miers. Tā es nostrādāju, līdz mani
1964. gadā noņēma no specuzskaites un novembrī mēs atgriezāmies
mājās.
Mana personīgā dzīve
Kad beidzās slimošana ar nerviem, feldšere teica, ka obligāti
vajagot nodibināt savu ģimenes dzīvi, tas ir, apprecēties. Mamma
gribēja, lai es braucu atvaļinājumā un mēneša laikā apprecos. Pat bija
izraudzījuse man nākamo sievu. Tā bija meitene, ar ko viņi bija kopā
izsūtījumā, bet viņus atbrīvoja daudz agrāk. Tā es aizbraucu uz Latviju
un apmetos pie agrāk izsūtītā Lejnieka, kas bija no mūsu pagasta. Tā
arī aizbraucu apciemot perspektīvo līgavu. Uzņēma ārkārtīgi laipni,
jo laikam mammas un viņu domas sakrita. Ciemojoties man iekšējā
balss teica – tikai ne to! Vēl šodien pateicos savam sargeņģelim, jo
izrādījās, ka tas bija pareizais lēmums, jo viņa bija ļoti valdonīga
un cieta, un es tur būtu tikai „peška”. Tā mēs vairāk nesatikāmies.
Mamma, protams, bija ļoti neapmierināta, jo viņa šausmīgi gribēja
latvieti. Tā, laikam apsējības svētkos, es iepazinos ar Zoju. Viņa
bija skolotāja un vienīgais cilvēks no Eiropas, un šeit atbrauca ar
nosūtījumu pēc institūta beigšanas. Mamma bija neapmierināta, bet
vēlāk izrādījās, ka labāku vedeklu diez’ vai dabūtu. Viņas izvēlētā
vedekla bija īsts velns.
Saulaines „bišu mājas”
1962. gadā piedzima Andris. Braucot mājās, Andrim bija 2,5
gadi. Apmetāmies pie Lejniekiem, kuri dzīvoja Bauskā. Es dabūju
darbu Saulaines sovhoztehnikumā par fermu mehāniķi. No sākuma
iedeva dzīvokli Ziedoņos, bet vēlāk Saulainē, saucamajā „bišu mājā”.
Tur 1966. gadā piedzima mans otrais dēls Kārlis. Viņš piedzima „bišu
mājā”. Vēl tagad atceros, ka viņš gāja pie bitenieces Lulles Zentas
un prasīja: „Medu gribu!”. Tā viņam iznāca gandrīz kā iesauka.
Tehnikums dabūja trīs somu mājas, un vienu piešķīra man. Tur es
pārgāju 1972. gadā. Saulainē nostrādāju līdz pensijai 22 gadus par
fermu mehāniķi, 1986. gadā aizgāju pensijā.
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Kursabiedru salidojumā 1972. gada 15. jūlijā.
(Kārlis Drengers otrais no kreisās)

Liktenīgie gadījumi
Noslēgumā vēl gribēju izteikt pāris domu par likteni, jo esmu
fatālists un ticu liktenim. Cilvēka spēkos kaut ko pielabot, bet
principā liktenis paliek tāds, kā nolēmusi augstākā vara.
1. Es jau rakstīju, kā mani sašāva. Tas bija liktenis, jo pa ceļu
no Jelgavas uz mājām man šausmīgi gribējās uzpīpēt, bet kāds no
muguras mani triektin trieca, lai neapstājos. Pārbraucot Sesavas
krustu, es satiku Krastenbergu, kas brauca uz dežūru Elejā. Ja es būtu
uzpīpējis, es viņu nesatiktu un nebūtu sašauts. Otra puse šim stāstam
ir tāda: trešā dienā daļu Bulduros, kurā es skaitījos, pārsvieda uz
Mandžūrijas sopkām, jo sākās karš ar Japānu.
Pēc vairākiem gadiem Latvijā es satiku Sokolovski, kas, izrādās,
bija tanī daļā. Pēc viņa stāstītā, ļoti maz kas atgriezās mājās, pārējie
palika guļot sopkā, bet ne no kara, bet no bada, slimībām un
šausmīgiem dzīves apstākļiem. Sokolovskis bija ļoti spēcīgs un tad
knapi palika dzīvs, bija viss sapampis un knapi kustējās. Te nu rodas
jautājums, vai es no sopkām būtu atbraucis, jo man veselība slikta.
Kā būtu labāk? To zina Dieviņš. Es domāju, ka labāk bija, ka mani
sašāva.
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Tas bija pirmais likteņa pavērsiens, kuru es saviem spēkiem
nespēju grozīt.
2. Otrais notika lēģerī. Mani kā elektriķi aizsūtīja pārbaudīt žoga
apgaismojumu, kuru varēja izdarīt tikai zem strāvas. Sēžot uz koka
žoga, vienu fāzi varēja droši ņemt rokās. Taču gadījās tā, ka caur
lampas īssavienojumu es paņēmu rokās divas fāzes. Atrauties nebija
iespējams, un mani visu vilka kopā. Skaidrs bija tas, ka tā ir nāve. Un
tad, pirmsnāves situācijā, sekundes tūkstošdaļā paskrēja visa dzīve kā
krāsaina kinolenta. Par laimi, vadi īsi, un, izplestas rokas velkot kopā,
tie pārtrūka, jo bija spridzināmie vadi, kas nav izturīgi. Es nokritu
jāšus uz sētas. Apdedzināju pirkstu galus, un no otras rokas izkrita
„flaķenes”. Sargs, kas mani apsargāja, prasīja, vai nevajagot padot, bet
es nespēju parunāt. Norāpos no žoga un kādas divas stundas nogulēju
uz zemes, līdz varēju piecelties un aizvilkties līdz lēģerim. Elektriķi
brīnījās, ka es vispār paliku dzīvs, jo tā bija droša nāve. Kādu mēnesi
knapi vilkos, bet tad pamazām pārgāja. Kas mani izglāba? Vai tas bija
liktenis?
3. Trešais gadījiens būtu tas, ka es neapprecēju mammas izredzēto
līgavu. Kāds man pateica priekšā, un es tam „kāds” esmu bezgala
pateicīgs. Vēlāk, atbraucot uz Latviju, es uzzināju, ka viņa ir īsta
„vella māte”.
4. Ceturto gadījienu es jau iepriekš aprakstīju, un tas bija manas
slimošanas laikā ar nerviem. Es biju uz trako mājas sliekšņa, kad pie
manis ienāca elektrostacijas sardze un mēs sākām pļāpāt. Otrā rītā
es pamodos, un man nokrita kā zvīņas no acīm, es biju cits cilvēks.
Sardze nebija ne vārdotāja, ne dziedniece, nu, acīmredzot, viņai
piemita spējas, ko viņa pati nezināja. No tās liktenīgās sarunas mana
veselība strauji uzlabojās, un pēc pāris mēnešiem es jau biju cilvēks.
Un tas ir tas pats jautājums – kas man palīdzēja, jo es pats ar sevīm
netiku galā. Kāds sargeņģelis stāvēja man klāt?
5. Piektais gadījiens bija Latvijā. Zaigai bija iedots mežs, un
Aigars, Zaiga un Ilgonis – es viņus ar žiguli vedu uz mežu. Tā kā
man toreiz bija slikti ar sirdi, man pēdējo dienu šausmīgi negribējās
braukt. Aigaram bija tiesības. Zoja sāka čīkstēt, ka ceļš slidens un
Aigars tikko dabūjis tiesības. Tā viņa mani pierunāja, bet braukt
man šausmīgi negribējās. Aizbraucām, bet es visu laiku nogulēju
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mašīnā. Kad šie bija beiguši, es izkāpu no mašīnas un mēs ar Zaigu
stāvējām un runājām. Neviens neievēroja, ka nav Aigara. Tas klusībā
paņēmis zāģi un, nevienam nekā neteikdams, gājis zāģēt priedi,
kurai bija aplauzti zari. Koks gāzās, un, tā kā mēs ar Zaigu stāvējām
viens otram pretī, priede krita mums pa vidu. Zaigai ķēra labo plecu
un viņu atsita sānis. Man arī ķēra labo plecu, tikai tuvāk galvai,
nogāza gar zemi un salauza atslēgas kaulu. Ja mēs būtu stāvējuši
katrs 10 cm pa labi, mums priede kristu tieši uz galvas un iznākums,
protams, būtu letāls. Ka man tik šausmīgi negribējās braukt, laikam
sargeņģelis mani brīdināja, ka notiks nelaime, bet es Zojas iespaidā
viņu nepaklausīju. Vai tas nav liktenis? Tikai daži centimetri izglāba
mūs no nāves. Laikam nebija pienācis īstais laiks?

Mans dzīves gājums
Uldis Ramanis

Esmu dzimis 1927. gada 22. decembrī
tēva mājā Rundāles pagasta „Priedaiņos”.
1935. gadā sāku skolas gaitas Rundāles
sešklasīgajā pamatskolā Rundāles pilī,
bet bija par grūtu izstaigāt rudens dubļus,
tādēļ māte nodeva mani audzināšanā
savai māsai Elvīrai Strazdiņai Bauskā,
Dambja ielā. Mācības turpināju Bauskas
pilsētas pamatskolā. Uzraudzība un
sekmju pārbaude vienmēr bija stingra,
neatlika laika skraidīt un nedarbus darīt.
Pēc paša izvēles
Uldis Ramanis
Māte gribēja mani muzikāli izglītot
un bija jāmācās klavieru spēle Jāņa
Spalviņa privātajā skolā. Īpašus panākumus neguvu, jo nebija cerēto
dotību, bet papildu grūtības gan izbaudīju. Vasaras brīvlaikus un
bieži svētdienas pavadīju „Priedaiņos”, palīdzot vecākiem lauku
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darbos, tos visus apguvu ar prieku. Bauskas pilsētas pamatskolu
beidzu 1941./1942. gadā un pēc savas vēlēšanās iestājos Mežotnes
lauksaimniecības vidusskolā ar piecus gadus ilgu mācību laiku. Tie
bija Otrā pasaules kara gadi, un ar trešo klasi mūs pārcēla mācīties
uz Saulaini, jo Mežotne bija jāatstāj kara vajadzībām. Saulainē
„saspieda” mācību klases Mežotnei, Kaucmindes divgadīgajai
mājturības skolai un divgadīgajai Ziedoņu dārzkopības skolai. Tad
pakāpeniski divgadīgās skolas likvidēja, un darbojās viena piecgadīga
Saulaines lauksaimniecības skola, kuru beidzu 1947. gadā, iegūstot
jaunākā agronoma kvalifikāciju.

„Priedaiņos” sētsvidū Uldis Ramanis ar abām māsām
Dainu un Ausmu. Māte ver durvis jaunajai klētij. 1934. gads

Pirmā darbavieta
Tolaik bija valstij jāatkalpo, strādājot trīs gadus noteiktā darbavietā. Man pirmā darbavieta bija sēklkopības agronoms Saulaines
mācību saimniecībā no 1948. līdz 1950. gadam. Strādājot gribējās
tomēr mācīties tālāk, tādēļ 1949. gadā iestājos Lauksaimniecības
akadēmijas Zootehnikas fakultātes neklātienē, kas tolaik atradās
Rīgā, Ausekļa ielā.
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Pēc trīs gadu darba Saulainē radās izdevība mainīt kvalifikāciju
no agronomijas uz zootehniku, iestāties darbā Bauskas rajona
Lauksaimniecības nodaļā par ciltslietu zootehniķi. Tas bija laiks
ar lielām organizatoriskām pārmaiņām visā lauksaimniecībā.
Radās kolhozi un sovhozi. Darba bija daudz. Jāsakārto ciltsdarbs
jaunajās saimniecībās, jāveic uzskaite ganāmpulkos, jāveido šķirnes
lopu audzētavas. Biju jauns un varēju apmeklēt gan ar zirgu, gan
ar motociklu gandrīz visas rajona saimniecības. Lasīju lekcijas
lopkopjiem trīsgadīgajos kursos. Piedalījos tautisko deju grupā
Bauskas kultūras namā. Pirmos koncertus sniedzām Bauskas
pilsdrupu estrādē, kur vēsturiskās pils aizsargvaļņa vienā pusē bija
maza skatuvīte, un otrā pusē zālienā sēdēja skatītāji.
Mīlestības skurbums
Saulainē tika izsapņots pirmās mīlestības skurbums, kad
sadraudzējos skolas solā tā, ka tūlīt pēc izlaiduma apprecējos ar klases
biedreni. Nodzīvojām trīs gadus. 1950. gadā piedzima dēls Gunārs,
kurš pēc Kandavas lauksaimniecības mehanizācijas tehnikuma
beigšanas deva savu ieguldījumu ilgus gadus SIA „Uzvara-lauks”
mehanizatoru kolektīvā. Tagad arī jau pensijā. Pirmā sieva Aina
Ramane ilgus gadus vadīja brigādi Rundāles kolhozā „Dzirnupe”,
vēlāk sovhozā „Rundāle”. Bija ļoti principiāla un taisnīga.
Trauksmainie jaunības gadi
Saulainē nodibinājām mazu orķestrīti. Es nebiju, kā saka, „pirmā
vijole”, bet piespēlēt trompeti varēju. Mans uzdevums bija nest lielās
bungas pārgājienos, koncertējot saimniecību kultūras namos un
ballītēs. Orķestra sirds un vadītājs bija mans uzvārda brālis Ģederts
Ramans. Pēc Saulaines tehnikuma beigšanas viņš mācījās Emīla
Dārziņa mūzikas skolā Rīgā un Latvijas Valsts konservatorijas
kompozīcijas klasē, tika ievēlēts par Komponistu savienības vadītāju.
Kopā ņemot, Saulainē pavadīti desmit gadi.
Atmiņu daudz, bet vājas redzes un trīcošas rokas dēļ nevaru visu
aprakstīt. Saulainieši visvairāk sastopami Bauskas rajonā, lielākā
grupa bija Ivara Jansona vadītajā kolhozā „Uzvara”. Jaunības laiks
bija trauksmains, cenšanās un notikumu pilns. Būdams zootehniķis,
ļoti daudz iepazinu darba biedrus, jo daudzās saimniecībās strādāja
bijušie tehnikuma audzēkņi. Rajona Lauksaimniecības nodaļā
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strādāja tādi iejūtīgi darba biedri, kā agronoms Gunārs Krievāns,
mans tiešais priekšnieks Jānis Karelis, vetārsts Arvīds Rihters un citi
speciālisti.
Lopu bonitēšana
Mana dzīve pārmainījās, kad konkursa kārtībā Lauksaimniecības
ministrijā tiku izvēlēts un nosūtīts 1953. gadā mācīties lopu
bonitēšanu Augstākajā aitkopības bonitieru skolā Ukrainā, Hersonas
apgabalā, Askānijā Nova. Mācības notika visu gadu, visās ražošanas
sezonās un Bauskā atgriezos 1954. gadā. Atgriezos ar ukraiņu
meiteni Naģeždu, kas man dāvāja meitu Lienu. Ar Lienas māti
izšķīros, attiecības juridiski nenokārtojām, viņas aizbrauca atpakaļ
uz Ukrainu. Pēc vidusskolas beigšanas Liena atgriezās Latvijā, viņu
pieņēma savā ģimenē mana māsa Daina, izmācījās profesiju un
nodibināja ģimeni, ir divas meitas.
Jāiejūtas dažādās situācijās
Lauksaimniecībā bija notikušas lielas pārmaiņas, kad pēc Staļina
nāves likvidēja lauksaimniecības nodaļas un darbus nodeva vadīt
mašīnu un traktoru staciju (MTS) speciālistiem. Mani arī norīkoja
strādāt Bauskas MTS zonā ar konkrētu vietu kolhozā „Rainis”
Paņemunes pagasta Grenctālē, kur atkal satikos ar Gunāru Krievānu.
Viņa pārziņā bija agronomija un laukkopība, man lopkopība. Arī šis
laiks bija trauksmains, notikumiem bagāts. Nelaimīgi gadījās, ka
agronoms, braucot ar motociklu, salauza kāju, un mani uz vienu
vasaru mobilizēja nodienēt armijā Ādažu poligonā, jo līdz šim
nebiju dienējis obligātajā dienestā. Biju bruņots kā skolnieks, pēc
tam kā lauku speciālists. Pēc tam darbs turpinājās Bauskas rajona
Raiņa vārdā nosauktajā kopsaimniecībā, līdz atkal pienāca kārtējās
pārmaiņas lauksaimniecībā, kad notika saimniecību apvienošana.
Vājākos pievienoja spēcīgākajiem kaimiņiem, un kolhozos ieviesa
darba samaksu naudā. Raiņa vārdā nosaukto kolhozu nesadalīja,
tikai pārvērta par padomju saimniecību ar darba samaksu naudā,
piešķirot lielākus tehnikas, pirktās spēkbarības un citus limitus.
Saimniecību iekšienē izveidoja kompleksās brigādes pēc teritoriālā
principa. Vienā brigādē bija tur atrodošās lopu fermas un lauki,
ko vadīja viens brigadieris. Pēc sovhoza dibināšanas mainījās arī
administrācija. Es aizgāju strādāt atpakaļ uz Saulaini un Raiņa vārdā
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nosaukto saimniecību vadīt atnāca mans tehnikuma kursa biedrs
Elmārs Timpa. Saulaini vēl vadīja direktors Konstantins Ārmanis,
un bija spēcīgs pedagogu kolektīvs: Akmentiņš, Ziema, Brands u.c.
Man uzticēja audzēkņu lopkopības prakses vadīšanu un nedaudz
teorētiskās stundas aitkopībā, bez tam arī zootehniķa darbu mācību
saimniecībā.
Zinātne un Sigulda
1986. gadā bija iespēja pabeigt studijas neklātienes Zootehnikas
fakultātē, tagad jau Jelgavā. Strādājot Saulainē, saņēmu uzaicinājumu
vēl mēģināt startēt tālāk un pieteikties mācīties aspirantūrā jaunajā
Latvijas Lopkopības un veterinārijas zinātniskās pētniecības institūtā,
kas atradās Rīgā „kaķu mājā”. Uzaicinājumu pieņēmu, noliku
eksāmenus un kopīgi ar Saulaines lopkopības skolotāju Ilmu Tauriņu
sākām darbu aspirantūrā. Atkal jaunas pārmaiņas lauksaimniecībā,
kad lopkopības zinātniekus no Rīgas akmens bruģa pārcēla uz
Siguldu 1959./1960. gadā, kā teikt, tuvāk laukiem.
Ar Ilmu Tauriņu apprecējos Rīgā aspirantūras laikā. Viņa pētīja
un ieviesa lopbarības sagatavošanas jautājumus, bija laba lektore,
kļuva plaši pazīstama, aizstāvēja lauksaimniecības zinātņu doktora
(habilitus) disertāciju, profesore. Kopdzīvē ar Ilmu 1968. gadā
piedzima meita Raiva. Kopā ar meitu Raivu un mazdēlu Rūdolfu
dzīvojam kopā Siguldas mājā.
„Latvijas baltā”
Es strādāju un vēlāk vadīju institūta cūkkopības nodaļu.
Cūkkopības darbs vainagojās ar to, ka kopīgi ar ministrijas
speciālistiem izveidojām augsti produktīvu cūku šķirni „Latvijas baltā”,
par ko saņēmu autora apliecību no Vissavienības Lauksaimniecības
ministrijas. Savu lauksaimniecības zinātņu kandidāta disertāciju
aizstāvēju Tartu, Igaunijas Lopkopības un veterinārijas institūtā, un
mūsu Lauksaimniecības universitātes promocijas padome piešķīra
lauksaimniecības zinātņu doktora (emeritus) grādu.
Apbalvojumi
Par darbu esmu saņēmis dažus apbalvojumus. Saulainē otrreiz
atgriežoties, tehnikuma jubilejas reizē piešķirts Latvijas PSR
Augstākās Padomes prezidija Goda raksts par darbu jaunatnes
audzināšanā. Iegūta medaļa „Darbam slava”, autora apliecība par
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kolektīva vadību jaunas cūku šķirnes veidošanā. Vēl ir pateicības un
atzinības raksti.
Mani pēdējie gadi
Tā visu mūžu nepārtraukti strādājot un paaugstinot zināšanas,
pienāca pensijas gadi, kad atgriezos tēva mājās „Priedaiņos”. Tās tika
daļēji atjaunotas, bija desmit govju ganāmpulks, bet dzīve tik strauji
mainījās, ka pietrūka spēka un līdzekļu tagadējām prasībām.
Mani 85 gadu jubilejā silti sveica Siguldas pensionāru biedrība par
50 gadu nepārtrauktu darba stāžu, no kuriem 30 gadu bija lopkopības
institūtā Siguldā. Nekad neesmu sastāvējis politiskās organizācijās,
izņemot skolas gados mazpulcēnus, pionierus, komjauniešus.
Esmu piedalījies kopīgajā Baltijas ceļa akcijā par Latvijas brīvvalsts
atjaunošanu.
Ar dzīves gājumu esmu apmierināts. Vēl sirdī rundālietis,
saulainietis. Atmiņā Saulaines direktora izlaidumā teiktie vārdi:
„Nekad neaizmirstiet, ka esat saulainieši, aizstāviet savas skolas godu
un nekad „nekrītiet ar seju dubļos”, bet esiet draudzīgi un izpalīdziet
viens otram.”
XXX
Uldis Ramanis dzīves stāstu rakstījis 2013. gada vasarā, mūžībā
aizgājis 2014. gada 14. februārī, guldīts Siguldas kapsētā.

Sports manā dzīvē
Aivars Kamols

Pasaulēs esmu nācis Rundāles pagasta „Robežnieku” mājās 1935.
gadā. Mana ģimene apstrādāja pirmā Ulmaņlaika jaunsaimniecību,
kas vectēvam bija piešķirta no Mazrundāles muižas laukiem. Tēvs
un vectēvs uzcēla dzīvojamo māju un saimniecības ēkas, iegādājās
lauksaimniecības mašīnas un inventāru.
Tas viss paveikts ar neatlaidīgu darbu saimniecībā, bet bija
nepieciešams Valsts bankas aizdevums. Tēvs, būdams iecienīts
skroderis, piepelnījās, šujot virsdrēbes un uzvalkus kaimiņu
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saimniekiem. 1939. gadā visi parādi bankai bija nomaksāti, bet
tad sekoja karš un padomju okupācija. 1949. gadā viss, izņemot
pushektāru zemes un dzīvojamo māju, bija jāatdod kolhoza „Klints”
(vēlāk – „Rundāle”) rīcībā. 1950. gadā pabeidzu Pilsrundāles
septiņgadīgo pamatskolu, un vecāki man ieteica turpināt mācības
Saulaines lauksaimniecības tehnikumā.
Sportiskais gars
Man laimējās, jo, mācoties Saulainē, mūsu kursa audzinātājs
bija Ernests Akmentiņš un sporta skolotājs bija Jevgēņijs Brands.
Jau pirmajā rudenī pēc iestāšanās Saulainē skolotājs E. Akmentiņš
ieteica mums nopirkt volejbola bumbas un spēlēt aplītī. Katru brīvo
brīdi no mācībām izmantojām trenējoties un bija rezultāti. Otro
kursu beidzot, mūsu kursa meiteņu un zēnu komandas kļuva par
tehnikuma čempioniem volejbolā. Atmiņā ir J. Branda organizētās
sacensības dažādos sporta veidos, sportistu treniņnometnes,
vingrošanas skates, sportistu vakari, uzstāšanās tuvākajos kultūras
namos ar mākslinieciskās pašdarbības, vingrošanas un akrobātikas
programmām.
Es vadīju vingrošanas sekciju, un mans uzdevums bija organizēt
sportistu uzstāšanos pasākumos. Fizkultūras skolotājs J. Brands ar
izcilajām organizatora darba spējām un personisko piemēru gandrīz
visus iesaistīja sportā. Arī es, mācoties Saulainē, „sadraudzējos” ar
sportu, biju tehnikuma izlases dalībnieks volejbolā, šaušanā, futbolā,
vieglatlētikā un vingrošanā.
Labprātīgs organizators
No 1958. gada līdz 1974. gadam vadīju sporta dzīvi kolhozā
„Dzirnupe”. Tā kā Saulainē pats aktīvi nodarbojos ar sportu, liku lietā
pieredzi un zināšanas, vadot treniņus kolhoza jauniešiem. Atsaucība
bija liela, vasarā treniņi notika Rundāles pils skolas sporta laukumā,
ziemā – Marmora zālē. Spēlējām volejbolu, basketbolu, tenisu,
cilājam svaru bumbas, nodarbojāmies ar šaušanu.
1974. gadā kolhozu „Dzirnupe” apvienoja ar Rundāles sovhozu,
un pēc divu gadu pārtraukuma mani uzaicināja vadīt sporta dzīvi
apvienotajā saimniecībā. No 1979. gada treniņi notika Pilsrundāles
vidusskolas jaunajā sporta zālē, kur ir ļoti labi apstākļi sportošanai.
Rundāles sportisti piedalījās rajona un Latvijas mēroga sacensībās,
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tika izcīnītas arī godalgas. Tajā laikā aktīvākie sportisti un uzvaru
kaldinātāji bija Kārlis Ārents, Andris Bumbērs, Pēteris Grudzinskis,
Inārs Balodis, Māris Brūvelis, Josifs Artimovičs, Gunārs Ozols,
Andrejs Grīnbergs, Taiga Liepiņa, Marija Teišerska, Lūcija Volodina,
Aivars un Inese Indrikovi, Antons un Leons Undzenko.
Aktīvā kustībā
Pēc tehnikuma pabeigšanas turpināju sportot, bija arī sasniegumi.
Četras reizes esmu bijis Latvijas PSR lauksaimniecības darbinieku
spartakiāžu uzvarētājs šaušanā. 72 gadu vecumā spēlēju galda tenisu,
divas reizes esmu bijis pirmais Baltijas valstu veterānu čempionātā.
2017. gadā, 82 gadā vecumā, kļuvu par Latvijas čempionu galda
tenisā un tā kā manā grupā nebija pretinieku, nācās spēlēt ar jaunākas
grupas tenisistu. Esmu piedalījies pasaules un Eiropas mēroga
sacensībās galda tenisā.

Aivars Kamols pie savām mājām „Robežnieki”

Divreiz nedēļā vadu treniņus jaunajiem galda tenisistiem
Pilsrundāles vidusskolā, pats arī trenējos reizi nedēļā. Sports man
devis rūdījumu un palīdzējis. Dažus mēnešus pēc smagas sirds
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operācijas atsāku treniņus. Sportošana man saglabā veselību un
možumu.
Mans vēlējums visiem – sportosim!
Darba gaitas
1954. gadā pabeidzu Saulaines lauksaimniecības tehnikumu,
iegūstot jaunākā agronoma-laukkopja specialitāti. Mana pirmā
darba vieta ir Piebalgas MTS – biju agronoms kolhozā „Komunisma
ceļš”. No 1954. gada līdz 1956. gadam dienēju Padomju armijā
Piejūras novadā, 60 kilometrus no Vladivostokas. No 1957. gada
līdz 1964. gadam strādāju Bauskas rajona kolhozā „Rundāle”. No
1964. gada līdz 2003. gadam biju Jelgavas cukurfabrikas agronoms,
galvenais agronoms, sagādes daļas vadītājs, direktora vietnieks. 1971.
gadā neklātienē pabeidzu Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas
Agronomijas fakultāti.
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V
Dzirnupītes ielokā
No Brunavišķiem līdz Rundālei
Igors Zāle

Mans tēvs Aleksandrs Zāle līdz 1940. gadam bija fotogrāfs
Bauskā. Kad nomira tēvabrālis, tad pārņēmām saimniekošanu
laukos. Mācījos neklātienē Saulaines lauksaimniecības tehnikumā
un Republikas lauksaimniecības tehnikumā apguvu agronomiju.
Sovhoza „Rundāle” sākums ir
sovhozs „Ceraukste” Brunavišķos
(Pāces – Krievgaļu virziens,
Lietuvas pierobeža), kas tika
nodibināts 1945. gadā. Tas
atradās Īslīces upītes labajā krastā,
mūsu saimniecība bija kreisajā
krastā. Atceros, ka Brunavišķos
no Pētera kapiem atveda zvanu,
lai ļaudis zinātu laiku. Kāds bija
norīkots ik pēc stundas zvanīt
šo zvanu. Taču ilgi tas nebija un
zvanu lika nogādāt atpakaļ uz
kapiem, kur bija tā īstā vieta.
Tajā laikā vajadzēja pamest
savu saimniekošanu un doties
Igors Zāle. /foto: A. Ramane/
sovhoza darbos. Es, jau puika
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būdams, draugojos ar Brunavišķu puikām. Muižas ēkās bija sovhoza
kantoris. Zeme bija ap 250 hektāru. Visi bija iebraucēji no Krievzemes.
Vietējo bija kādi pāris cilvēku. Dzīvojām ļoti trūcīgi. Mums nebija
pat mazdārziņa.
V. Konovalovs bija direktors „Rundālē”. Pilsrundālē bija sovhoza
„Ceraukste” nodaļa, kas atradās dzirnavās „Zariņos”. Citi saka, ka
tā nevar būt, bet es gan šādi domāju. Bija brīdis, šķiet, 1955. gadā,
kad sovhozu „Ceraukste” pievienoja sovhozam „Īslīce” un arī
sovhozu „Viesturi”, kas bija dibināts jau kara laikā, 1944. gadā.
Tolaik bija daudz palīgsaimniecību, kas kaut kam piederēja: sovhozs
„Ceraukste” – Aviācijas institūtam, „Uzvara” – kādai slimnīcai.
Pēc 1949. gada deportācijām atbrīvojās latviešu mājas, uz tām
pārnāca Baškīrijas latvieši: Rudenko, Hoņini, Frolovi, Golma Milda
un citi. 1936. gadā Baškīrijā viņu tēvus apšāva, jo visi, kas ieņēma
kādus augstākus amatus, tika nogalināti. Mātes ar bērniem bija
spiestas doties prom.
Daiļa Jurevica tēvu Voldemāru Jurevicu atsūtīja uz sovhozu
„Ceraukste” par pārvaldnieku. Es pie viņa sāku strādāt par uzskaitvedi
un vēlāk sovhozā „Īslīce” par brigadieri. Man bija 19 gadu. V. Jurevics
man piedāvāja šo amatu 1955. gadā ar vārdiem no direktora: „Kto bi
ņibil brigadirom, ņibil bi latiš” („Lai vai kas būtu brigadieris, tikai ne
latvietis” - sast. A.R). Toreiz visi vadošie speciālisti pie V. Konovalova
bija krievi. Jāju uz sovhoza centru zirga mugurā un V. Konovalovs
tomēr pieņēma par brigadieri. Deviņus gadus transports bija zirgs,
jo mašīnu jau nebija.
Tolaik saimniecībā sēja kukurūzu, tā sadīga un nodzeltēja.
Partijas komitejai uzrakstīja, ka latvieši vainīgi, esot speciāli
noindējuši. Labi, ka gudrāki vīri atbrauca un redzēja, ka nav vainīgi
„latiši”, bet drātstārpi. Man pēc gada bija jāiet armijā, bet direktors,
bijušais lidotājs, pa blatu izkārtoja, ka varu neiet. V. Konovalovs 70.
gadu beigās vai 80. gadu sākumā devās uz Krievzemi, bet reiz ieradās
„Uzvarā”. Pēc tam „Uzvaras” priekšsēdētājs Ivars Jansons man zvanīja,
ka viens vēlas ar mani parunāties.
Tagad Brunavišķos palikusi tikai muižas klēts un kūts. Tur
saimnieko mans dēls. Ir nostāsts, kā latvietis tika pie muižas.
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Kurzemes guberņā dzīvojis Brikovskis – zemnieciņš kaulu kažociņā,
kas labi saticis ar muižkungu Brunavišķi. Tas nodomājis pārdot
vienu no savām daudzajām muižām, jo vajagot naudu. „Kungs, es
jums iemaksāšu tik un tik zelta rubļu un pēc kāda laika atlikušo”.
Labi, tā arī noticis. Brikovskis pārdevis gabalu meža un iemaksājis
pirmo naudu, bet pārējo…
Pirms gadiem sešiem septiņiem viņa mantinieki pārdeva to vietu
SIA „Uzvara–Lauks”. Sava mūža pēdējos gados strādāju SIA „Uzvara–
lauks”. Mans kopējais darba stāžs ir 57 gadi.

No maza kolhoza līdz lielai saimniecībai
Mairita Krūmiņa

Mazie kolhozi
1949. gada 15. aprīlī nodibināja Rundāles pagasta mazos
kolhozus.
• kolhozu „Klints” ar kantori „Vīndedži” un priekšsēdētāju Jāni
Egli, kas dzīvoja mājās „Kalniņi” pretī „Lejiņām”;
• kolhozu „Dzirnupe” – kantoris „Radziņi”, priekšsēdētājs Jānis
Dreimanis;
• kolhozu „Rundāle” – kantoris „Baļči”, priekšsēdētājs Jāzeps
Skodžus. Vēlāk šo amatu pildīja Jānis Svīķis, kurš kādu
brīdi bijis arī pagasta vecis Rundāles pagastā. „Baļči” bija
Māsiņas Antonijas Čures dzimtas mājas, vēlāk te dzīvoja
J. Mengots.
Šie kolhozi pastāvēja īsu periodu, jo notika apvienošanās un
izveidoja kolhozu „Rundāle”. Tā kantoris atradās mājās „Mazrundāle”,
priekšsēdētājs bija Jānis Svīķis, kurš vēlāk pārcēlās uz kolhozu
„Lielupe”, ko 1964. gadā pievienoja Saulaines tehnikumam. Antons
Undzenko „Dzirnupi” vadīja līdz 1956. gadam, pēc tam līdz 1974.
gadam to darīja Ruta Segliņa. Kantoris bija vienā ēkā ar Pilsrundāles
ciema padomi.

145

„Dzirnupes” kantoris - Mazrundāles muižas ēka. /foto A.Ramane/

Kolhozs ar „Rundāles” vārdu pastāvēja apmēram deviņus gadus,
jo kaimiņos bija sovhozs „Rundāle” un tas bija ļoti dīvaini, ka tieši te,
pie mums Rundālē, vajadzēja mainīt uz citu nosaukumu. Latvijas PSR
mērogā notika liela jaukšanās. Gan dokumenti, gan dažādas kravas
bieži vien aizgāja ne tur, kur vajadzēja. Pēc nopietnas domāšanas
mūsu kolhozs „Rundāle” ieguva vārdu „Dzirnupe”. Tas pastāvēja līdz
1974. gada 1. aprīlim, kad to pievienoja sovhozam „Rundāle”. Tas
gan nebija tik vienkārši, jo cilvēkus vajadzēja sagatavot – bija jāveic
pārrunas, un pēc tam bija jābalso pilnsapulcē. Kolhoznieki negribēja
strādāt sovhozā. Daudzi toreiz aizgāja uz citiem kolhoziem – „Codi”
un „Cerauksti”.
Kolhozs „Dzirnupe”
(1949. gada 15. aprīlis – 1974. gada 1. aprīlis)
Kolhoza „Dzirnupe” lēmējorgāns bija valde. Pilnsapulcē ievēlēja
valdi ar septiņiem līdz deviņiem locekļiem. Bez valdes sēdes nekas
nenotika. Tās parasti rīkoja pēc darbalaika un runas mēdza ievilkties
līdz vēlai naktij, dažreiz pat līdz rīta gaismai. Mans kaimiņš Jānis
Skubiņš bija valdes vīrs, un dažreiz viņš nāca mājās tikai no rīta.
Mazajos kolhozos darbus vadīja posmos. Bija posminieki. Posma
centrs parasti bija tajā mājā, kurā bija zirgu novietne ar visiem
darbarīkiem un zirgu aizjūga piederumiem. Bija iekārtots zvans –
iekārts lemesis, pa kuru sita ar āmuru, un tas skanēja ļoti tālu. Tas
146

sauca kolhozniekus pusdienās, kas bija trīs stundas ilgas. Pa to
laiku varēja paspēt apkopt savu saimniecību – govis, rukšus, kas nu
kuram vēl bija, un paēst. Kāds paguva arī nosnausties. Kad apvienoja
kolhozu ar sovhozu, šī kārtība mainījās.

Lopkopējas ar brigadieri 1957. gads

Manas bērnības atmiņas
Kā bērns, atceros pirmos kolhoza laikus, kad strādāja pēc vecajām
tradīcijām. Kuļmašīnu vilka traktors no šķūņa uz šķūni. Kulšanā
bija nodarbināti daudzi – strēķa vīri, kūļu griezēji, padevēja iekšā
laidējam, salmu un pelavu nesēji, salmu kaudzes krāvēji un maiņu
vīri. Tas bija talku laiks – cits citam gāja palīgā. Saimniece, kuras
sētā kūla, gatavoja bagātīgu maltīti. Ja gadījās lustīgas kompānijas,
pēc smagā darba un sātīgās maltītes bija dejas. Vakarā ballējās pie
patafona mūzikas vai mutes ermoņikas. Tie tik bija svētki! Mēs,
bērni, jutāmies kā lielās svinībās.
Es jau skolas vecumā strādāju vasaras posmā, ko vadīja Jānis
Skubiņš. Vadot zirgu, rušināju laukus, kaplēju kartupeļus un sēdēju
uz grābekļa – hektāriem grābu sienu āboliņa laukos. To visu guboja
uz kokiem lielās gubās. Braucu mēslu vezumos, kas no kūts uz lauku
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bija pilni un atpakaļ. Kūtī bija vezumu krāvēji, laukā – izkrāvēji un
ārdītāji. Vēlāk, kad atnāca mēslu ārdītāji, mēslus izveda uz slēpēm
uztaisītas dēļu grīdas, ko vilka kāpurķēžu traktors.
Par padarīto rēķināja darba dienas. Skaitīja reizes, gabalus.
Bija darbi, kur par vienu dienu nevarēja nopelnīt darba dienu. Aiz
pļāvēja bija jāsasien 250 kviešu vai rudzu kūlīšu, lai nopelnītu vienu
dienu. Statiņos krāva deviņus kūļus, desmito uzlika cepures vietā, lai
pasargā statiņus no lietus.
No fermas uz pili
Kolhozā „Dzirnupe” valdīja saimniecisks gars. Speciālistu
komanda strādāja saskaņoti. 50. un 60. gados galvenie speciālisti
brauca ar zirgiem. Tie bija arī fermu pārziņiem. Liellopu fermu
pārzine Rita Skujeniece visu padarījusi, apbraukāja fermas („Smedēs”
bija govis un vistas, „Baļčos” – teļi) un vēl pamanījās aizbraukt uz pili,
lai mācītu jauniešu deju kopu. Pa to laiku zirdziņš, piesiets pie slitas,
bija silti apsegts un gaidīja savu pavēlnieci. Jāpiemin lielais neražas
gads, neatceros gan, kurš tas bija, kad lietus dēļ lopiem nevarēja
sagādāt barību. Govīm deva ekselētus, mežā svaigi cirstus zarus un
pāri lēja brāgu.
60. gados ieradās darbaspēks no Baltkrievijas. Attīstījās
cukurbiešu audzēšana. Kaplētāji brauca no Karpatiem un Lietuvas.
No Baltkrievijas atbraukušie strādāja galvenokārt lopkopībā.
Celtniecībā bija nodarbināti līgumstrādnieki no Lietuvas.

Cukurbiešu novākšana.
Fotogrāfijā Stepans Vaičekūns un Rūdolfs Kronītis
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Pirmās automašīnas
Tikai ap 60. gadu vidu saimniecību speciālistiem parādījās
mašīnas. Priekšsēdētāja vajadzībām kalpoja „bobiks”. Sākumā šoferis
bija Jānis Vilciņš, vēlāk – Andrejs Rādens. Līdz tam priekšsēdētājs
brauca ar divriteni un loterijā par trīs rubļiem laimētu mazo
motociklu. Nozares speciālistiem nopirka lietotu vieglo auto.
Galvenais agronoms par saviem līdzekļiem iegādājās lielu motociklu
„Iž” ar blakusvāģi.

Sešdesmitie gadi. Fotogrāfijā (centrā) Jānis Krūmiņš

Darbs brigādēs
1. brigādi (bijušo kolhozu „Dzirnupe”) vadīja brigadieris Žanis
Pļavnieks, vēlāk – Antons Undzenko, viņu nomainīja Arvīds
Kraņevskis, kas līdz tam bija uzskaitvedis un rēķināja darbdienas
un padarīto. Vēlāk to darīju es. A. Kraņevski nomainīja Jonas
Grudzinskis, kas pēc tam aizgāja uz Lietuvu, un šo darbu pārņēma
H. Grīnbergs.
2. brigādi (bijušo kolhozu „Klints”) pārraudzīja brigadieris
Ernests Pētersons (Ainas Skujiņas tēvs), pēc viņa – Aina Ramane.
3. brigādes (bijušā kolhoza „Rundāle”) brigadieris bija Rūdolfs
Minkevičs.
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Arvīds Kraņevskis stāstu pēcpusdienā 2015. gadā. /foto V.Ercena/

Par labu darbu uz saimniecības rēķina mūs veda uz Rīgas
teātriem.
Skaisti bija novāktie lauki – „garā desa” (aiz „Indrām”, pretī Buša
mājām) septiņi hektāri, Kraukļu gabals (pie „Kraukļiem”, F. Vesmaņa
mājas), Ļutku lauks, kantora trīsstūris (no Rundāles pils, braucot
uz „Dzirnupi” labajā pusē lauks). Bija speciālistu talkas āboliņa
gubošanā, siena vākšanā un citos steidzamos darbos. Speciālisti
nemainījās un strādāja ilgus gadus.
Galvenie speciālisti „Dzirnupē
Gunārs Šēnbergs, galvenais agronoms, strādāja saimniecībā pēc
tehnikuma kopš 1951. gada. Aizgāja armijā un atgriezās. Tikai ap
1971./1972. gadu viņš devās uz Lauksaimniecības pārvaldi. Viņa
vadībā iekopa laukus un ieguva labu ražu. Viņš bija izcils darba
organizators, pārzināja saimniekošanas pamatus, bija zinošs ne tikai
zemes, bet arī specifiskos jautājumos. 90. gados viņš bija zemnieku
konsultants Rundāles pagastā.
Dzintars Stradiņš, galvenais zootehniķis, saimniecībā strādāja
kopš 1953. gada, vairāk nekā 18 gadus. Īsu laiku galvenie zootehniķi
bija Uldis Krišmanis un Rasa Nagle.
Jānis Skujenieks, galvenais veterinārārsts, saimniecībā strādāja
13 gadus.
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Kārlis Segliņš, galvenais inženieris, strādāja līdz 1974. gada 1.
aprīlim.
Es biju galvenā ekonomiste un te strādāju līdz 1974. gada 1.
aprīlim.
Ārija Janule, galvenā grāmatveža vietniece, saimniecībā strādāja
no 1949. gada 15. aprīļa līdz 1974. gada 1. aprīlim. Darbu Rundāles
pagastā viņa sāka 1945. gadā. Pensijā Ā. Janule aizgāja 1983. gadā,
strādājot jau apvienotajā „Saulainē”.
Galvenie grāmatveži mainījās, saimniecības pastāvēšanas laikā
te strādājusi Milda Puķe, Otto Jansons, Arvīds Bērziņš, Valija
Bruņeniece un Taiga Liepiņa.
Biruta Kronīte (dzim. Karloviča) darba gaitas sāka pēc Laidzes
tehnikuma beigšanas 1966. gada 30. martā. Viņa galvenā agronoma
vadībā izveidoja organizēto sēklkopību. Kolhozs „Dzirnupe” rajonā
bija priekšgalā ar pirmās klases sēklām.
„Dzirnupes” zelta fonds
Zinoši un interesanti bija vidējā posma speciālisti. Jau pieminētā
Rita Skujeniece, kas nostrādāja 13 gadus un Aina Ramane, kurai viss
mūžs pagāja Rundāles pagastā.
Bez jau minētajām personībām bija Žanis Zeijers, Jānis Zvejnieks,
Marta Egle, Kārlis Gobnieks, Kārlis Bude, Ernests Ziediņš, Rūdolfs
Kronītis, Edvarts Strauss, Alvīne Puriņa, Jānis Pūtelis, Jānis Kamols,
Jānis Skubiņš, Kārlis Guza, Arvīds Kraņevskis, Jānis Egle, Jānis
Dreimanis, Rūdolfs Minkēvičs, Alfrēds Kampiņš, Arturs Ozols,
Emīlija Zaķe (Zaķu māte, liela teātra spēlētāja), Zelma Gedrika,
Konstantīns Gedriks, Skaņu ģimene, Anna Ziediņa un Emīlija
Stasaite.
Sovhozs „Rundāle”
(1974. gada 1. aprīlis – 1990. gads)
Kad 1974. gada 1. aprīlī kolhozs „Dzirnupe” apvienojās ar sovhozu
„Rundāle”, par direktoru turpināja strādāt A. Greiselis (1939. gada 1.
jūnijs – 2008. gada 26. oktobris). Viņš dzimis 1939. gada 1. jūnijā
Jēkabpilī. 1958. gadā pabeidzis Bulduru dārzkopības tehnikumu,
1963. gadā absolvējis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas
Agronomijas fakultāti. No 1966. līdz 1969. gadam strādājis par
galveno agronomu saimniecībā „Bauska”, no 1969. līdz 1977. gadam
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bijis direktors sovhozā „Rundāle”. No 1977. līdz 1981. gadam viņš
bijis direktors Saulaines sovhoztehnikumā, no 1981. līdz 1982.
gadam strādājis par pasniedzēju tehnikumā. A. Greiseļa sirdslieta
bija celtniecība. Mums jāpateicas par to, ka viņš sāka Pilsrundāles
ciemata celtniecību. Viņa laikā uzbūvēja arī Pilsrundāles vidusskolu.
Galvenie speciālisti „Rundālē”
Galvenie speciālisti jaunajā „Rundālē” bija: M. Homičs –
galvenais zootehniķis, Elvīra Kapteine – galvenā grāmatvede,
Alfons Vecvagars – galvenais celtnieks, viņa vietnieks Valdis Seskis,
kas arī „Dzirnupē” vadīja būvdarbus, Minjona Zvirgzde – galvenā
ekonomiste, Inta Klīve – galvenā melioratore, Alma Frolova –
saimniecības daļas vadītāja, Marija Ostrovjonoka – kasiere.

Sovhoza „Rundāle” kantoris „Enitēni”

Es biju atbrīvotā arodbiedrības priekšsēdētāja, partijas sekretārs
bija A. Ivanovs, vēlāk – Oskars Onzulis. Šeit, lielajā „Rundālē”,
speciālistu maiņa bija bieža un aktīva. Gribu pieminēt veterinārārsti
Cecīliju Dravnieci, Gaidu Ostrovjonoku, Zigrīdu Bobrovsku,
brigadierus Andreju Ziediņu, Anatoliju Možeiku, A. Dombrovsku
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un Ņ. Urlapovu, cūku ciltslietu zootehniķi Ausmu Jurēvicu un
liellopu ciltslietu zootehniķi Austru Kramiņu. Bērnudārzu vadīja
Maija Vecvagare.
Sovhozā „Rundāle” bija cita kārtība, citi ritmi un noteikumi.
Daudzi dzirnupieši, arī speciālisti, mainīja dzīvesvietu. Mums,
palikušajiem, bija jāpieskaņojas jaunajai gaisotnei.

Basām kājām visos gadalaikos
Aina Ramane (dzim. Andreika)

Leģenda vēsta, ka pēc mēra laikiem 1710. gadā kāds zviedru
karavīrs, klīzdams pa mūsu senču zemi, izmirušā apvidū saticis
jaunu latviešu sievieti un palicis pie viņas dzīvot. Tā esot radies
tēva vecvecvectēvs. Varbūt tā nav taisnība, bet man atmiņā palicis
bērnībā tēva stāstītais, ko viņš savulaik dzirdējis no saviem senčiem.
Nav iespējams aizrakties līdz saknēm, bet zinu tikai to, ka mana tēva
priekštečiem trijās paaudzēs bijis vārds Jānis. Mans tēvs bija ceturtais
Jānis, bet šo tradīciju izjaucu es, jo pasaulē nācu kā meitene.
Paaudžu saskaņā
Mans vectēvs Jānis Andreika piedzima 1844. gadā un dzīvoja
„Sodu-Andreikās”, ko bija mantojis no sava tēva. Kādēļ tāds
nosaukums? Sesavas pagastā bijusi Vidus muiža un Sodu muiža, kur
zemnieki pildījuši klaušas. No muižu nosaukuma radušās „SoduAndreikas”. Vectēva laikos zeme bija 55 hektāri, kad dēli ņēmuši
sievas, tad katram tikusi puse – 27,5 hektāri.
Saviem vecākiem Emīlijai un Jānim piedzimām trīs meitas. Gadu
starpība liela – četri un pieci gadi, uzaugušas visas „Sodu-Andreikās”,
baudīdamas pieticīgu, bet skaistu bērnību. Dzīvojušas savstarpējā
paaudžu saderībā, nedzirdējušas nesaskaņas vecāku, vecvecāku un
vecvecvecāku starpā, ja nu vienīgi savā, meiteņu, lokā.
Velta, vecākā meita, piedzima 1922. gada 4. maijā. Māte
gribējusi dot vārdu Vizbulīte, kas todien bijis kalendārā, bet pārējie
atrunājuši, sakot: „Kā gan šis vārds piederēsies vecumā?” Veltas

153

mūžs bija īss. Viņa 59 gadu vecumā –
1981. gada 12. oktobrī – aizgāja mūžībā
un apglabāta 1. Lielajos meža kapos.
Es biju vidējā, piedzimu 1926. gada
27. augustā. Bijusi ļoti silta diena. Manu
vārdu izvēlējusies Velta, jo iepazinusi
meiteni Ainu, ciemojoties pie memmes
jaunības draudzenēm Rīgā. Šis vārds
Veltai iepaticies, tādēļ to gribējusi dot
māsai.
Es augu stipra un veselīga meitene.
Mīlēju dzīvniekus, sevišķi kaķus un
Aina Ramane
zirgus. Jau piecu gadu vecumā kāpu zirga
60 gadu beigās
mugurā. Vēlāk iemācījos jūgt un braukt.
Iemanījos slaukt govis, un biju īsts lauku bērns. Piecu gadu vecumā
no kalendāra ar veco ortogrāfiju pašmācības ceļā iemācījos lasīt, šo
to pajautājot mātei vai skatoties pār plecu, kad Velta mācās. Prātā
daudz nerātnību, bet tās visas bez ļauna veiktas: vai nu kaķis iejūgts
paštaisītos koka ratiņos (no ratu smēra kastītes), vai tam pašam
kaķim pie astes piesiets piepūsts cūkas pūslis, kam iekšā daži zirņi.
Vēlāk jāmāca teķēns badīties un jāmēģina kāpt govs mugurā.
Ar Veltu kopā rotaļāties iznāk maz. Veltai citas domas galvā –
nelaist mani ne tuvumā, kad satiekas ar savām draudzenēm. Velta
jau liela, iet skolā, bet es staigāju pakaļ kā Dieva nepieņemta un
„saukājos”. Kādreiz dusmās iekodu mugurā māsīcai Laimdotai, kaut
gan vajadzēja kost Veltai.
Modra piedzima 1931. gada 24. maijā, Vasarsvētku rītā. Mazā
bija sprogainiem matiem. Agrā bērnībā daudz slimoja un, augot
lielāka, kļuva kašķīgāka, jo slimību laikā bija žēlota un pieradusi
pie apmīļošanas. Agri sāka dziedāt. Nepilnu divu gadu vecumā
vecvecmāmiņas bērēs pagaldē dziedāja bēru viesiem. Visi ļoti mīlēja
mazo sprogainīti, jo viņa bija īsta skaistule.
Īstā dzīve atklājās tad, kad mazā māsa Modra sāka runāt un
staigāt. Pa abām izdomājām visādas lietas. Darba pietika visai dienai.
Bija jāsavāc kastaņi, zīles, baltās pupiņas un kas cits. Kastaņi bija zirgi
un govis, pupiņas – cūkas un sivēni, pūpoli – aitas. No zīlēm tapa
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siles un citādi trauciņi. Radās pašām savas saimniecības, māju vārdi,
iedzīvotāji, lopi. Visi bija kā dzīvi.
Tikai teicami
Skolu Svitenē sāku apmeklēt astoņu gadu vecumā. Mācības
padevās viegli, tikai korī neiekļuvu – pieņemšot no trešās klases.
Kora stundās noslēpos zālē aiz krāsns un iemācījos visas dziesmas
un visas balsis. Vakarā guļamistabā dziedāju lielajām meitenēm līdzi
uz balsīm. Meitenes to pateica dziedāšanas skolotājam un, kā par
brīnumu, mani pieņēma korī no pirmās klases – vienīgo visā skolā.
Mācīšanās padomi
Man bija ļoti laba klases audzinātāja un latviešu valodas
skolotāja – Lizete Ķirta. Ārēji viņa tāda stingra, diezgan asa, bet
iemācīja man gramatiku, kas retajam bērnam patīk, „pielipa” arī
grāmatu lasīšana. Mācīšanās padevās, pirmos veicu rakstu darbus,
iemetu aci citur un pie grāmatām klāt. Dažkārt stundu gatavošana
palika uz nākamās dienas brīvstundām. Iemācījos tikai pirmajai
stundai un, ja labi kaut ko nezināju, tad bija jāskatās taisni uz
skolotāju, kad viņš ar zīmuli brauc pa sarakstu. Tad biju droša,
ka neizsauks. Sāc tikai acis mētāt uz leju vai citur – tad ir beigas.
Ja stunda sagatavota labi, acis jāslēpj, jo skaidrs – tad izsauks, un
skolotājam garais deguns – bērns zina. Šī pieredze mani vadīja
visos skolas gados līdz pat tehnikuma beigšanai. Uz eksāmeniem –
tad gan jāmācās. Jākonspektē visa viela un reizi „jāizbrauc cauri”
visas biļetes. Pamatskolu beidzu ar vienādām atzīmēm visos
priekšmetos – teicami.
Jaukas izvērtās brīvdienas un vasaras brīvlaiks, kaut arī bija
jāstrādā: jāravē bietes, jāslauc govis, jādzirdina teļi un zirgi un
jāpārsien aitas. Jau 15 gadu vecumā iemācīju darbā jaunās ķēves Kaiju
un Paiju. Tēvam bija bail – viņš tikai palīdzēja iejūgt un pieturēt. Pie
grožiem ķēros es, skuķis, un tā lieta aizgāja.
Vasarā kopā ar māsu Veltu iestājāmies pagasta korī. Gatavojāmies
1942. gada Bauskas dziesmu svētkiem un 1943. gada Jelgavas dziesmu
svētkiem. Koris bija mazs, bet brīnišķīgā diriģenta Kārļa Hammera
vadībā dziedāja visas astoņbalsīgās dziesmas.
Tālākais ceļš mani aizveda uz Valsts Mežotnes lauksaimniecības
vidusskolu. Sākās brīnišķīgs laiks – jauni iespaidi un paziņas.
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Vienmēr vilka atpakaļ uz veco skolu. Ja tur kāds sarīkojums, noteikti
bija jāaiziet.
Tikai mirkļi
Bija kara gadi. Vienreiz jau krievu karaspēks aizgājis, atnākuši
vāciešu karavīri. Izdzina mūs no Mežotnes uz Kaucmindi (Saulaini).
Visus lielos zēnus iesauca armijā.
Sākās jauna aizraušanās, kas kļuva par likteni uz neilgu laiku. Tas
bija Uldis Ramanis, ar kuru 1948. gada 18. martā apprecējos. Kāzu
nebija, tikai vakariņas divatā. Šī kopdzīve pēc trim gadiem izjuka.
Palika mans vienīgais dēls Gunārs un sīvas atmiņas, kas drīz pavisam
izgaisa.
Jaukā 1951. gada janvāra rītā es ar astoņus mēnešus veco Gunāru
sēdos vīramātes kamanās un braucu pie saviem vecākiem. Ar visu
sparu „iejūdzos” lopu fermā. Devu mātei nedaudz vieglākas dienas.
Kad Gunāram bija pusotrs gads, kolhoza priekšsēdētājs piedāvāja
man kļūt par jaunatvērtā bērnudārza vadītāju.
Pienākumi un izvēle
1952. gada februārī, draudzeņu mudināta, iestājos darbā par
iecirkņa agronomi Mežotnes mašīnu un traktoru stacijā (MTS).
Sākās algas darbs. 1953. gada rudenī notika MTS reorganizācija,
kļuvu par agronomi kolhozā „Rundāle”.
No 1961. gada strādāju par laukkopības brigadieri. Vēlāk, kad
„Rundāle” pārtapa par „Dzirnupi”, mainījās nosaukumi, es biju
kompleksās brigādes brigadiere. 1973. gadā sovhozs „Rundāle”
„apēda” „Dzirnupi”, un man piešķīra nodaļas pārvaldnieces amata
nosaukumu. Pēdējos trīs gadus pirms pensijas, direktora mudināta,
kļuvu par jaunuzceltā cūku kompleksa „Bērzi” vadītāju.
Mans darbs tika augstu novērtēts. Lai arī izdevās izvairīties no
partijas un es nepiedalījos boļševistiskajā propagandā, par godprātīgu
veikumu saņēmu tā laika augstos apbalvojumus.
Līdz ar pensijas vecumu iesniedzu atlūgumu un no šī darba aizgāju
aiz pārliecības – katram ir savs laiks un vieta. Dzīve bijusi bagāta, nav,
ko nožēlot. Pirmie 15 gadi kolhozā nostrādāti bez atvaļinājuma, ko
šodienas jaunie neizprot. Daudz braukts ekskursijās, iepazīti Karpati,
Krima, Kaukāzs (Gruzija), Vidusāzija, Ungārija un Rumānija. Kopā
ar dēla ģimeni 80 gados būts Karpatos un Karēlijā. Apceļota arī
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Aina Ramane pie darba galda 1955. gada ziemā

dzimtā zeme kopā ar kolhoza ļaudīm vaļējās kravas mašīnās, jo
autobusa nebija. Bijusi aktīva sabiedriskā dzīve, tikai ģimenes laime
vien palikusi nesasniegta. 1978. gada 30. aprīlī saņēmu divistabu
dzīvokli jaunuzceltajā Pilsrundāles ciemata mājā „Ezeri”.
Darbs pilī
Lai nebūtu jānīkst bezdarbībā, uzņēmos piena kontroles
asistentes pienākumus uz trīs gadiem. Pēc tam, jūtot sava darba
nevajadzību, aizgāju uz Rundāles pils muzeju. Sākumā biju diennakts
dežurante, vēlāk – zāles uzraudze, pēdējos divus gadus strādāju
par administratori. Atjaunojoties brīvajai Latvijai un jūtot štatu
samazināšanu, 1992. gada februārī devos pelnītā atpūtā.
Daudz laika veltīju iemīļotajai adīšanai, ļoti patika sēņot. Mazo
piemājas dārziņu izkopu līdz perfektai tīrībai, uzpotēju iemīļotās
ābeļu šķirnes, sastādīju ogu krūmiņus. Nedaudz nodarbojas arī
ar fotografēšanu. Braucu palīdzēt lauku darbos māsai Modrai uz
„Sodu-Andreikām”. Pēc tēva nāves Modra kļuva māju īpašniece.
Līdz pensijai Modra strādāja kolhozā „Svitene” par lopkopības
brigadieri. Kad atjaunoja īpašuma tiesības, māsa atguva arī „SoduAndreiku” zemi.
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Dēla Gunāra pēcvārds
1998. gada 26. jūlijā Aina pēkšņi saslima, diagnoze – insults.
Ārstējās Bauskas slimnīcā līdz sestajam augustam. Pēc tam no
17. augusta līdz savai 72. dzimšanas dienai veselību stiprināja
Stradiņos Rīgā. Ar katru turpmāko gadu veselība pasliktinājās,
nebija vairs spēka apkopt dārziņu, arvien grūtāk bija uzkāpt dzīvoklī
pa trepēm, nācās lietot ļoti daudz medikamentu. Ārsti atzina sirds un
asinsvadu mazspēju. Kādā vēlā februāra vakarā Aina pēkšņi nomira.
Apbedīta Beķeru kapos blakus tēvam un mātei 2001. gada 7. februārī.
Aina Ramane savu dzīvesstāstu un pat dzimtas koku jau sen bija
uzlikusi uz papīra, mums atlika saglabāt līdz šim brīdim, lai viņas
dzīves ceļš ievītos rundāliešu atmiņu grāmatā.

Kurzemnieks uz Zemgali
Gunārs Šēnbergs

Kazdangas lauksaimniecības tehnikuma 1951. gada beidzēji
varēja iepazīties ar Lauksaimniecības ministrijas piesūtīto darbavietu
sadali Agronomijas nodaļai. Gandrīz visas bija turpat Kurzemē, jo
tehnikums atradās Aizputes rajonā, Kurzemes centrā. Interesanti –
pieprasījumā viena vieta bija no Bauskas rajona Izpildu komitejas
Lauksaimniecības nodaļas. Šo vietu tehnikuma vadība piedāvāja
man, jo nebiju izteicis vēlēšanos strādāt Kurzemē.
Nešaubīgais ticējums
Tā nu iepazinies ar iespējām nokļūt Bauskā, devos uz turieni
pieteikties darbā. No Dobeles uz Jelgavu ar autobusu, tālāk no
Jelgavas uz Eleju ar vilcienu Rīga–Eleja, no Elejas tālāk devos ar
šaursliežu vilcieniņu, tautā sauktu par bānīti. Tas apmēram ar 30
kilometru ātrumu stundā veda mani no Elejas uz Bausku. Pirmo
reizi mūžā skatīju Zemgales līdzenumu un tur strādājošos cilvēkus.
Man, cilvēkam, kurš izaudzis Kurzemes paugurainē ar birztalām,
kalniņiem un lejiņām, pirmā doma bija – kur paliek strādājošie, ja
uznāk vajadzība „sevis pēc”?
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Ceļš uz Rundāli
Iebraucis Bauskā, devos uz Izpildu komitejas Lauksaimniecības
nodaļu. Galvenais agronoms piedāvāja divas vietas, kur vajadzīgi
agronomi: „Sarkanais karogs” un „Rundāle”. Ieprasījos, vai Rundāle ir
tā, kur pa bānīša logu redzēju Rundāles pili? Saņēmis apstiprinājumu,
piekritu doties uz turieni, jo nešaubīgi ticēju, ka pēc nostrādātajiem
obligātajiem diviem gadiem atgriezīšos dzimtajā pusē un tad jau
zināšu ar kādiem transporta līdzekļiem jābrauc, tikai pretējā virzienā.
Kā redzat, šis „nešaubīgais ticējums” nav piepildījies.

Gunārs Šēnbergs

Rakstot atmiņas, sēžu pie galda un pa logu, tepat aiz upītes redzu
Rundāles pili – to pašu, ko pirmo redzēju pa bānīša logu. Bauska un
Rundāle jau ir dzimtā puse maniem bērniem.
Kolhozu „Rundāle” vēlāk pārkristīja par „Dzirnupi”. Tā
kopplatība bija 2200 hektāru, t. sk. aramzeme – 1800 ha. Bija trīs
brigādes mazo kolhozu robežās: 1. brigāde – bijušais kolhoziņš
„Dzirnupe”, 2. brigāde – kolhozs „Klints” un 3. brigāde – bijušais
kolhozs „Rundāle”. Katrai brigādei bija aptuveni 600 ha aramzemes.
Iedomājieties skatīt telpiski: kolhoza vienā pusē Siepeļņi, pretējā –
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Noras. Otrā mala: vienā pusē - Madulēni, pretējā – Vīstiķi. (Piebilde:
platību skaitļi doti no atmiņas, noapaļoti.)
Kā un kas vadīja kolhozu?
Šodienas izpratnē – muļķīgs jautājums. Tā gan tas nebija pagājušā
gadsimta 50. gados. Aprakstīšu tikai spilgtākās epizodes no atmiņām.
Jau krietni pirms ražas novākšanas sākuma, no rajona
Lauksaimniecības nodaļas ieradās darbinieks ar prasību noformēt
aktu, kur un kādās platībās strādās kombains, lai šīs platības netiktu
nopļautas ar labības pļaujmašīnām, lai vēlāk kultu ar kuļmašīnu.
Lieki piebilst, ka ar kuļmašīnu kultie graudi bija statiņos un vēlāk
šķūņos, vai stirpās izžuvuši, nebija problēmu tos glabāt kolhoza klētīs.
Kombaini bija jauna parādība Latvijas laukos, un augstāk stāvošā
politiskā vara rūpējās, lai tie strauji ieviestos ražošanā. Diemžēl ar
pilnīgi aplamām metodēm, kas arī pirmos gadus panāca pilnīgi
pretēju efektu, jo „augšām” neinteresēja, kur kolhozs liks graudus ar
paaugstinātu mitrumu, vai ir attiecīgas kaltēšanas jaudas. Lai lasītājs
pilnībā izprastu haosu, ko radīja augstākās instances, uzzīmēsim
pirmo dienu kolhozā, kad sāka strādāt kombains.
Pirmais kombains Rundālē
Lai aizvestu graudus no kombaina uz klēti vai nelielu kaltīti, kas
bija kolhozā, tika paaugstināti vārti divzirgu ratiem – raspuskas.
Pirmajiem kombainiem bunkuru iztukšoja vienkārši, paraujot vaļā
klapi – graudi ar pašteci izbira blakus esošajā transportā vai zemē.
Pirmā graudu krava ceļā uz kalti neizturēja svaru (apmēram viena
tonna), raspuskas pakaļējais ritenis sabruka uz ceļa vidus ar visu
graudu kravu. Pa to laiku pa citu ceļu uz lauka ieradās pārbaude no
Mašīnu un traktoru stacijas (MTS) politdaļas. Kombains stāvēja,
jo graudu bunkurs bija pilns, un, kā mēs zinām, graudu vedējs bija
salūzis. Politdaļas darbinieku nekas cits neinteresē, tikai tas, ka
kombainam „jādod hektāri”.
Viņš parāva bunkura iztukšošanas klapi un otra iekultā
graudu tonna tika izlaista uz lauka zemē. Paldies Dievam, viņš
arī tūlīt aizbrauca, kombainieris, kas bija mūsu kolhoznieks, tajā
pašā brīdī apstājās un neturpināja kulšanu. Lūk, pirmā diena,
kad sāka strādāt kombains Rundālē! Lieki piebilst, ir pagājuši vairāki
gadi, mūsu laukus vāc kombaini, graudus apstrādā – tīra un kaltē –
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mehanizētas graudu kaltes, kur visu procesu vada viens cilvēks,
kaltes meistars.
Pat zirgam skaidrs
Nevaru nepieminēt gadījumu ar mani pašu – kolhoza agronomu.
Bija vēls vakars pavasara sējas laikā. Saņēmu ziņu nekavējoties
būt kolhoza kantorī. Ierodoties redzēju, ka atbraucis augsta ranga
ierēdnis no rajona. Kolhoza priekšsēdētājs tūlīt norādīja uz mani, lai
ziņoju par pavasara sējas gaitu. Sāku ar cipariem, bet tūlīt no rajona
pārstāvja tiku pārtraukts, lai ziņoju, kāpēc neiet sēja vajadzīgajos
tempos. Toreiz ar MTS traktoriem tikai ara un sagatavoja zemi, sējām
vēl ar zirgiem. Tā nu arī sāku uzskaitīt, cik pāru zirgu strādā augsnes
sagatavošanā, cik sējā, bet atkal tiku pārtraukts ar frāzi, ko atceros vēl
šodien: „Redzi, priekšsēdētāj, pat zirgi saprot, ka jādomā par sēju, bet
tavs agronoms to nesaprot. Ņemšu viņu šovakar līdzi uz rajonu, tur ir
iestāde, kas viņam palīdzēs to saprast.” Stāvēju pie durvju stenderes
kā sasalis, bet ievēroju, ka kolhoza galvenā grāmatvede slepus rāda
ar roku, lai pazūdu no kantora. Augstais ierēdnis bija sācis strostēt
kolhoza priekšsēdētāju par izslaukumiem un pagriezis man muguru.
Saprotot grāmatvedes mājienu, izslīdēju no kantora un, paslēpies
piekrastes krūmos, vēroju, kas notiks.
Kad ierēdnis aizbrauca, atgriezos kantorī un uzzināju, ka tas esot
aizskrējis uz brigādēm, lai ar rītdienu uzlabo sējas tempus. Ierēdnis
tad arī noteicis: „Tas ir pareizi, un tu arī uz priekšu skaties, lai viņš
domātu par sēju.” Lūk, arī atbilde uz jautājumu, kas un kā vadīja
kolhozu, un manas spilgtākās atmiņas par to laiku.

Skuķis par priekšsēdētāju
Ruta Segliņa (dzim. Skujiņa)

Esmu dzimusi 1933. gadā Limbažu rajona Staiceles „Ķekaros”
zemnieku ģimenē, kas apsaimniekoja desmit hektāru zemes.
Ģimenē bija četri bērni, es – vecākā. Mācījos Staiceles pamatskolā,
no 1948. līdz 1952. gadam – Saulaines lauksaimniecības skolā par
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agronomi. 1970. gadā neklātienē pabeidzu Latvijas Lauksaimniecības
akadēmijas Agronomijas fakultāti.
Darba gaitas sāku laikraksta „Bauskas Darbs” redakcijā, vēlāk
strādāju Mežotnes mašīnu un traktoru stacijā, Codes pagasta kolhozā
„Code” par agronomi.
Uz Rundāli
1956. gada sniegotajā februārī ar pajūgu tiku vesta uz gada
pārskata sapulci kolhozā „Dzirnupe” (tolaik – vēl „Rundāle”).
Man neļāva atklāt, ka esmu tikai 22 gadus jauna. No klātesošajiem
dzirdēju: „Ko iesāksim ar pliku skuķi?” Tomēr mani ievēlēja par
priekšsēdētāju.
Ar zirgu un roku spēku
Bija jāsāk attaisnot sniegto uzticību.

Ruta Segliņa

Saimniecībai bija jābūt daudzpusīgai: vajadzēja audzēt un nodot
valstij graudus, cukurbietes, kartupeļus, dārzeņus, ābolus un sienu,
nācās ražot medu, gaļu, olas un pienu. Nodarbojāmies ar aitkopību un
uzturējām ap 100 zirgu. Kā to paveikt? Aprunājos ar kolhozniekiem
– visu pārdomāju. Sākumā secināju, ka vispirms jāremontē dzīvokļi
lopkopējiem, jādrenē lauki, jāelektrificē saimniecība. Darba
organizēšanā vēlējos pārmaiņas. Bija ierasts, ka ik darbdienas vakaru
brigadieriem jāierodas kantorī, lai saņemtu uzdevumus nākamajai
dienai. Mani tas neapmierināja. Noguruši vīri gados vakaros mēroja
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ceļu uz kantori, lai saņemtu uzdevumus. Viņu pieredze un spējas
tomēr bija noteicošās.
Augkopības nozari vadīja agronoms Gunārs Šēnbergs.
Saimniecības galvenās bagātības – zemes – apsaimniekošanā bija
jāiegulda daudz darba, kaut arī bija muļķīgi rīkojumiem no valdības.
Kolhoznieku padomi palīdzēja ievērot pareizāku agrotehniku. Viņi
neļāva vēl neatmodušos zemi apstrādāt agri pavasarī, jo nedzīvie māli
saulē kalta un neatdzīvojās visu sezonu. Raža nebija liela. Prasības bija
augstas, ražība – zema. Sākām ieviest augu seku, uzlabot ilggadīgo
zālāju zelmeni, vairāk audzēt ziemas kviešus, jo augsnes sastāvs bija
tiem piemērots. Meklējām un ieviesām piemērotākās graudaugu
šķirnes. Piedzīvojām arī neveiksmes. Piemēram, zinātnieki ieteica
ziemas miežus, jo, esot ražīgi un agri vācami. Nedaudz iesējām, taču
tie pirmo ziemu neizturēja. Graudaugu audzēšanai trūka mēslojuma,
novākšanai – tehnikas. Novācām vēlu, ar lieliem zudumiem, labību
kūlām ar kuļmašīnām. Darbs ievilkās pat ziemā. Reiz kādā aukstā
ziemas dienā, strādājot laukā, kuļmašīnas apkalpe nespēja izpildīt
dienas normu – astoņas tonnas. Mums vajadzēja paskaidrot iemeslus.
Spēcīgākie vīri pildīja obligātās meža izstrādes normas Taurkalnes
apkārtnes mežos. Uzdevums bija obligāts.
Daudz pūļu prasīja cukurbiešu audzēšana un nodošana valstij.
Nebija mehanizācijas. Audzēt un novākt vajadzēja ar zirgu un rokām.
Traktorā krāvām tikai ar roku spēku. Saimniecībai nepietika cilvēku
cukurbiešu savlaicīgai retināšanai. Parasti pirmdienu naktīs braucām
uz Žagari Lietuvā aicināt retinātājus. Laimīgi bija rīti, kad šajā „tirgū”
savācām 20 cilvēku. Kaplētāji strādāja visu gaismas dienu, vajadzēja
cītīgi sekot paveiktā kvalitātei. Viņu prasības bija – paaugstināt
samaksu. Agronoma un brigadieru ieteikums man bija, lai neeju uz
lauka, jo neko tādu mēs nespējām nodrošināt. Lai kaut cik normalizētu
lietuviešu darba un uzturēšanās apstākļus, devām svaigu pienu, kaut
gan iekšējais patēriņš bija stingri limitēts. Turpmākajos gados visas
šīs grūtības beidzās, jo cukurbiešu audzēšanā ienāca mehānismi.
Mēģinājām dažādot vienpusību
Arī lopkopības nozarē rūpju netrūka. Bija noteikts lopu skaits,
produktivitāte un valsts piegādes uzdevumi. Vidējais izslaukums bija
ap 2300 kilogramu no govs. Bija zems dzīvsvara pieaugums cūkām.
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Vasarā trūka ražīgu ganību. Jaunlopus pavasarī kājām dzinām cauri
Bauskai uz Ramiķēniem, kas bija netālu no Skaistkalnes fonda zemes
platības. Rudenī atkal atpakaļ. Slaucamajām govīm vasaras otrajā pusē
vajadzēja doties ganīties uz attāliem tālāk no fermām. Piemēram, no
Smedēm uz Siepeļņiem. Slaucējas pienu pārvadāja ar automašīnām.
Zaļbarību lopu piebarošanai sestdienās un svētdienās vajadzēja
piegādāt stingrā speciālistu kontrolē un līdzdalībā. Kultivēto ganību
ražības paaugstināšanā un izmantošanā tā laika valdības sapratne un
uzmanība bija maza.
Atceros, ka „Dzirnupē” viesojās augsts viesis – Bagramjans.
Mums bija viņam jāparāda, kā govis ganās lielā zālē, nevis zaļā
un sulīgā zelmenī. Viņam patika, bet govīm gan ne. Cūkkopībā
mēģinājām dažādot barības vienpusību, sivēnmātes ganot. Tām
patika baudīt zāli tikai vienu stundu, tad sāka rakties, un mēs dzinām
melnajos aplokos. Grūsnās teles slaucējām iedalījām lozējot, lai
nebūtu nevajadzīgas aizdomas. 60. gadu sākumā trūka lopbarības
ziemošanai. Ik vakarus fermu brigadieri slaucējām izsvēra siena
daudzumu. Bija jāpiekodina, lai salmus izbaro taupīgi. Joprojām
trūka darbaspēka, jo maz kas bija mehanizēts. Pienu uz pienotavu
Pilsrundālē nogādāja ar zirgu pajūgiem. Fermā „Smedes” govju
grupu ganīja analfabēte čigāniete V. Sunīte, bet viņa visām govīm
zināja vārdus.
Saimniekošana mainās
Smaga nozare bija celtniecība. Daudz ieguldījām dzīvojamo māju
remontā un būvniecībā, īpaši lopkopjiem. Tapa mehāniskās darbnīcas,
klēts un citi saimnieciski objekti. Daudz laika prasīja būvmateriālu
un dažādu iekārtu sagāde. Bija vajadzīgas dzeloņstieples ganību
sistēmas ierīkošanai. Liepājas „Sarkanajā metalurgā” man ieteica, lai
labāk lopiem nodrošināt pietiekami zāles, nevis dzeloņstiepļu žogus,
bet prasīto tomēr iedeva.
Automašīnu, traktoru un piekabju skaits ar katru gadu
palielinājās, tās vajadzēja operatīvi izmantot. Dispečeru dienesta
nebija. Katru rītu sākām mehāniskajās darbnīcās, izrakstot ceļazīmes
šoferiem. Sekoju tehnikas un transporta lietderīgai izmantošanai.
Vieglā transporta vēl nebija. Speciālisti pārvietojās ar zirga pajūgiem
vai motocikliem, velosipēdiem.
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Pirmo vieglo automašīnu saņēmām kurioza gadījuma dēļ. Man
un komjaunatnes sekretārei bija jāierodas Bauskā uz plēnumu.
Transporta nebija, mēs gājām ar kājām. Taču 12 kilometru plānotajā
laikā nepaspējām pieveikt. Rajona vadība prasīja kavējuma iemeslu
un tad apžēlojās, iedodot vieglo „gaziku” speciālistiem: agronomam,
zootehniķiem un mehāniķiem, bet dienesta vajadzībām no Maskavas
atdzina lietotus moskvičus. Uzvarot dažādos konkursos, saņēmām
arī dažas smagās un speciālās mašīnas.
Tolaik bija izvirzītas stingrākas prasības tehnikas glabāšanai,
kopšanai un ekspluatācijai. Darba un sadzīves apstākļu uzlabošanai
mehanizācijas centrā ierīkoja dušas. Tapa pirmā ziemciešu puķudobe,
kas daudzus gadus vēl ziedēja. Sena atziņa vēstī: „Kur latvietis dzīvo
un strādā, tur zied puķes.”
Sāk darboties ēdnīca
Dzīve mainījās, un atkal bija jaunas prasības. Vajadzēja strauji
paplašināt kukurūzas sējplatības. Audzēt to vajadzēja kvadrātligzdās
kā rušināmu kultūru. Saimniecībā trūka pieredzes un praktisku
iespēju. Salmus lopu barošanai vajadzēja sautēt un apstrādāt ar
sālsūdeni. Darbs bija jāorganizē pēc DZO – darba zinātniskās

Ruta Segliņa sveic absolventus skolas izlaidumā
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organizācijas. Speciālistiem un brigadieriem vajadzēja kārtīgi un
godīgi veikt pienākumus. Nepieciešamības gadījumos nācās stāties
blakus ierindas kolhozniekiem. Jaunajiem speciālistiem izmaksāja
dažus simtus rubļu darba un dzīves sākšanai. Sekojām atbalsta
izmantošanai. Pielāgotās telpās sāka strādāt ēdnīca. Vienmēr
atsaucīgi darbā bija Pilsrundāles skolēni. Katrs pēc savām spējām
guva pirmās iemaņas lauku darbos.
Katru vasaru braucām ekskursijās. Sasēdāmies smagajās mašīnās
un apmeklējām Munameģi, Pečorus utt. Bieži braucām uz teātra
izrādēm Bauskā un pat Rīgā. Interesentu netrūka. 60. gadu beigās
radās iespēja braucieniem iznomāt autobusu.
Sākām pievērsties darba kultūrai ražošanas objektos un laukos
un ieviest zemkopības kultūru.
Esmu bezgala pateicīga dzirnupiešiem par rūdījumu un dzīves
gudrību, ko guvu kopīgā darbā. Vēlos lūgt piedošanu, ja dažkārt biju
stingra, prasīga un pat asa. Vēlu visiem vislabāko!
XXX
R. Segliņai piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātās lauksaimniecības
darbinieces tituls. Viņa ir Ļeņina ordeņa, divu Darba sarkanā karoga
ordeņu kavaliere un daudzu citu mazāku apbalvojumu ieguvēja.
Pašlaik dzīvo pie dēla Gunta Naukšēnos.

Četras paaudzes saista Sanktpēterburga
Mārīte Ozoliņa

Tikšanās ar rundālieti Zigrīdu Bobrovsku sagadījās īpašā datumā.
16. septembris ir viņas tēva dzimšanas diena, un valgums rundālietes
acīs nebija noslēpjams. Plašajai sarunai izvēlējāmies vienu stīgu, kas
ir liktenīga visai ģimenei.
Kāda bija pati pirmā saikne ar Krievzemi, uz kurieni dažādi
ceļi aizveduši jūsu dzimtas četras paaudzes?
– Tēvu Ansi paņēma Vācijas armijas SS leģionā, un viņš cīnījās
Volhovas purvos, kur Otrā pasaules kara laikā notika ļoti smagas
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kaujas. Viņš krita 1943. gadā tieši Ziemassvētkos. Jau būdams
atvaļinājumā, viņš paredzēja, ka mājās neatgriezīsies – uzbrukumi
nākuši vilnis pēc viļņa.
Zigrīda Bobrovska (centrā) ar
māsām Gunitu, Maigu un Laimu
savās 70 gadu jubilejas svinībās
2005. gadā Rundāles pagasta
“Upeslīčos”

Zigrīda Bobrovska ar dēlu Aivaru
pie Rundāles pils 1975. gadā,
atzīmējot pamatskolas beigšanu

Gadu gaitā manī nav zudis rūgtums par to, ka tēva „nepareizā”
biogrāfija likusi ciest. Dēvēju sevi par „pagrīdes fašisti”, jo kopš bērnu
dienām bija jāpārdzīvo pārestības. Kaut gan skolotāji mani virzīja apgūt
pedagoģisko izglītību, es nevarēju mācīties Jelgavas pedagoģiskajā
skolā. Kolhozs man solīja atmaksāt katru mēnesi 16 darbdienas ar
noteikumu, ka atgriezīšos strādāt. Taču partijas un komjaunatnes
pirmorganizācijas nolēma, ka padomju vara nevar atbalstīt fašistu
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bērnu. Piespiedu kārtā bija jāmācās Saldus sovhoztehnikumā, solot,
ka pēc mācībām būs jāatgriežas atpakaļ kolhozā. Pamatskolu biju
beigusi tikai ar teicamām atzīmēm, mani tehnikumā uzņēma bez
iestājeksāmeniem. Tā es kļuvu par veterinārfeldšeri. Tagad smeju, ka
„meitene ar biželēm aizbrauca mācīties suņus kastrēt”.
Savā profesijā jūs izglītību turpinājāt neklātienē Ļeņingradas
Veterinārajā institūtā. Kāpēc tieši šajā augstskolā?
– Latvijā tajā laikā augstāko izglītību veterinārijā nevarēja iegūt
neklātienē. Braucot uz sesijām, pāris reižu izkāpu Volhovas stacijā.
Pilsētiņā iztēlojos, ka esmu tēta atdusas vietā un pie sevis klusi skaitīju
dzejas rindas „dusi saldi svešā malā...”. Tēva kapa vieta nav zināma,
bet viņa vārds Latvijas otrās brīvvalsts laikā iekalts latviešu leģionāru
Brāļu kapu plāksnē Lestenē. Tie, protams, bija skumīgi mirkļi.
Studijas Ļeņingradā gan atceros ar patiku, jo šeit sastapu
pretimnākošus un atsaucīgus cilvēkus. Neviens netika šķirots pēc
tautības, neviens neinteresējās par politisko nostāju. Man atļāva
visas ieskaites un eksāmenus kārtot mutvārdos, jo rakstīšana krievu
valodā neatbilda augstskolas prasībām. Kaut gan tolaik visi bijām
trūcīgi, mēs pratām dalīties mazumiņā. Joprojām atceros, kā ukraiņu
students citus cienāja ar saulespuķu sēklām, kas bija saldinātas
cukurbiešu sīrupā. 1959. gadā piedzima dēls Aivars un studijas
pārtraucu, nepabeidzot augstskolu. Šeit man iemācīja vienu ļoti
svarīgu patiesību – vispirms pārliecini saimnieku, kā attiekties pret
dzīvnieku, tikai tad pievērsies lopiņam!
Jums atkal pēc gadiem bija lemts nokļūt Ļeņingradā, kad tur
jau skolojās dēls.
– Aivars iestājās Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultātē.
No Ļeņingradas bija piedāvājums trim Latvijas pārstāvjiem apgūt
ģeologa profesiju, taču trīs dienu laikā eksāmenus vajadzēja nokārtot
krievu valodā, un viņš to izdarīja. Tā Aivars augstāko izglītību
ieguva Ļeņingradā. Dzīves draudzeni viņš atrada studiju laikā.
Nadeždas un Aivara laulība reģistrēta Ziemas pilī 1980. gadā. Tās
bija ļoti interesantas kāzas, kurās piedalījās Ģeodēzijas un Ģeoloģijas
fakultāšu studenti, pasniedzēji.
Aivars sirdī tomēr bija zemnieks, un pārmaiņu laikā viņš
atgriezās Latvijā, bija pirmais bijušā Bauskas rajona tā sauktais Breša
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zemnieks. Aivars dzīvoja strauji, neprata sevi taupīt, varbūt tādēļ
tik ātri aizgāja no šīs pasaules... „Vīstiķos”, kurus viņš ir atjaunojis,
turpina dzīvot Aivara sieva un dēls Kaspars, kaimiņos – arī meita
Kristīne.
Mazmeitu mācību gaitas aizveda uz Krieviju un arī uz bijušo
Ļeņingradu, tagad jau uz Sanktpēterburgu.
Kristīne studēja Latvijas Universitātē un ieguva bakalaura grādu
komunikācijas zinātnēs. Maģistra studijas sabiedriskajās attiecībās
viņa izvēlējās Sanktpēterburgas Valsts universitātes Žurnālistikas
fakultātē. Kristīne no vecākiem bija dzirdējusi daudz stāstu par skaisto
pilsētu, baltajām naktīm, tiltiem. Tas viņā iekvēlināja vēlēšanos
nokļūt Sanktpēterburgā. Studējot mazmeita bija ārzemnieces statusā,
nevis kā es, kurai savulaik par mācībām maksāt nevajadzēja. Pašlaik
Kristīne audzina dēliņu Ernestu un sāk meklēt darbu.
Ilgajā mūžā ne mazums piedzīvots, daudz cilvēku sastapts.
– Man vienmēr ir paveicies – „gan raudāt, gan smieties ir ļauts”,
kā teikts dziesmā. Iedvesmojuši labi cilvēki, un sirdī palikušas
daudzas epizodes, kas devušas apņēmību un spēku. Kad mani,
pavisam jaunu meiteni, grasījās pieņemt darbā, tā laika ministrijas
ierēdnis vaicāja: „Ti rugatsja umeješ?” (‘Vai tu proti lamāties?’ –
M. O.) Vispirms nosarku un tad attraucu: „A kak vam nado?” (‘Bet
kā jums vajag?’ – M. O.)
Dzīvē ir tik daudz nestandarta situāciju un iekšēji jājūt, kā reaģēt.
Šī māksla veidojas ar gadiem, un to esmu guvusi no cilvēkiem, kuri
mani sapratuši un palīdzējuši.
Ja reiz ir tāda izdevība, nosauciet vārdā savus labvēļus!
– Paldies, jāteic bijušajiem kolēģiem Mirdzai Ustjužaņinai,
Vladimiram Lobačovam, Irēnai Purvišķei, Jefimam Starikovam.
Pateikties varētu vēl daudziem, kurus nenosaukšu. Viņi man līdzējuši
grūtākajos brīžos, kad nasta ir pārlieku smaga. Es iekšēji varu sadegt,
bet ārēji čaula paliek stipra.
Cilvēcīgas attiecības – tā ir pati lielākā vērtība. Arī, ieņemot
augstāku amatu, var palikt vienkāršs. Atceros, kā nu jau arī mūžībā
aizgājušais saimniecības vadītājs Alfrēds Greiselis nepabrauca viss
garām, kad devos mājās no darba ar gumijas zābakos apautām kājām,
ar kūts smaržu.
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Un vēl – dzīve bez humora būtu pelēcīga. Man ir dota šī spēja.
Par sevi allaž saku, ka esmu sena lēdija. Lēdija taču ir sens vārds, un
es taču arī esmu sena.
Kā Zigrīdu vērtē viņas mazmeita Kristīne Kociņa, kura Rundāles
novada domē ir bijusi sabiedrisko attiecību speciāliste: - Kopš
bērnības esmu vēlējusies līdzināties vecmammai, apbrīnoju, cik viņa
ir stipra. Man nav gadījies sastapt otru tik garīgi spēcīgu cilvēku.
Mirdza Ustjužaņina, bijusī kolēģe: – Zigrīda ir gaišs un taisnīgs
cilvēks, ar asu prātu un mēli. Viņai vienmēr ir bijusi sava doma
un drosme to pateikt, nebaidoties, kā vērtēs kāds priekšnieks vai
vietnieks.
Anna Truntika, bijusī darbabiedre: – Ar Zigrīdu kopā nekad
nenoskumsi, vienmēr būs interesanti. Viņa bija lieliska veterinārārste,
strādāja nežēlojot sevi, neskatījās, vai tā diena vai nakts.
XXX
Zigrīda Bobrovska dzimusi 1935. gadā. Darba gaitas sākusi kādreizējā
Valmieras rajona Tožu ciltslopu audzētavā, bijusi veterinārfeldšere
Rundāles sovhozā, Svitenes kolhozā veterinārārste, līdz pat pensijas
vecumam strādājusi sovhozā „Rundāle”.
Ģimenē izaudzināti dēls un meita, ir divi mazbērni un divi
mazmazbērni.
Savulaik bijusi deputāte Rundāles ciema padomē.

Strādāts un dzīvots ir debešķīgi
Kristīne Kociņa

Olgas Grīnfeldes kundzi satiekam virtuvē, saimniece piekārto
pusdienu galdu. Teic, ka drīz jāiet apkopt saimniecība – trīs vistiņas
un gailis. Savos 99 gados viņa ir moža un darbīga. Stāsts par agrākiem
laikiem aizsākas viegli un raiti izvijas cauri veselam gadsimtam.
Tēvs audzina piecus bērnus viens
„Savam tēvam mēs bijām pulka bērnu – veseli pieci: četras
māsas un brālis. Tagad vairs nav palicis neviena, esmu visjaunākā
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Olga Grīnfelde

no ģimenes un arī visilgāk dzīvoju. Vecākā māsa arī nodzīvoja
ilgi – līdz 85 gadiem,” stāstījumu iesāk kundze.
Mamma nomirusi, kad Olgai bijuši vien trīs gadi, pēc tam tēvs
bērnus audzinājis viens: „Viņš bija ļoti inteliģents, mācīja garīgā vīzē.
Bieži braucām uz baznīcu. Pēc mātes nāves tā arī nesatika nevienu
citu.”
Ģimene dzīvojusi Mežotnes pagastā, kur tēvam bijusi neliela
saimniecība. Pēc Pirmā pasaules kara tā izputējusi. Tēvs strādājis par
pusgraudnieku. (vēst. Pusgraudnieki – zemes nomnieki, kas apstrādāja
svešu zemi ar savu inventāru un par lietošanā saņemto zemi atdeva tās
īpašniekam daļu ražas, visbiežāk pusi).
Darba gadi aizvadīti Linu fabrikā Jelgavā
Ganos mazā Olga gājusi jau no sešu gadu vecuma. „Mūsu
saimniecībā bija divas govis, kaza un āzis, tos tad arī ganīju. Pabeidzu
Bērzu skolas sešgadīgo klasi. Kad man palika 16 gadi, tēvs palika
slims, saimniecība izputēja, un mēs izklīdām pa pasauli.”
Kopš tā laika meitene strādājusi pie svešiem: „Tā kā biju dikti
sīka auguma, gāju ganos. Piecus gadus nostrādāju par kalponi kādā
saimniecībā. Un tad man bija liela dūša, un es aizgāju dzīvot uz
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Jelgavu. Mana otra māsa jau strādāja Jelgavas linu fabrikā. Arī es tur
tiku darbā. Linu fabrikā ar nelieliem pārtraukumiem nostrādāju līdz
pat 1974. gadam, kad devos pensijā.”
„Vīru satiku, kad biju vēl skuķe. Gāju pa ballēm, tur viens puisis
bija muzikants. Sasmaidījāmies un pēc kāda laika apprecējāmies. Tad
viņu iesauca armijā, izgāja Otro pasaules karu, bija pat Volhovā. Tad
pārnāca mājās... Bet, pēc kāda laika viņam uznāca ziedu laiki. Aizgāja
tautiņās...”
Kundze palikusi ar dēlu Induli viena: „Toreiz man bija spēks un
enerģija strādāt, lai izlaistu Induli skolā.”
Otrais pasaules karš – to neaizmirst
„Jelgavu nolīdzināja vienā mirklī. Indulim tad bija viens gadiņš
un astoņi mēneši. Mums paziņoja, ka jāiet prom no pilsētas, būs
bombardēšana. Kā tagad atceros, kā mazais Indulis gulēja ratos, es
tos stūmu, cilvēki straumē plūda prom no pilsētas. Mēs abi devāmies
uz Grāvendāli, kur dzīvoja radi – tēva māsa ar ģimeni.”
Drīz vien frontes līnija virzījusies tālāk: „Atceros, kā slēpām
zirgus izžuvušā dīķī pie mājas. Turpat dīķa malā noliku Induli
un uzsedzu kažociņu. Brālis teica, lai apsedzot labi, lai bērnu
neķer lodes. Fronte apstājās, bet mēs gājām prom. Sešas nedēļas
nodzīvojām Vircavā kāda saimnieka šķūnī. Tur bija daudz tādu kā
mēs – bez mājām. Kad fronte aizgāja tālāk, devāmies atpakaļ uz
mājām Grāvendālē.”
Labākie tomēr ir pensijas gadi
Uz Rundāles „Bangām” Grīnfeldu ģimene atnākusi dzīvot 1990.
gadā, kur līdz tam dzīvojusi Olgas māsa ar vīru: „Kad cēla māju,
Indulis vēl bija mazs zēns. Palīdzēja māsas vīram darbos. Vēlāk viņš
arī norakstīja māju Indulim.”
Kundze teic, ka dzīve gājusi kā pa viļņiem, tomēr strādāts un
dzīvots debešķīgi. Sev atvēlēts maz, jo visu laiku bijis jāstrādā. Lai
saņemtu lielāku pensiju, fabrikā strādātas pa divām maiņām: „Kā
piektdien sāku, tā sestdien tik nācu ārā. Bet, kad saņēmu pensiju,
biju laimīga – 89 rubļi krievu laikā bija liela nauda.”
Šobrīd kundze, raugoties no gadu desmitu perspektīvas, atzīst, ka
labākie tomēr esot pensijas gadi: „Dzīvoju mājā, šo to padaru sev un
pensiju vēl pienes klāt. Debešķīgi, es jums teikšu, debešķīgi.”
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XXX
Publikācija no pašvaldības izdevuma „Rundāles Novada Ziņas” 2014.
gada jūlijā ar tobrīd 99 gadus veco Rundāles pagasta mājas „Bangas”
saimnieci Olgu Grīnfeldi. Kundze devās mūžībā 102 gadu vecumā
2017. gadā.

„Mežmaļos” jūt pasaules pulsējumu
Anna Gasūne (dzim. Badūne)

Edgars Gasūns dzimis 1939. gada 15. martā, Anna Gasūne –
1941. gada 17. oktobrī. Abu vecāki tolaik dzīvoja Rundāles pagastā, bet
tā kā dzemdību nodaļa atradās Bauskas slimnīcā, abu dokumentos,
kā dzimšanas vieta minēta Bauska.
Soli pa solim
Bērnība pagāja pēckara periodā, skolas gaitas sākās kolhozu
dibināšanas laikā. Abi mācījās Pilsrundāles septiņgadīgajā skolā,
kas tolaik atradās Rundāles pilī. Anna skolu pabeidza 1955. gadā,
Edgars – 1956. gadā. 1959. gada 21. novembrī apprecējās. 1965. gada
18. maijā piedzima dēls Agris.

Edgars Gasūns un Anna skolā. E. Gasūns sēž solā,
pirmajā rindā, bet Anna stāv
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Edgara tēvs un māte strādāja Mežotnes mašīnu un traktoru
stacijā (MTS), māte Emīlija Gasūne bija traktoriste, tēvs Jānis
Gasūns – traktoristu brigadieris un kombainieris. Pēc MTS
reorganizācijas abi strādāja kolhozā „Dzirnupe”. 1960. gadā uzcēla
Pilsrundālē savu ģimenes mājiņu „Mežmaļi”.
Annas vecāki Marija Badūne un Jānis Badūns strādāja lopkopībā
kolhozā „Dzirnupe”. Vēlāk šo kolhozu pievienoja Rundāles padomju
saimniecībai. No 1985. gada Annas vecāki pārnāca dzīvot uz
„Mežmaļiem”. Mamma ļoti daudz palīdzēja visos mājas darbos.
Edgars Gasūns brīvajā laikā iesaistījās darbā ar tehniku,
palīdzēja vecākiem. Tas arī noteica viņa turpmāko dzīvi. Iestājās
Priekuļu mehanizācijas skolā, kur ieguva plaša profila mehanizatora
kvalifikāciju. Pēc skolas beigšanas neilgi strādāja kolhozā „Dzirnupe”.
1962. gadā sāka strādāt Bauskas „Lauktehnikā”, ieguva autovadītāja
tiesības, kuras pašmācības ceļā kursos paaugstināja līdz pirmajai
klasei, un sasniedza automehāniķa kvalifikāciju. Edgars strādāja ar
lielu atbildību un saņēma atzinības. Viņš iesniedza arī racionalizācijas
priekšlikumus. Edgars veica sarežģītu Latvijas PSR „Lauktehnikas”
nodaļu apkalpošanas un sagādes darbu, pārvadājot kombainu
agregātus. 1971. gadā viņu iecēla par specceha vecāko inženieri.
Anna turpināja mācības Bauskas 1. vidusskolā, ko 1959. gadā
absolvēja. Skolas brīvlaikos viņa strādāja kolhozā. Pēc vidusskolas
absolvēšanas, neilgu laiku Anna bija kultūras darba organizatore
kolhozā „Dzirnupe”, pēc tam – bibliotekāre Pilsrundāles ciemā. 1963.
gadā Anna sāka strādāt Bauskas „Lauktehnikā” par dispečeri. Kopš
1967. gada viņa bija saimniecības daļas vadītāja un 1969. gadā tika
pārcelta darbā par vecāko kadru inspektori.
Darbs un sabiedriskā dzīve uzņēmumā ritēja aizrautīgi un strauji.
Darbinieki piedalījās dažādos pasākumos, brauca ekskursijās, taču
dzīve veica korekcijas.
Muzejā un mājās
1973. gadā Gasūni atgriezās Pilsrundālē un sāka strādāt Rundāles
pils muzejā. Lai gan sākumā likās, ka te būs mierīgi un pat garlaicīgi,
ātri vien viņi aptvēra milzīgo pils atjaunošanas tempu un apjomu,
kurā aizrautīgi iesaistīja pils direktors Laimonis Liepa. E. Gasūnu
pieņēma darbā par inženieri-mehāniķi. Daudz bija jādarbojas
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transporta, citas tehnikas un materiālu sagādē muzeja saimnieciskās
jomas un restaurācijas nodaļas vajadzībām. Kopš 1976. gada E.
Gasūns bija direktora vietnieks saimnieciskajā darbā. Veselības dēļ,
no 1988. gada līdz 1992. gadam viņš strādāja par autovadītāju.

Edgars un Anna Gasūni

Anna Gasūne muzejā tika pieņemta par sekretāri. No 1980. līdz
1990. gadam viņa strādāja par tehniķi. Pēc tam līdz 2009. gadam viņa
bija lietvedības pārzine.
Liels trieciens visiem bija pils direktora L. Liepas nāve 1975.
gada 21. novembrī. Muzeja darbinieki lūdza direktora vietnieku
zinātniskajā darbā Imantu Lancmani uzņemties vadītāja pienākumus.
Viss strauji ritēja uz priekšu. Pils ārpusē un iekšpusē nemitīgi notika
darbi, visi iesaistījās muzeja krājumu pārvietošanā, parka veidošanā,
teritorijas un telpu sakopšanā. Baltās zāles restaurācijas pabeigšanu
veica muzejnieki. Ātri vien pagāja laiks, kad pilī varēja iekļūt tikai pa
laipām gar kanāla ārmalu. Šo ceļu bija jāiet arī skolas bērniem, kas
gaidīja jaunās skolas celšanu.
Rundāles pils muzejā, vienlaikus ar intensīvo darbu, ritēja arī
aktīva sabiedriskā dzīve. Būdami muzeja darbinieki, Gasūni brauca
pieredzes ekskursijās uz Karpatiem, Lietuvu, Igauniju, Ļeņingradu.
1989. gadā viņi iesaistījās akcijā „Baltijas ceļš” un 1991. gada barikāžu
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laikā dežūrēja. Liels un saviļņojošs pasākums katru gadu 24. maijā
bija un joprojām ir Rundāles pils dzimšanas dienas svinības.
Mūža sirdsdarbs
Kaut arī muzejā bija liela slodze, 1977. gadā E. Gasūns brīvdienās
un atvaļinājumā sāka aizrauties ar senu automašīnu restaurāciju.
To atbalstīja viņa vecāki, kas bija ar tehniku saistīti cilvēki. Līdzekļi
dārgajam priekam bija ierobežoti, tāpēc ģimene audzēja kāpostus, ko
veda pārdot uz Krievijas pilsētām. Šajā biznesā iekļāvās visa ģimene.
Katras mašīnas atjaunošanai vajadzēja vismaz trīs līdz četrus gadus.
Dēls Agris Gasūns mācījās Pilsrundāles vidusskolā un 1983. gadā to
pabeidza. Viņam, tāpat kā tēvam, interesē senā tehnika.
1986. gada 26. aprīlī Gasūnu ģimeni piemeklēja nelaime. Bojāta
gāzes balona dēļ eksplozijā tika sagrautas mājas sienas. Liela pateicība
daudziem, īpaši kaimiņam Rolandam Saltajam, par palīdzību, lai
novērstu ugunsgrēku. Paldies arī visiem darbabiedriem muzejā,
kas ļoti palīdzēja mājas atjaunošanā. Arī Annas māsas Mārītes
Voroncovas un brāļa Aleksandra Badūna ģimenes tovasar atlika
daudzus darbus, lai palīdzētu.
Sākot ar 1993. gadu, Gasūni savā nelielajā 2,8 hektāru
zemesgabalā mēģināja nodarboties ar lauksaimniecību – audzēja
labību, cukurbietes un kartupeļus. 1996. gadā uzcēla saimniecības
ēku restaurēto mašīnu un motociklu novietošanai. Divas vasaras
ēkas otrajā stāvā darbojās kafejnīca, tomēr šādai nodarbei ēka bija
jāpārvieto pāri upei, tuvāk pilij.
Kā apskates objektu automašīnu un motociklu kolekciju ieteica
Tūrisma attīstības valsts aģentūras pārstāvji, kuri pat uzdāvināja
brūno norādījuma zīmi „Retro automobiļi”.
Vērtīga kolekcija
E. Gasūns ar restaurētajām mašīnām ir piedalījies salidojumos
Vācijā, Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā, Lietuvā, Igaunijā un Latvijā.
Par teicamu tehnikas restaurāciju saņemtas atzinības. Labākajos
gados Edgars bija aktīvs Antīko automobiļu kluba biedrs, piedalījies
Rundāles pils muzejā līguma parakstīšanā ar Somijas firmu par Rīgas
Motormuzeja celšanu. Arī savā 78 gadu jubilejā Edgars gaida siltāku
laiku, lai mājas apstākļos restaurētu 50 gadu BMW. Gasūni ir priecīgi,
ka līdzjutēji un ciemiņi ierodas apskatīt Edgara mūža darba augļus.
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Seno automobiļu atjaunotājs atklāj: „Manā retro auto kolekcijā
ir tikai rietumvalstu limuzīni, katrs ar savu vēsturi. Visas mašīnas,
nonākot līdz restaurācijai, bija tehniski ļoti bēdīgā izskatā. Ar lielu
darbu un neatlaidību auto pārvērsti līdz nepazīšanai. Nosaukšu
dažus: 1950. gada BMW- 340, 1939. gada BMW (pasaulē tādi ir tikai
seši), 1939. gada kabriolets „Opel Kapitan” „Glaser”, tādi palikuši tikai
četri. Vēl arī motocikli. Kolekcijā ir arī neparasti eksponāti. Dārzā
dzirnakmens balstās uz 17. gadsimta granīta ceļa ruļļa. Rundāles pils
direktors L. Liepa man uzdāvināja krūšu bruņas ar zobenu. Zviedri
gribēja pārpirkt, bet es nepiekritu, jo ko tad darīšu, ja karš sāksies?
(smaida). Mana kolekcija ir mans mūža darbs.”

Apkārt ir labi cilvēki

Elga Lazovska (dzim. Redisone)
Esmu dzimusi Ulmaņlaikā, 1938. gada 15. februārī,
Sesavas pagasta „Slokās”. Mans tēvs bija jaunsaimnieks, māte –
mājsaimniece.
Ģimenē augām trīs bērni: vecākais brālis Ivars, es un jaunākā
māsa Daina. Abi, mani mīļie, nu jau citā saulē.
Iemukām manteļskurstenī
Manās atmiņās no bērnības uzplaiksnī dažas lielā kara epizodes.
No savām mājām apmēram 25 kilometru attālumā redzējām atblāzmu
no degošās Jelgavas. Maza biju, bet atceros, kā visa ģimene mukām uz
māju, kad lidmašīnas atgriezās no Jelgavas bombardēšanas un lidoja
mums pāri. Visi iemukām manteļskurstenī. Es nevarēju saprast,
kāpēc tā ir drošākā vieta, jo pa to taču varēja redzēt debesis. Man
visdrošākā šķita pagulte. Aizver acis, aizspied ausis, un pēc brīža viss
ir beidzies.
Skolas gaitas sāku 1945. gadā Eglāju pamatskolā. Tā bija maza
skoliņa vecajā Staltajā krogā. Tur divās istabās bija četras klases.
Sēdējām pie viena gara galda uz gariem soliem (beņķiem). Pie
viena galda bijām divas klases, bet bērnu nebija daudz. Skolā man
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Elga Lazovska uzgaidāmajā telpā pie zobārsta (80 gadi)

ļoti patika, īpaši glītrakstīšana un zīmēšana. Pēc stundām sēdēju un
zīmēju, jo bija jāgaida kāds no vecākiem, kas mums ar brāli brauca
pakaļ. Šajā skolā aizvadīju divus gadus. 3. klasē sāku mācības Sesavas
septiņgadīgajā skolā, ko pabeidzu 1952. gadā. No 1952. gada līdz
1955. gadam mācījos Rīgas Kooperatīvajā tehnikumā, vienu gadu
strādāju tirdzniecībā Stendē, pēc tam atgriezos pie vecākiem.
Man bija tikai 18 gadu un šis darbs galīgi neinteresēja. 1958. gadā
sāku strādāt Eglāju bibliotēkā. Biju liela lasītāja un domāju, ka tas šajā
darbā ir galvenais. Izrādījās, ka ne. Mani tracināja, ka lasītāju ir maz,
jo bibliotēka bija iekārtota vienā lauku mājā. Laika gaitā to apvienoja
ar Sesavas 1. bibliotēku. Šajā darbā strādāju līdz 1967. gadam.
Pārceļ uz dzirnavām
Iemīlējos un apprecējos. Mans vīrs Gunārs Lazovskis strādāja
Sesavas dzirnavās. Kad mums piedzima meita Inga, viņu pārcēla
darbā uz Rundāles dzirnavām. Tā es nokļuvu Rundālē. Dzīvojām
„Drupās” vienistabas dzīvoklītī. Tolaik tur bija seši dzīvokļi. Visi
iedzīvotāji bija strādnieki Bauskas rūpkombinātā, pie kā piederēja
arī dzirnavas. Šajās apdzīvotajās vietās – „Drupās” un „Lejniekos”
bija smēde, akmeņkaltuve, kur izgatavoja kapu apmales un plāksnes.
Dzirnavās bez malšanas darbojās arī galdniecība. Pļaviņā, pretī
ciematam, bija gateris, kas piederēja kolhozam „Dzirnupe”.
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„Drupu” iemītnieki
Tagad mēģināšu atcerēties, kādi cilvēki šeit dzīvoja un strādāja.
„Lejnieku” akmeņkaltuvē dzīvoja Abaļūnu ģimene: vīrs ar sievu un
divi dēli. Tur mitinājās arī Roberts Ozoliņš ar sievu. Viņš strādāja
galdnieka darbnīcā, gatavoja ratu riteņus, ragavas un citas lietas.
Tur strādāja arī mans vīrs, Jānis Dāboliņš un Oskars Ercens. Bija vēl
Bērziņš ar sievu, kura vārdu gan vairs neatceros, un Gorbāni, kas abi
strādāja smēdē un nodarbojās ar zirgu apkalšanu.
„Lejniekos” dzīvoja kāda interesanta personība – Prāta kungs.
Viņš bija jau krietnā vecumā un, šķiet, ar labu izglītību. Es viņu
neiepazinu, bet tas, ka viņš regulāri peldējās ezerā, ir fakts. Klīda
nostāsti, ka Prāta kungs reiz pārpeldējis ezeru no tilta līdz bērziem
otrā krastā. Tas par „Lejnieku” ļaudīm. Tagad turpināšu par mājām,
kurās sākām dzīvot.

„Drupas” - māja Pilsrundāles ciematā.
/foto no V.Klīves personīgā arhīva/

Kad uz „Drupām” atvedām savu niecīgo mantību, mūs sagaidīja
viena lielāka meitene ar divām garām bizēm un divas mazas meitenītes.
Viņas bija ļoti līdzīgas, un man šķita, ka bilde dubultojas. Tās bija
mūsu kaimiņienes meitas, kas dzīvoja augšējā stāvā. Viņu mamma
Velta Ābolniece bija apbrīnojama sieviete. Viņa viena izaudzināja
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trīs labas meitenes. Septiņi cilvēki dzīvoja divistabu dzīvoklī. Viņa
strādāja dzirnavās par svērēju un grāmatvedi. Viņas mamma Paulīne
bija kaislīga makšķerniece, vienmēr stāvēja uz dzirnavu tilta un likās
sīciņa, sīciņa, makšķere gan bija gara. Šķita kā no pasakas izkāpusi –
ļoti gaiša un asprātīga večiņa, saukta par Veculīti.
Vēl mūsu mājā dzīvoja Žmuidiņu ģimene, kalējs Kučiks,
Valdovsku un Šatru ģimene ar pieciem bērniem, kas arī strādāja par
kalēju.
Mana tuvākā kaimiņiene bija Valdovsktante. Viņa bija īsta
komandiere, mudināja gan uz kartupeļu stādīšanu, gan uz novākšanu.
Viņa bija liela stāstniece, nevarēja saprast, vai to visu lasījusi,
piedzīvojusi vai nosapņojusi. Tā nu mēs tur visi draudzīgi dzīvojām.
Kopā stādījām un novācām dārzus un rīkojām mēslu talkas. Pretī
„Kuršu” daudzdzīvokļu mājai atradās kūts. Iedzīvotāji turēja lopus:
rukšus, gotiņas un kaziņas.
Dokumentācija krievu valodā
1968. gada beigās, kad meita Inga sāka apmeklēt Rundāles
diennakts bērnudārzu, man radās iespēja strādāt saimniecībā par
sekretāri. Sākums bija diezgan sarežģīts, jo visa dokumentācija bija
krievu valodā, bet kaut kā iemanījos. Tajā laikā direktors bija A. Goba
– ļoti korekts, noslēgts un godīgs cilvēks. Mans uzdevums bija rakstīt
pavēles par saimniecisko darbību, par kadru pavēlēm atbildēja kadru
daļas vadītāja Alma Frolova, ļoti akurāta darbiniece. Vēl bija galvenā
grāmatvede Elvīra Kapteine un ekonomiste Minjona Zvirgzde,
zootehniķis Entiņš – ļoti inteliģents vīrs. Tolaik gandrīz visi galvenie
speciālisti bija ar augstāko izglītību. Galvenais inženieris bija Arnolds
Burkovskis, vēlāk - Virgīlijs Pužulis, galvenais agronoms – Verners
Benužs, pēc tam – Ģiga. Visi strādāja manā laikā, es saimniecībā
strādāju līdz 1977. gadam.
Līdz aiziešanai pensijā strādāju Rundāles pagasta padomē par
sekretāri, priekšsēdētāja bija Inta Kamola, kasiere – V. Pluce, kara
daļas priekšniece – Z. Ziemele. Ciemā veicamie darbi – cilvēku un
lopu uzskaite. Organizējām deputātu vēlēšanas: vietējās, rajona un
Augstākās padomes. Lielu pacēlumu jutām Atmodas laikā. Atceros
4. maija balsojumu, toreiz Veltiņa uz skaitāmiem kauliņiem precīzi
saskaitīja visas balsis.
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Pēc direktora A. Gobas saimniecību vadīja A. Greiselis. Tad
visa lietvedība bija tikai latviešu valodā. A. Greiseli var saukt par
Pilsrundāles ciemata pamatlicēju. Pirmā uzceltā daudzdzīvokļu
māja bija „Ezeri”, arī mēs cerējām tajā saņemt jaunu dzīvokli, bet tie
jau bija sadalīti jaunajiem speciālistiem. 1975. gadā mūsu ģimene,
divas meitas un es ar vīru, pārgājām dzīvot uz māju „Vēji”. To bija
cēlis bitenieks I. Gausiņš un samainījis pret saimniecībai piederošo
dzīvojamo māju „Malenieki”. Tagad „Vējos” esmu viena – meitām
sava dzīve, vīrs Gunārs miris.
Mana dzīve Rundālē rit jau 50 gadu. Ir bijuši gan jauki, gan ne
tik jauki brīži, bet cilvēki man apkārt ir labi un pat draugu pulciņš
ir. Prieks, ka Rundālē dzimst bērniņi un ir aktīvi jaunieši. Tomēr es
skumstu pēc bērnības dienu vietām.

Cik ātri aizskrēja gadi!

Ludmila Dučenko (dzim. Kramiņa)
Es, Ludmila Kramiņa Augusta meita,
piedzimu 1939. gada 17. decembrī
Vitebskas apriņķī. Tur dzīvoja mani
vecāki – Tatjana un Augusts Kramiņi.
Kad man bija divi gadiņi, vācieši
mūsu ģimeni atveda uz Latviju, un mēs
apmetāmies Mazmežotnē. Atceros no tā
laika skaisto kungu māju – baltu, cēlu.
Sētā auga skaista, liela liepa. Zem tās mēs
ar kunga meitiņu spēlējāmies. Šķiet, ka
meitiņu sauca par Mārīti.
Mazmežotnē 1947. gadā piedzima
mans brālītis Juris. 1948. gadā mēs
pārcēlāmies uz Pilsrundāli. 1950. gadā
no šejienes pārbraucām uz tuvāko
saimniecību, ko toreiz sauca sovhozs

Augusts un Tatjana
Kramiņi
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„Ceraukste”. Es mācījos Pilsrundāles skolā, kas atradās Rundāles
pils telpās. Arī brālis Juris tur mācījās. Es nepabeidzu septīto klasi,
jo saslima māmiņa un ilgi gulēja Bauskas slimnīcā. Tētis strādāja
celtniecībā. Tā kā biju vecākā meita, man nācās uzņemties visas
rūpes par mājām. Līdz ar to mani skolas gadi beidzās. Brālis skolu
pabeidza.
Ļoti agri sāku strādāt lauku brigādē dārzniecībā. Kad māmiņa
pārnāca no slimnīcas, mēs pārcēlāmies no lauku sētas uz centra
nodaļu. Tētis sāka strādāt par noliktavas vadītāju. Viņš kārtīgi un
atbildīgi darīja savu darbu un viņu cienīja. Tēva fotogrāfija, ne reizi
vien, bija uz goda dēļa.
Mēs visa ģimene bijām pašdarbnieki. Es un māmiņa dziedājām,
dažbrīd arī brālis un tētis mums pievienojās. Mūs sauca par Kramiņu
ģimenes ansambli. Dziedājām krievu dziesmas, vēlāk arī latviešu
tautasdziesmas. Tētis darbojās teātrī un spēlēja vijoli, bet brālis bija
trompetists.

Saimniecības pašdarbības kolektīvs 1959. gads
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Mana jaunība pagāja grūtā darbā, bet bija arī spars un prieks.
Vēlāk strādāju sovhoza bērnudārzā par nakts auklīti. Tur bija ļoti
saticīgs kolektīvs, ko vadīja Maija Vecvagare. Bērnus uzraudzīja un
ārstēja māsiņa Lūcija Volodina.
Saimniecības vadība darbiniekus ļoti atbalstīja – apmaksāja tuvas
un tālas ekskursijas, amatierkopu dalībniekiem šuva tautas tērpus,
gādāja kleitas. No Rīgas pie mums brauca diriģente, kas par darbu
saņēma algu.

Saimniecības koris ar diriģenti Ināru Barkāni 1985. gadā

1957. gadā es apprecējos ar Vitautu Dučenko. Mums piedzima
trīs bērni – dēls un divas meitas. Nu jau ir trīs mazdēli, braši puiši.
Dēls slimoja un nomira. Nomira arī mūsu tēvs. Visi apglabāti
Sudmalu kapos, arī mani vecāki.
Tagad man ir 76 gadi.
Cik ātri aizskrēja gadi, vēja spārniem!

183

Ģimene vienmēr sasilda
Silvija Jansone
Zinaida Ekmane
Oļegs Burkovskis

Ir uzausta dzīve no dzīpariem smalkiem,
No kuriem mums katram pa vērienam dots…
Piedāvājums dalīties atmiņās par Rundālē reiz dzīvojušiem
ļaudīm patīkami pārsteidza, tāpat arī ziņa, ka taps grāmata. Mūsu
stāsts un atcere ir par vecākiem – Arnoldu Burkovski (1918 - 1991)
un māti Mariju Parščiku (1922 - 1990), kuri Rundālē nodzīvoja 27
gadus.

Burkovsku ģimene. Pirmajā rindā – Arnolds un Marija;
otrajā rindā no kreisās – Silvija, Oļegs un Zinaida

Mēs, viņu bērni – Silvija, Zinaida un Oļegs, bērnību un jaunības
gadus, cik nu kurš, dzīvojām pie vecākiem, mācījāmies Pilsrundālē
un Bauskā.
Dzimuši Sibīrijā
Mūsu tēvu Arnoldu Burkovski kopā ar ģimeni: māti Martu un
brāli Andreju 1941. gada 14. jūnijā no Skaistkalnes pagasta izsūtīja uz
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Sibīriju. Vectēvu Alfrēdu atšķīra no ģimenes un aizveda uz Vjatlagu, un
pusotra gada laikā viņš nomira. Mūsu tēvu izmitināja Krasnojarskas
apgabalā, Balahtonas ciemā, zemnīcas tipa mājiņā, ciema nomalē.
Sākums bija grūts… Mūsu vecāmāte Marta bija paņēmusi līdzi sēklas
un nedaudz kartupeļus stādīšanai, tas atmaksājās. Tēvu uzreiz pielika
pie darba. Viņš svešumā strādāja par traktoristu.
Pa to laiku, māte Marija Fjodorovna pēc Poltavas (Ukraina)
Inženierceltniecības institūta beigšanas un pēc J. Staļina rīkojuma
par inteliģences izsūtīšanu tālāk un dziļāk Krievijas nomalēs, sāka
strādāt par lauku inženieri-celtnieci Balahtonas ciemā. Tur tēvs
satika māti un apprecējās. Mēs – Silvija un Zinaida – piedzimām
nomales mājā. Atmiņā palikuši dziļie sniegi un vilku gaudošana
vakaros. Oļegs piedzima jaunuzceltajā guļbaļķu mājā, ko tēvam
palīdzēja būvēt ciema iedzīvotāji. Kad vietējie saprata, ka izsūtītie
nav nekādi „fašisti”, kā tas sākumā tika pasniegts, bet strādīgi un
atbildīgi cilvēki, viņu attieksme stipri mainījās. No visām pusēm
sniedza palīdzību. Tēvs kopš 1955. gada strādāja par inženierimehāniķi vietējā mašīnu un traktoru stacijā (MTS). Mums bija savs
dārzs, lopi un bites. Tēvs ar vīriem gāja medībās. Mežs bija bagātību
pilns – tur bija ogas, sēnes, lakši un ciedru rieksti.
Atpakaļ mājās
1957. gadā pienāca atļauja atgriezties Latvijā. Mūsu vecāki
pārdeva māju un devās ceļā. Nedēļu braucām ar vilcieniem. Maskavā
saslima mūsu vecmāmiņa, viņu tur ievietoja slimnīcā un Zinaida
pazuda dzelzceļa stacijā, bet atradām. Rīgā tēvs bērnus ieveda stacijas
ēdnīcā, nopirka maizītes ar sieru. Tas bija kaut kas jauns, nekad
nebaudīts ēdamais. Maizi apēdām, bet siers negaršoja nemaz… Tētis
mūs nosauca par „mazajiem krievulēniem”, pasmējās un sameklēja
mašīnu, kas mūs nogādāja pie radiem.
Tēvs un māte līdz savai pēdējai dienai par izsūtījumā pavadīto
laiku visu nestāstīja. Viņi negribēja pakļaut mūs briesmām, ja nu
laiki mainītos, tikai vecāmāte bieži raudāja un lūdza Dievu par
mums. Viņa šad tad stāstīja par dzīvi pirms izsūtīšanas, rādīja
fotogrāfijas. Jau pēc gadiem, kad bijām pieauguši, kad arī Latvijā
mainījās noskaņojums pret pastāvošo iekārtu, sapratām to laiku
patieso traģiskumu.
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Kad atbraucām no Sibīrijas, neilgu laiku dzīvojām pie tēva radiem.
Bija rudens, laikapstākļi Latvijā atšķīrās no kontinentālā Sibīrijas
klimata un bija grūti pierast pie mitruma. Slimojām, īpaši Silvija –
viņai saasinājās astma, taču pēc gada lauku dakteris A. Ozoliņš to
izārstēja. Tēvs gadu strādāja Bārbeles MTS par iecirkņa mehāniķi,
tad viņu pārcēla uz Bērsteles sovhozu par galveno inženierimehāniķi. Māte sāka strādāt Bērstelē par grāmatvedi. Sākām iet
Bērsteles pamatskolā. Vasarā lasījām maijvaboles un nodevām vistu
ēdināšanai, par to saņēmām nedaudz naudiņas, un tas priecēja.
1963. gadā tēvu uzaicināja par galveno inženieri sovhozā
„Rundāle”. Mamma sāka strādāt Rundāles putnu fermā par gatavās
produkcijas noliktavas pārzini. Mēs mācījāmies Pilsrundāles
astoņgadīgajā skolā. Sekmes bija labas un teicamas. Mūsu vecāki
saņēma pateicības rakstus no skolas vadības.
Rundālē dzīvoja daudzu tautību iedzīvotāji: latvieši, krievi,
baltkrievi, lietuvieši. Visi bija pietiekami saticīgi, vismaz bērnu starpā
nacionālu strīdu nebija.
Tēvs un māte par mums ļoti rūpējās, mīlēja mūs, mācīja strādāt.
Mājās valdīja sirsnīga gaisotne, strīdu tikpat kā nebija, ja nu vienīgi
par to, ko skatīties televīzijā. Mēs nekad nedzirdējām lamuvārdus vai
citas negācijas. Mājās valdīja jautrība un smiekli, jo vecākiem bija

Oļegs Burkovskis jāšanas sacensībās 1981. gadā
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izteikta humora izjūta, kas, protams, atstāja iespaidu arī uz mums.
Tēvs bija mednieks, kas gan mums ne visai patika, bet viņš centās
nerādīt savus medījumus, mēs redzējām tikai gaļu.
Vidusskolā gājām Bauskā: Zinaida studēja Latvijas Universitātē,
Oļegs sāka mācīties Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā par
veterinārārstu. Tas brālim bija bērnības sapnis, jo viņam ļoti patika
dzīvnieki.
Jau mazs būdams, viņš gāja uz govju un zirgu kūti un vistu
fermu, kur vasarās arī strādāja. Beidzot akadēmiju, viss viņa darbs
bija saistīts ar zirgaudzēšanu un zirgu sportu. Pats arī sportoja – bija
vairāku gadu sacensību uzvarētājs iejādēs Latvijā.
Silvija apprecējās turpat Rundālē, bet šī savienība nebija
veiksmīga. Nomira dēliņš un viņa aizbrauca no Rundāles.
Mūsu vecāki Rundālē nodzīvoja 27 gadus. Māte pensijā aizgāja
1980. gadā, bet tēvs – 1987. gadā. Par godprātīgu darbu abi saņēma
medaļas „Darba veterāns” un tika atzīmēti ar pateicības rakstiem.
Rundāli neaizmirstam
Laiks, amati, notikumi mūs aizveduši no Rundāles, bet katru
gadu trīs vai četras reizes braucam apkopt vecāku kapus, apskatīt, kas
jauns Rundāles pilī, kur kādreiz bija mūsu skola. Aizbraucam arī līdz
vecāku mājai. Tur dzīvo sveši cilvēki, iekšā neejam, lai nezūd atmiņā
palikušais telpu izkārtojums un vecāku tēli, sirsnīgi mūs sagaidot.
Tas bija labākais laiks mūsu dzīvē, jo jutāmies mīlēti un aizsargāti.
Tēva stiprais plecs un mātes bezgalīgā mīlestība ir devusi mums
spēku pārvarēt grūtības un nedienas.
Vecāki vienmēr atgādināja, lai kas ar mums notiktu, varam
atgriezties pie viņiem. Tagad šos vārdus mēs sakām saviem bērniem.
Kad jau visi dzīvojām atsevišķi, un mums bija savi bērni, tēvs un māte
brauca pie mums ar lauku produktiem, konservējumiem, kad bija
nepieciešams, pieskatīja bērnus. Vecāki mums pieteica savstarpēji
palīdzēt arī tad, kad paši kļūsim veci.
Oļegs tagad ir pensijā un dzīvo Jelgavā. Zinaida pēc universitātes
beigšanas pārcēlās uz Salacgrīvu un sāka darba gaitas zvejnieku
kolhozā „Brīvais vilnis”. Tagad Zinaida ir akciju sabiedrības „Brīvais
vilnis” juriskonsulte, tur aizritējuši jau 40 gadi. Viņas dēls Arnolds
brauc uz kuģiem par vecāko kapteiņa palīgu. Viņa ģimenē aug dēls.
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Zinaidas meita Līga Latvijas Universitātē absolvējusi Datorzinātņu
fakultāti un strādā Rīgā par datordizaineri. Līgai aug meitiņa.
Silvija ir pensijā un dzīvo Ķekavā. Meita Maija studējusi Francijā,
ieguvusi bioloģijas doktores grādu, pašlaik dzīvo un strādā Šveicē.
Mēs visi bieži tiekamies, sazvanāmies, runājam „skype”, svinam
jubilejas. Viss notiek! Nekad neaizmirstam mammu un tēti, abas
vecāsmātes, kas ik dienu mums palīdzēja.
Paldies Tev, māt, par tavām mīļām rokām,
Par silto pagalvi, ko Tu mums klāji!
Paldies Tev, tēt, par Tavām stiprām rokām,
Par vārdiem labajiem, ar kuriem modināji!
Par Jūsu smaidiem, Jūsu glāstiem,
Par sauli, ko mēs ceļā satikām.
Par visu mūsu dzīves stāstu
Jums šodien pateicamies,
Tēvs un Māt!

Vienmēr saules pusē
Anita Maldute

Maniem vecākiem kopējā dzīve sākās neparasti, par to arī
stāstīšu. Vispirms daži dati. Marta Jāņa meita Janule dzimusi 1936.
gada 6. maijā Brunavas pagasta Lobgalē.
Ignacs Antona dēls Maldutis dzimis 1929. gada 30. martā
Lietuvā – Linkuvas rajona Gudēļu ciematā.
Māte noskata znotu
Ignacs bija beidzis karadienestu Liepājā un saprata, ka Lietuvā
atgriezties īsti nevēlas. Tādēļ salīga strādāt kādā celtnieku brigādē,
kas tika nosūtīta uz kolhozu „Dzirnupe”, lai būvētu jaunu fermu
„Smedes”. Tajā laikā par celtniecības brigadieri bijis V. Putns. Viņš
uzrunājis slaucējas, lai nāk, lūkot jaunos celtniekus, un vērsies pie
Janulienes, Martas mātes, lai šī izvēlas sev znotu. Viņa paskatījusies
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Marta Madute (no kriesās), Urzula Viktorija Janule (vidū)
un Ignacs Maldutis

uz visiem un uz vienu norādījusi - šis būšot gana labs. Liktenis bijis
labvēlīgs, un tiešām noskatītais znots pēc laika bildinājis Janulienes
meitu.
1954. gada 11. decembrī svinētas Ignaca un Martas kāzas.
1955. gada Jaungada rītā abi devās uz baznīcu, lai Dieva priekšā
nostiprinātu laulības saites. Jaunā ģimene ar sievasmāti dzīvoja
„Smedēs” – sarkanā ķieģeļu mājā pretī fermai.
Darbi fermā turpināti un Marta, kā ierasts, slaukusi govis.
Barošanai katru reizi siens un milti svērti, jo bijis deficīts un valsts
iekārta likusi ieviest korekcijas. Darbs nekļuva vieglāks. Tuvojoties
pavasarim, jutuši barības trūkumu. Dažas govis nācies iesiet virvēs,
lai nenogulstas pavisam no bezspēka. Ignacs cēla kūti un turpināja
Rundālē strādāt par celtnieku.
Atļauj būvēt māju
Piedzimstot pirmajam bērnam, jaunā ģimene kopā ar sievasmāti
pārcēlās uz „Norām”. Lai istabiņās varētu dzīvot, tās bija jāizmēž.
Iepriekšējā saimniece istabā bija turējusi kazas, līdzās mēsliem
bijušas arī „apakšīrnieces” – blaktis. Tās ar vārošu ūdeni izplaucētas
no visām spraugām.
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Tēvs joprojām strādāja celtniecībā un iemantoja vadības cieņu.
Viņam piedāvāja brigadiera amatu, no tā Ignacs atteicās ne jau
lepnības, bet valodas dēļ. Viņš Lietuvā bija beidzis tikai četras klases,
runāja perfektā latviešu valodā, taču ar lasīšanu klājās grūtāk un ar
rakstīšanu bija pavisam sarežģīti. Tādēļ turpinājis strādāt celtniecībā,
jo amats apgūts, dienējot Liepājā, un bijis tīkams.
Tika meklēta un apspriesta vieta mājas celtniecībai. Saimniecības
priekšsēdētāja deva atļauju būvniecībai „Dzirnupes” teritorijā. Viņa
teikusi, ka šeit būšot ciemats, un Ignacs pirmais celšot savu māju no
ceļa uz Dzirnupes pusi. Jāpiemetina, ka ciemats tomēr netika veidots,
šī māja te bija vienīgā.
1961. gadā nosprausts ēkas celšanai paredzētais zemesgabals,
iegūtas atļaujas un mājas plāns. Drošākai garantijai ņemts valsts
aizņēmums. Kopā ar kaimiņiem rīkotas talkas, mājas celtniecības dēļ
uz gadu bija piešķirts atvaļinājums. Tika vākti akmeņi, vestas veidnes
un citi materiāli. Vakarā traktorists piekabi atstāja kokzāģētavā,
tēvs pats ar lāpstu to piebēra, un no rīta traktorists atveda skaidas.
Lai atvieglotu celtniecību, atvesta muca. Tajā attiecīgās proporcijās
sabērtas skaidas, krīts, cements un ūdens, tad to ar zirgiem noteiktu
gabalu vēla, lai saturs samaisās, pēcāk lēja speciālās veidnēs un mūrēja
ēku. Tēvs bieži smēja: „Māju uzcēlu nedēļā.” Daudzi tam ticēja, bet
to, cik ilgi veidnēs žuva masa, viņš piemetināja tikai tad, kad kāds
neizpratnē jautāja, vai tiešām nedēļas laikā paguvis uzbūvēt māju.
Lai darbā būtu jautrāk, kaimiņu zēni, pusaudži Vitauts
Bartušauskis un Jānis Tribanda, aicināti palīgā. Darbs puišiem īpaši
neveicās, bet, lai viņi nedarītu blēņas un būtu priecīgāks prāts, viņiem
bija jālasa Ignacam priekšā avīzes. Arī tā var radināt bērnus pie
darba. Tēvs prata piesaistīt gan mazus ķiparus, gan lielākus, ieņemot
tādu kā tēva lomu, sniedza padomus un pamācīja. Ignacs bērniem
ierādīja, kā no zosu spalvām gatavot svilpes, kā uztaisīt koka stabules,
lidmašīnas un kuģīšus.
Pēc gada māja bija zem jumta, un ģimene varēja dzīvot
„Blāzmās”. Bija atlikuši iekšdarbi, bet tēvs visu prata pats. Sovhoza
laikā lopkopējas bija gatavas gaidīt rindā, lai tikai darbus uztic
Maldutim un Skadorvu Kazimiram, tēva kolēģim. Zināja, ka viņi
gan plīti uzmūrēs, gan istabas izkrāsos pēc labākas sirdsapziņas.
190

Viņu slava gāja pa priekšu. Vēl tagad vecāki kaimiņi ar labu vārdu
piemin Malduta mūrētās krāsnis. Arī mājās siltais mūris projektēts
tā, lai apsildītu pēc iespējas vairāk telpu.
Svarīga mācība – visi kopā
Mājas celtniecībai ņemtais valsts aizņēmums netika izmantots,
to atdeva atpakaļ. Laika gaitā „ligzdu” piepildīja paprāvs pulks: četri
bērni – Jānis, Pēteris, Mārīte, Anita un sievasmāte.
Tika iekopta neliela saimniecība savām vajadzībām, bet tēvam
gribējās arī bites. Kā tad ģimenei nebūs saldumu? Viņš satika veco
Zeijeru (skolotājas Rasmas Zeijeres tēvu) un lūdza notirgot vienu
spietu. Zeijers nebija skops, deva padomu, kā pašam izgatavot bišu
ķeramo un ielikt to kokā. Divreiz tēvam nebija jāsaka, un tiešām –
pēc laika klāt bija bišu saime. Tēvs kļuva arī par biškopi. Mīlestība
pret dzīvo radību un dabu bija milzīga, mājās tika turēts atļautais
daudzums aitu, cūku un govs. Bija arī vistas, pīles, zosis un truši.
Trušus veda uz Reizniekiem pārdot, gūstot papildu peļņu ģimenes
uzturēšanai.
Bērni tika radināti pie darba jau no mazotnes, jo vecāki vienmēr
bija kopā ar atvasēm. Darbus te nedalīja. Kad ģimene pārcēlās uz
„Blāzmām”, Martu norīkoja „Priedaiņu” kūtī slaukt un aprūpēt govis,
vēlāk kopt cūkas. Attālums divreiz dienā, no rīta un vakarā, turp un
atpakaļ, bija jāveic ar kājām. Ignacs ar bērniem bija lieli palīgi. Ja
jāiet uz fermu, tad bez atrunām, ja jāravē dārzs, visi kopā. Jāpļauj
siens un jāved mājās, visi kopā! Tā iemācīta mīlestība pret darbu.
Kad mazbērni viesojās „Blāzmās” bija tieši tāpat – visi kopā. Tā radās
apjausma, ka jebkurš darbs ir nozīmīgs, nav labāks vai sliktāks, mans
vai tavs. Šo svarīgo mācību esmu ierādījusi arī saviem bērniem, jo
kopā visu paveikt ir daudz vieglāk.
Vecāsmātes gardie pīrāgi
Ceļot māju, virtuvē uzmūrēta liela maizes krāsns, kas joprojām
saglabāta. Sākumā maizi cepa Martas mamma, bet ar laiku meita
pārņēma šo arodu un cepa gan maizi, gan pīrāgus. Viņai tas labi
padevās, Martu aicināja par saimnieci dažādos godos klāt galdus. Jau
nedēļu pirms kāzām cepa cepumus, šmorēja gaļu un grieza salātus.
Viss bija jādara pašu rokām un jāpaspēj laikus. Visādus brīnumus
vajadzēja radīt, jo nekā nopirkt nevarēja, bija jāiztiek ar to, kas
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pieejams saimniecībā. Tapa biskvīta kallas, trauslās, taukos vārītās
rozītes, galerti ar burkāniem un zirnīšiem, lai, liekot uz galda, ēdiens
jau būtu izdekorēts. „Tik gardi pīrāgi kā vecaimātei tev, mammu,
nesanāk”, mazdēls Mārtiņš bieži atgādina. Tas ir patīkami, jo viņš
atceras, ka pašus labākos pīrāgus lielajā maizes krāsnī cepa vecāmāte.
Kas būtu „Blāzmas” bez putniem?
Tēva mīlestība uz dabu auga augumā. Viņam bija „zaļie pirkstiņi”,
tēvs vecāsmātes puķu dobēs pamanījās iestādīt kādu ķiploku un iesēt
tabaku, lai arī pats nekad nav pīpējis. Viņam patika, ka apkārt viss
aug un zaļo. Pašu rokām stādīts egļu mežs, katram mazbērnam pie
mājas iedēstīts pa bērzam. Arī vīksnu, kas pati uzdīgusi pagalmā,
viņš nerāva ārā. Koks izaudzis un izšūpojis visus mazbērnus un pat
dažu mazmazbērnu.

Ignaca Malduta sapņu putns – pāvs

Viss dzīvais Ignacam bija tuvs un mīļš. Reiz tēva dzimšanas
dienā, sieva Marta uzdāvināja skaistu baltu baložu pāri, kas atvests
no Lietuvas. Tā sākās aizraušanās ar putniem. Mājās parādījās daudz
jaunu un eksotisku spārnaiņu. Tēvs teica: „Kad aiziešu pensijā,
man būs bites, pāvi, fazāni un ceļš gar māju”. Sacītais piepildījās –
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bija gan pāvi, kas ilgus gadus savā nodabā staigāja pa pagalmu, gan
fazāni, gan baloži, vistas, pīles, zosis un kas tik vēl. Arī ceļš uztaisīts.
Iegūstot zemi īpašumā un, izveidojot savu saimniecību, bija jāstrādā.
„Blāzmās” bija viss, ko var iedomāties: zirgi, govis, cūkas, aitas, suņi,
kaķi, truši, nūtrijas, bites un lērums dažādu putnu.
Kā jau ierasts, lielākā daļa radu satiekas bērēs. Tā kādā sēru reizē,
vedeklas atvests, mātes brālēns Laimonis Karūss gribēja apciemot
māsīcu Martu. Izciemojies, apskatījis kuplo saimniecību un putnus,
vakarā braucis mājās. Otrajā dienā Laimoņa kaimiņiene, kā jau
vecāka gadagājuma cilvēks, atnākusi apjautāties, kā tad gājis bērēs.
Laimonis atbildējis, ka bēres kā bēres, bet pēc tam esot bijis paradīzē.
Vecāku iekoptās mājas tiešām bija kā neliela paradīze, kā Dieva
auss, kur kluss un mierīgs, nekādas steigas. Šai paradīzē - „Blāzmās”
sirdslieta vienmēr bijuši putni. Lai arī Martas un Ignaca vairs nav,
spārnotie draugi vienmēr būs daļa no mājām.
Sapņi piepildās
Ģimenē noteicēja bija mamma, bet tēvs, manuprāt, tam
nepretojās, jo viņa prata grožus turēt rokās. Vienmēr visi bija
apģērbti un pabaroti, mēs tikām izskoloti pēc pašu vēlmēm – katrs
kāpa tik augstu, cik vēlējās, pabeigti tehnikumi un augstskola. Ar
mātes noskatīto līgavaini nodzīvots skaists un garš mūžs.
Marta un Ignacs nosvinēja zelta kāzu jubileju, nav bijuši ne
strīdi, ne iešanas prom, dzīvojuši ar pacietību un mīlestību. Bērnu,
mazbērnu, tuvāko radu un kaimiņu pulkā 2004. gadā notika zelta
kāzu godi. Pēc nedēļas Marta devās uz Gaiļezera slimnīcu, lai
veiktu pēdējo un smagāko operāciju. Vēzis pieveica strādīgo un
dzīvespriecīgo Martu. Pēc operācijas, atmostoties no narkozes,
pirmais jautājums, ko Marta uzdevusi ārstam, bijis – vai varēšot
slaukt govis. Dakteris bijis ļoti izbrīnīts, jo Marta bijusi pirmā
paciente, kas no palātas pa taisno gribējusi iet govis slaukt. 2005.
gada nogalē Martas mūžs aprāvās.
Pēc Martas aiziešanas arī Ignaca veselība sašķobījās. Kājas kļuva
vājas un neklausīja, pasliktinājās redze, un kādu rītu iestājās pilnīga
tumsa. Bija grūti aprast ar domu, ka saules gaismu vairs neredzēs.
Rūpes un domas par putniem palīdzēja saglabāt interesi par dzīvi.
Katru rītu bija jāatskaitās, kā iet pīlēm, vistām, zosīm un baložiem.
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Īstenojām Ignaca sapni par baltajiem pāvu baložiem. Viņš tos
neredzēja, taču noglāstīja un priecājās, ka sapņi piepildās. Tumsā
pavadīti vairāk nekā trīs gadi, 2014. gada martā, nedēļu pirms savas
dzimšanas dienas, izgaisa Ignaca dzīvība.
Lieliski cilvēki
Mazbērniem atmiņā paliks sniegbalti sirmais vectēvs ar cepuri un
žaketi. Bikšu kabatā viņam vienmēr bija plakanknaibles un nagliņas,
kāds diega gabals, zīmuļa gals un papīra lapiņa, kurā pierakstīt un
uzzīmēt kārtējo skici kādam jaunam darbam, kas iešāvies galvā. Viņš
nekad nedusmojās, nu vismaz tā kā citi – skaļi un agresīvi. Ja kaut
kas kaitināja vai nepatika, tā drīzāk bija neapmierināta bubināšana,
tādās reizēs viņš gāja uz savu būdiņu, ko sanaglot vai uzmeistarot.
Viņš prata runāt ar cilvēkiem, maziem un pieticīgiem, lieliem un
vareniem viņš vaicāja, kurš jautājums sarunu biedram ir tuvs.

Ignacs Maldutis ar mazbērniem Daini, Sandri un
Litu 1997. gada vasarā

Jaunie atcerēsies vecmammu Martu ar skaistiem pelnu pelēkiem
ilgviļņiem, vienmēr smaidošu, lai arī kādas grūtības būtu. Cilvēks
ar raksturu. Kā gan lai nav ar raksturu, izaudzināti četri bērni! Allaž
izpalīdzīga – ja kaimiņienei vajadzēja doties tālākā braucienā, govis
izslauca un pabaroja, neatteica nekādu palīdzību.
Vienmēr čaklie vecvecāki, vairākkārtēji labākie kolhoza
darbinieki, saņēmuši Darba veterāna medaļas. Ģimenei viņi
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Marta Maldute ar mazdēlu Martiņu uz rokām un
māsas puiku Māri apmīļo ķēvīti Mūsu

viennozīmīgi bija vislabākie vecvecāki un lieliski cilvēki, par kuriem
silti vārdi skan vēl šobaltdien.

Purviņu dzimtas zarojums
Mudīte Purviņa

Jānis Purviņš (seniors) strādāja par
kalpu Ceraukstes pagasta „Ūdros”. Lai
sapelnītu naudu, viņš devās uz Lietuvu –
Šakarņu muižā strādāja par pārvaldnieku.
Kad bija pietiekami daudz finanšu, atgriezās
Latvijā. „Ūdri” nokļuva ūtrupē un J. Purviņš
nopirka šīs mājas. Jauns saimnieks, pašam
sava saimniecība un „Ūdrus” viņš pārdēvēja
par „Gaujām”.
Ceraukstes pagasta „Gaujās” bija 60
hektāru zemes un 13 ēkas: māja, kūts, smēde,
pirts, klēts un šķūnis, bija arī kuļmašīna un
graudu tīrāmā mašīna. „Gaujās” atradās liels
un bagātīgs dārzs. Brālēnam bija dzirnavas,

Jānis Purviņš
(1911.16.08. –
1993.13.11.)
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tagadējās „Rožmalas”. Piedzima trīs meitas un dēls Jānis. Visi čakli
strādāja saimniecībā. Gadījās arī likstas. Purviņam Jānim (senioram)
piesprieda septiņus gadus cietumsoda par to, ka laikus nevarēja
apstrādāt zemi. Purviņiem dažās paaudzēs dēliem ir vārds Jānis,
tādēļ lietota norāde seniors un juniors
Ar šķembu pie sirds
1936. gadā Jānis Purviņš (seniors) nopirka dēlam Jānim
(junioram) māju – Rundāles pagasta „Cīruļus”. J. Purviņš sāka
saimniekot savā saimniecībā. Vajadzēja apstrādāt 40 hektāru zemes,
piemājas dārzu, lielu augļu dārzu. 1937. gadā Jānis salaulājās ar
pirmo sievu Vilmu. Laulībā piedzima divi dēli: Artūrs – 1938. gada
11. jūnijā un Valdis (1939 - 2004). Artūrs vēl šodien apstrādā vectēva
mantoto zemi Ceraukstes pagasta „Gaujās”. Artūrs un Valdis mācījās
Rundāles septiņgadīgajā skolā, kur direktors bija Jānis Vastlāvis. Uz
skolu vajadzēja iet četrus kilometrus, arī caur mežu.
J. Purviņš piedalījās Otrajā pasaules
karā. Pāris dienu pirms uzvaras viņu
ievainoja. Šķemba iestrēga piecus
milimetrus no sirds, palaimējās – tā
neizkustējās. Jānis visu mūžu dzīvoja ar
šķembu pie sirds. Kara laikā bija nopelnīti
apbalvojumi. Visus apbalvojumus, Jānim
aizejot, atdevām viņam līdzi. Tos viņš
nopelnīja, riskējot ar dzīvību. Mums
palika atmiņas – foto.
Sesavas baznīcā 1954. gada 8. augustā
Jānis salaulājās ar otro sievu Zinu.
Šajā laulībā piedzima divas meitas:
Zina un Jānis Purviņi.
Mudīte – 1955. gada 12. novembrī un
Otrā laulība
Sarmīte – 1960. gada 16. janvārī. Abām
1954. gada 8. augusts
meitām vārdus izvēlējās Jānis.
Paveikto fiksē kladē
Nodibinoties sovhozam „Rundāle”, J. Purviņš strādāja par
lopkopēju, aprūpēja 200 telīšu. Jānis taisīja aplokus, kur lopiņiem
ganīties, ar vāli sita mietus un vilka dzeloņdrātis. Viņa uzdevums bija
aplecināt telītes. Aprūpē atradās arī bullis. Viss tika sīki pierakstīts
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kladēs. Aplecinātās telītes atšķīra no ganāmpulka un sēja pie ķēdes.
Vasaras rītos un vakaros, lai iesistu mietus zemē, Jānis ar vāli pār
plecu gāja pārcelt grūsnās telītes. Tad iejūdza zirgu pie lielās ūdens
mucas un brauca dzirdīt lopiņus. Pēc zināma laika (kladē fiksēts)
grūsnās telītes veda uz govju fermām. Nākamajā dienā tika atdzītas
jaunas telītes. Ziemā viss ganāmpulks bija piesiets kūtī. Ar dakšu
vajadzēja novietni iztīrīt – izmēzt, ienest svaigus pakaišus. Viss roku
darbs, nebija nekādu mehānisko ierīču. Telītēm spalva spīdēja, viss
bija ideāli tīrs.

Jānis Purviņš uz siena vezuma

Jānis un Zina divatā vasarā savāca 60 tonnas siena, lai ziemā
būtu pietiekami barības. Ar zirga pļaujmašīnu nopļāva, sagrāba
vālos. Ar grābekļiem rokās grozīja, lai labāk žāvētos. Sauso sienu no
gubām krāva orēs un veda uz šķūni. Viss notika ar zirgu pajūgiem.
J. Purviņam traktora nebija. Ziemā ar kamanām veda sienu uz kūti
un baroja telītes. Šo nežēlīgi smago darbu varēja veikt čakls cilvēks,
kuram tā bija sirdslieta. Ganāmpulku pārbaudīt atjāja pārvaldnieks.
Teļu veselību sistemātiski uzraudzīja veterinārārste Zigrīda
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Bobrovska. Jāņa foto vienmēr bija uz goda dēļa čaklāko vidū. Par
labu darbu 1979. gadā viņam bez rindas piešķīra vieglo automašīnu
„Moskvič”.
Katrs pa savu ceļu
Jāņa Purviņa vaļasprieks bija medības. Sākumā medībās jāja ar
zirgu, vēlāk nopirka motociklu „Iž” ar blakusvāģi.

Jānis Purviņš medībās. 1982. gads

Vienmēr no medībām viņš brauca mājās ar egļu zaru pie cepures,
tas nozīmēja, ka precīzi šāvis – kaut kam ir trāpījis. Pie mums dzīvoja
pieradināta stirniņa. Ap kaklu stirniņai bija sarkana lentīte, atšķirības
zīme. Visi kaimiņi zināja, ka tā ir mūsu.
Tā kā mājas vārds bija „Cīruļi”, kaimiņi un draugi Jāni sauca par
Cīruļu Jāni. Protams, tika svinēta arī vārdadiena. Ugunskurs bija
liels, liels. Zina bija sacepusi pīrāgus, sasējusi sieru, pagatavojusi gaļas
ēdienus. Sanāca visi kaimiņi, draugi un radi. Kaimiņš Vladislavs
Valainis ieradās ar savu zaļo akordeonu – spēlēja, un mēs visi
dziedājām līdz rītam.
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Jānis Purviņš atdusas Ceraukstes pagasta Ņuku kapos kopā ar
māti, tēvu un māsu. Viņš auga četru bērnu ģimenē kopā ar trim
māsām. Visi Purviņu bērni mācījās Griķu pamatskolā, kas atradās
četrus kilometrus no mājām.
Māsa Elza pabeidza Kaucmindes mājturības skolu. Saslima
ar gripu, radās komplikācijas – plaušu karsonis un jauna nomira.
Alīda Lizete izskolojās Bauskas 1. vidusskolā, pēc tās absolvēšanas
strādāja pie tēva saimniecībā. Olga ieguva profesiju Rīgas P. Stradiņa
2. medicīnas skolā. Strādāja Rīgā par medmāsu.

Lielās pārvērtības
Jeļena Koļesņikova

Mana mamma ar trim meitēm – vecāko māsu Fainu (1931),
Klāru (1928) un mani (1940) – 1946. gadā atbrauca uz Latviju. Tēvs
krita karā.
Kad sāka veidoties sovhozs, bija kartīšu sistēma. Mēs dzīvojām
ļoti, ļoti nabadzīgi. Nebija, ko ēst, abas ar māsu gājām pa mājām, lai
mūs pabaro. Mamma ar vecāko māsu bija laukstrādnieces, bet naudu
neredzējām. Kur tad to ņemtu? Elektrības nebija, lampas pildīja ar
petroleju.
Visi mani tuvinieki jau sen ir debesīs. Mamma nomira 1962. gadā,
vecākā māsa – 1986. gadā, bet Klāra – 2013. gadā. Visas strādājām
sovhozā „Rundāle” lopkopībā. Es 17 gadu vecumā sāku strādāt lauku
brigādē, vēlāk baroju teliņus un par slaucēju nostrādāju 35 gadus.
Agrāk visiem pietika darba, sovhozā dzīve mutuļoja. Brīvdienās,
kad Elejā pienāca vagoni ar kombikormu, gājām pa mājām un
aicinājām nākt palīgā izkraut. Toreiz bija daudz fermu: audzēja
putnus, govis un cūkas. Tagad jaunieši sēž bez darba vai visu laiku
mācās. Pēc „perestroikas” lopus nodeva gaļai, fermas palika tukšas.
Tik žēl! Tolaik bija fermas ar 260 vietām. Piens pa caurulēm plūda
uz dzesēšanas iekārtu. Viss bija mehanizēts. Man izdevās nostrādāt
kādus septiņus gadus.
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Jeļenas Koļesņikovas pirmās klases lopkopības
meistara apliecība 1971. gads

Par labu darbu katru gadu braucām ekskursijās. Kur tik neesam
bijuši! 1975. gadā man iedeva ceļazīmi desmit dienām uz Vāciju un
100 markas. Staigāju pa Berlīni un raudāju, jo mamma stāstīja, ka
kara laikā mēs bijuši aizdzīti uz Vāciju.
Kas tagad nekait? Veikali pilni, visu, ko sirds kāro, var nopirkt.
Dzīvo un priecājies, bet es te sēžu un atceros bijušos laikus.

Otrās mājas Latvijā

Valentīna Safoņenkova (dzim. Kuzina)
Piedzimu 1941. gada 25. novembrī
Kļimovekas pilsētā (Maskavas apgabals).
Mana māte Marija Kuzina un tēvs strādāja
kara rūpnīcā, kuru evakuēja un pārcēla uz
Sibīriju.
Tēvu no turienes aizsūtīja uz fronti.
Mammai viņš lūdza pārcelties uz laukiem pie
vīramātes Tulas apgabalā, Arseņjevas rajona
Zibina ciemā. Mamma ar diviem bērniem, jo
mēs ar brāli bijām dvīņi, devās ceļā. Vecāmāte
200

Marija Kuzina

saimniekoja pa māju un palīdzēja mūs audzināt, mamma strādāja
dažādus darbus. Es ļoti mīlēju vecomāti.
Smagās dienas
Mūsu tēvs krita karā 1945. gada 5. martā. Vecaimātei bija četri
dēli, neviens nepārnāca no kara. Pēc kara mamma apprecējās,
piedzima māsa Ņina, kas par mani ir astoņus gadus vecāka.
Kad paaugāmies, vasarā devāmies strādāt uz kolhozu. Bija jāravē
kartupeļi un jāpalīdz vākt sienu. Mamma strādāja par slaucēju, bet
pēc tam uzreiz ar izkapti pļāva sienu, jo bija jānopelna siens pašu
vajadzībām. Mammai ar vecomāti bija govs, tele, aitas un dažādi
putni un katram bija jānodod kādas nodevas. Mēs ar brāli gājām
skolā. Es pabeidzu septiņas klases, viņš ļoti slikti mācījās un pabeidza
tikai trīs klases.
Uz Latviju
1958. gadā pie mums ciemos atbrauca mammas brālis no Latvijas
un paskatījies, kā dzīvojam, aicināja uz Latviju. Viņš tur nokļuva
pēc kara no Smoļenskas. Mamma ilgi domāja, kamēr izšķīrās par
braukšanu. Latvijā ieradāmies 1960. gadā. Mums te nepatika, jo
klimats bija slikts, mēs saslimām. Māsai uzmetās ekzēma, kas viņu
ilgi mocīja. Gribējām doties atpakaļ, bet kaut kā palikām… Mamma
atkal sāka strādāt par slaucēju, mani, 19 gadu vecu meiteni, negribēja
ņemt darbā, beigu beigās tomēr pieņēma, piebilstot, ka tas ir uz
mammas atbildību. Trīs gadus tā strādāju, bet biju jauna un ļoti
gribējās padraiskoties. Pēc darba mēs, jaunie, gājām uz kino, dejām
un koncertiem. Arī paši daudz dziedājām un braucām uzstāties
uz Misu.
Mana ģimene
1962. gadā satiku Pēteri Safoņenkovu un decembra beigās
svinējām kāzas. Dzīvojām „Jātniekos” kopā ar mammu un
vecomammu, jo dzīvokļu nebija. Brālis dienēja Padomju armijā. 1963.
gadā mums piedzima pirmā meita Nadja, pēc diviem gadiem otrā –
Vera. Mājās nesēdēju, jo bija jāuztur bērni, tāpēc atsāku strādāt par
slaucēju. 1968. gadā atkal paliku stāvoklī un jau gribēju atbrīvoties,
bet mans Pēteris lūdza to nedarīt, sakot: „Ja nu būs dēls…”. Dēlu viņš
neredzēja, jo 21. jūnijā noslīka.
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Bez vīra
Jūs nevarat iedomāties, kas ar mums tad notika. Es gribēju
darīt sev galu, bet paskatījos uz bērniem un domāju, kas ar viņiem
notiks? Saņēmos, 26. jūnijā apglabāju vīru, bet 1. jūlijā piedzima
dēls, kuru nosaucu tēva vārdā par Pēteri. Biju ļoti priecīga. Man
ļoti daudz palīdzēja mamma. Pārradusies no slaukšanas, viņa nāca
man palīgā. Oktobrī pati devos uz darbu fermā, bērnus pieskatīja
vīramāte. Ļoti gribēju, lai dod citu darbu, bet zootehniķis nepiekrita.
Tā nu audzinājām mazos uz maiņām: viena uz slaukšanu, otra pa
māju, visu laiku mainījāmies. Kad bērni sāka iet skolā, bija grūti, jo
visu ko vajadzēja.
Mani bērni
Meita Vera pēc vidusskolas izmācījās par šuvēju un strādāja
Bauskā šūšanas darbnīcā – visus apšuva. Tagad viņa dzīvo Bērstelē
un audzina divus bērnus. Nadja kļuva par sekretāri, šo pienākumu
viņa veic joprojām, bet tā arī neapprecējās, dzīvo viena Bauskā. Mans
jaunākais bērns, pastarītis Pēteris, pēc dienesta armijā izmācījās par
elektriķi, apprecējās un tagad audzina dēlu.
Mūsu likstas
Mana mamma ļoti smagi saslima ar vēzi un sāka ārstēties Rīgā.
Tajā laikā mana māsa Ņina mācījās Rīgā par krāsotāju un pēc sadales
nonāca praksē Viļņā. Apprecējās un pārveda mammu pie sevis.
Viļņā mammu veiksmīgi operēja, bet pie mums te sākās sajukums.
Mamma lēnām atguvās pēc operācijām, bet māsai Ņinai nomira
vīrs un palika četri dēli. Mammas nervi to neizturēja, vajadzēja viņu
vest uz šejieni. Četrus gadus kopu mammu, 1996. gadā viņa nomira.
Es aizgāju pensijā, man tā bija tikai 35 lati. Kā lai iztieku? Nopirku
govis, vācām sienu, bērni nāca palīgā, bet tas bija ārprātīgs darbs, kas
man radīja veselu gūzmu slimību. Mans brālis ar sievu dzīvoja mūsu
mājā. Viņiem 1968. gadā piedzima meita Sveta, bet viņas mūžs bija
īss. 1979. gadā meiteni notrieca automašīna, neizdevās viņu glābt.
Apglabājām Bauskā blakus manam vīram, viņas krusttēvam. Brālis
pēc tam mainījās – sāka dzert, strīdējās ar sievu, un drīz vien sieva
viņu pameta. Brāli vedu pie psihiatra uz Jelgavu, kas viņu nosūtīja uz
Daugavpili. Tur viņš ārstējās divus gadus un pēc nopietna kritiena
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ārstējās astoņus mēnešus. Domājām, ka vairs neatlabs, bet vēl
padzīvoja un 2009. gadā mūs atstāja.
Tāds ir mans mūžs – sūrs jau no mazām dienām, ar smagu
darbu un kreņķiem, mūžībā izvadot pašus tuvākos. Dzīve pagājusi
Rundālē, kur jūtos labi. Savas vecumdienas vadu, bērnu un mazbērnu
aprūpēta.

Rupjmaizes sausiņi
Zigurds Gustiņš

Esmu dzimis 1942. gada 30. augustā Aizputes apkārtnē. 1944.
gadā māte, vecāmāte, nesen dzimušais mazākais brālītis un es bijām
virzienā uz Vāciju, bet pa ceļam pārdomājām, jo tēvs bija palicis
padomju pusē, un mēs griezāmies atpakaļ.

Rundāles pils zēni: Ziedonis Saulājs, Zigurds Gustiņš,
Atis Gustiņš, Dainis Feldmanis, Andris Saulājs,
Rolands Gustiņš un Jānis Valbaks 1950. gadu beigas
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Talantu ievēro
Tēva mātei bija zeme 40 hektāru, kurus atņēma, jo viņa nespēja
samaksāt nodokļus. Viņa saimniekoja viena ar diviem palīgiem.
Mans tēvs viņai bija vienīgais dēls. Jau bērnībā atklājās, ka viņam ir
zīmētāja talants. Skolā viņam atzīmes bija sliktas, bet visus zīmēšanas
darbus veica talantīgi. Pēc skolas beigšanas viņš iestājās Mākslas
akadēmijā, bet studijas pārtrauca Otrais pasaules karš.

Rolands un Zigurds Gustiņi ar vecomāti
Doroteju Gustiņu 1947. gadā

Kara laikā viņš bija vācu armijā, kur strādāja par kara
korespondentu. Drīz vien virsnieki ievēroja viņa talantu un sāka
pasūtīt portretus. Tā viņam kara gadi pagāja samērā viegli. Nezinu,
kā gadījās, ka viņš palika padomju pusē. Tur viņu iesauca Padomju
armijā un aizsūtīja uz Tālajiem austrumiem, kur atkal zīmēja
augstāko virsnieku portretus. Pēc kara viņš atgriezās mājās, un sāka
strādāt Bauskas pamatskolā par skolotāju, jo Pilsrundāles skolā
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nebija brīvu vietu. Tēva māte vairākas reizes centās atgūt atņemto
zemi, bet neveiksmīgi. Beidzot pārcēlās uz Bausku. Aptuveni ap to
laiku sākās manas atmiņas.
Vairāki lieli maisi
Kādu dienu 1946. gada vasarā, kad kopā ar mazāko brāli bijām
ārā, mēs dzirdējām pieaugošu daudzu motoru rūkoņu. Drīz virs koku
galiem parādījās lidmašīnas ar sarkanām zvaigznēm zem spārniem.
Tās lidoja ātri, grupās pa trīs, dažādā augstumā. Brīžiem nedaudz
augstāk par Rundāles pils jumtu. Gaiss bija pilns motoru sēkoņas.
Mēs ar brāli panikā skrējām mājās un iebēgām pagrabā, no kura
dziļuma, sirdīm drebot, bet ar neviltotu interesi lūkojāmies debesīs.
Tā bija daļa no Padomju gaisa flotes, kas atgriezās mājās no kara.
1949. gada marta vakarā mēs ar brāli bijām ārā. Jau sāka krēslot,
un mēs gājām mājās. Tur māte ar vecomāti apģērbušās āra drēbēs
grozījās pa virtuvi un klusi sarunājās. Mūs ieraudzījušas, tās teica,
lai ejot ārā. Izgājām koridorā un lūkojāmies pa logu, kur no Elejas
puses šurp brauca garas smago automašīnu rindas. Vēl kādu reizi
viņas mūs sūtīja ārā, un tad mēs izdzirdējām vīriešu balsis. Pazibēja
smagi zābaki, it kā iežvadzējās metāls un atkal viss palika klusu. Tikai
mašīnu rindas uz ceļa pārkārtojās Bauskas virzienā.
Pienāca māte un teica, lai tagad nākot mājās. Vēlāk atklājām, ka
priekštelpā zem vecas segas glabājās vairāki lieli maisi ar žāvētiem
rupjmaizes (ķieģelīša) sausiņiem. Lai tādu daudzumu sažāvētu,
vajadzēja ilgu laiku, varbūt kopš 1945. gada. Tikai vēlāk uzzinājām,
ka tie vīri bija atnākuši, lai pateiktu, ka mūs neizvedīs. Toreiz mūs
glāba tētis, kurš Bauskā 1. maija svinībām gleznoja lielus Staļina un
Ļeņina portretus. Vēlāk tos sausiņu maisus iznašķējām, jo mums
piebiedrojās trešais brālis. Toreiz māte bieži vārīja gardas maizes
zupas. Tā mēs augām un atmiņas sāk krauties grēdās un kaudzēs, ka
vairs nevar saprast, kas bijis agrāk, kas vēlāk.
Iedegas elektriskais apgaismojums
Tika salabots Rundāles dzirnavu aizsprosts, uzstādīta ūdens
turbīna un mūsu mājās iedegās elektrības lampas. No paša sākuma
nebija kaut kas kā vajag, jo lampas dega ar spožu gaismu un bieži
sprāga. Vakarā tās trīs reizes nodzisa un iedegās, tad nodzisa pavisam
uz visu nakti.
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1950. gada pavasarī Pilsrundālē, Īslīces upē bija lieli plūdi. Bija
jauks laiks ar lēnu vēju, sauli, un mēs gājām uz Īslīces tilta skatīties
ledus iešanu. Zem tilta bija tikai pusmetru brīvas vietas. Māte teica, ka
laiks iet uz mājām, bet es sāku niķoties. No tās reizes, pavasarī, ledus
iešanas laikā es kļūstu nervozs un man grūti sēdēt mājās vai strādāt.
Šiem plūdiem sekas bija tādas, ka nākošo vasaru notika Īslīces upes
gultnes padziļināšana. Tas bija kādus trīs kilometrus garā posmā uz
augšu no Īslīces tilta pie Pilsrundāles. Tas bija nemiera pilns laiks, jo
vēl turpinājās skola un, kad priekšpusdienā sākās spridzināšana, zēni
sēdēja kā uz adatām. Pēc stundām skrējām skatīties spridzināšanu
pie pienotavas. Diemžēl, notika tikai pāris sprādzieni.
Laiks ritēja uz priekšu. Apkārtne tika apsaimniekota, bet ceļi
bija slikti, ar mašīnām grūti izbraucami. Ziemā un pavasarī sienu
pārvadāja ar lielām koka ragavām, kuras vilka kāpurķēžu traktori.
Negaidīts un smags trieciens
Mans tēvs strādāja Bauskas skolā un muzejā. Viņš daudz zīmēja
un gleznoja. Viņa devīze bija: „Nevienu dienu bez papīra un zīmuļa!”
Viņš sāka labi pelnīt un nopirka motociklu „Moskva”. Tad viņš uz
Pilsrundāli ciemos brauca ar moci. Necik ilgi, un viņš saaukstējās,
bet pret slimībām izturējās vieglprātīgi.
Šāda attieksme ņēma savu daļu. Slimība, kas no sākuma bija
vienkārša saaukstēšanās, progresēja līdz deguna blakusdobuma
iekaisumam. Tika izdarīta kaut kāda „punkcija”, bet viņu vairs
nevarēja glābt. Viņš nomira 1950. gada pašās beigās. Tēva māte sava
vienīgā dēla nāvi ļoti smagi pārdzīvoja. Kapos divi cilvēki viņu turēja,
lai viņa neielēktu iekšā. Vēlāk viņas acis vienmēr bija saraudātas.
No tā laika mums sāka grūti klāties. Turējām aitas, kas mums deva
vilnu zeķēm un jakām; cūkas un govi, kas mums deva pārtiku, pienu
un sviestu. Bija neliels dārzs un pļava sienam. Kaut ko arī nedaudz
pārdevām. Ģimenē vienīgā pelnītāja bija mamma – skolotāja Biruta
Gustiņa. Mums, trīs brāļiem, vajadzēja cītīgi strādāt saimniecībā.
Dažreiz aizmirsāmies, nevarējām pārtraukt spēles un iet palīgā
darbos. Dabūjām rājienu un pa retam arī pērienu.
Drīz pēc Staļina nāves mājās pārnāca mammas brālis. Vecāmāte
to uzzinājusi, apraudājās. No sākuma, viņš visur staigāja ar azotē
noslēptu dunci, jo bez tā nemaz nedrīkstot iet no mājas laukā.
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Viņš bija mācīts zivkopis un Pilsrundāles lielajā dīķī ierīkoja karpu
audzētavu. Saimniecība guva lielu peļņu, bet viņu izsauca uz partijas
biroju un piedraudēja ar apcietināšanu, ja vēl atļausies pašdarbību.
Bet dzert drīkstēja...

Mans laiks un dzīve
Inta Kamola (dzim. Egle)

Gadi nobirst laika smilšu pulkstenī. Tik daudz kas mainījies,
tik daudzi tuvi un pazīstami cilvēki aizgājuši mūžībā. Palikušas
atmiņas…
Esmu dzimusi 1943. gada rudenī, nelaimju un kara šausmu jūklī.
Mēnesi pirms manas dzimšanas nomira divus gadus vecais brālītis
Aivars. 1944. gada vasarā, uzlidojuma laikā gāja bojā tētis un bez
vēsts pazuda daudzi tuvinieki. Memmīte Marta Egle 27 gadu vecumā
kļuva atraitne, un viena audzināja mani un māsu Ritu. Mums daudz
palīdzēja memmītes vecāki Dore un Augusts Grigāni.
Draudzības aizvējā
Manas pirmās spilgtākās atmiņas saistās ar 1949. gada izsūtīšanu.
Vēl ilgi mūsmājās drēbes stāvēja sapakotas maisos, jo cerības, ka
neizsūtīs uz Krieviju ģimeni, kurā vīrs bija muzikants aizsargu
orķestrī, vīra brālis – Daugavpils prefektūras orķestra vadītājs,
brālis – virsnieks vācu armijā, bija niecīgas. Sibīrijā mūža mājas
atrada tēva māsa. Mēs, paldies Dievam, palikām Latvijā.
Dzīvojām „Stiepeļos”. Mamma strādāja kolhozā „Dzirnupe” par
fermas pārzini, vēlāk – par klētnieci. Dzīvojām trūcīgi, bet badā
nekad neesam bijušas. Apģērbtas arī bijām diezgan labi, jo kopā ar
mums dzīvoja mīļā tante Alīna Liniņš, kura šuva un mums ar māsu
iemācīja visas pirmās Latvijas laika dziesmas un senās rotaļas.
1950. gadā sāku mācīties Rundāles pilī esošajā Pilsrundāles
septiņgadīgajā skolā. Man viss patika: skola bija tikai puskilometra
attālumā un, ejot uz to caur parku, zinājām katru koka sakni un
grumbu. Man bija laba draudzene mūža garumā –Velta Ģirupniece
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un lielisks piemērs, kā jāmācās – māsa Rita. Mācības man padevās
viegli. Daudzas bija formālas, bet bija arī aizraujošas nodarbības
pionieru organizācijā un sporta pasākumi. Jaukas bija divas, vasarās
rīkotās pionieru nometnes Īslīces un Bērsteles upītes krastos, dažas
ekskursijas, arī rudens kartupeļu talkas kolhozā. Sākot ar ceturto
klasi, katru pavasari likām vienu līdz sešus eksāmenus. 1957.
gadā skolu beidzām vairāk nekā 40 audzēkņu. Man ir tikai labas
atmiņas par bijušajiem klases audzinātājiem Dzidru Valbaku un
Jāni Štrausu, skolotājiem Leonardu Feldmani, Birutu Vastlāvi, Elgu
Pupu, Kristapu Ulmani un daudziem citiem. Pēc gadiem tiekoties,
klasesbiedri Vilnis un Ivars atklāja, kā zēni izlaidumā aicināti dejot.
Viņi ģērbušies jaunajos uzvalkos, nošļūkuši pa notekcaurulēm no
pils otrā stāva un aizmukuši uz parku. Viņiem bijis neērti, jo dejot
neviens nav mācējis.
Vasarās strādājām. Ganīju kolhoza govis skaistās čigānietes
Vices vadībā, sēju kviešu un rudzu kūlīšus. Mājās bija nepatīkamie
ravēšanas darbi un siena vākšana.
Tad četri gadi Svitenes vidusskolā ar visiem jaunībai piederošiem
nedarbiem un grēkiem, mācības Rīgas Kultūras un izglītības
darbinieku tehnikumā bibliotekāru nodaļā.
Cilvēciska gaisotne
No 1963. gada 1. oktobra sākās darba dzīve 37 gadu garumā.
Strādāju Pilsrundāles ciema 1. bibliotēkā. Tā atradās Mazrundālē,
vienā mājā ar ciema izpildkomiteju un kolhoza „Rundāle” kantori.
Lasītāji nāca maz, toties daudz bija bezjēdzīgas ikmēneša atskaites.
Bieži strādāju ciema izpildkomitejā, aizvietojot sekretāri, veicot
dažādus tehniskus darbus. Tā laika atmiņas saistās ar ļoti cilvēcisko
ciema padomes priekšsēdētāju Antonu Undzenko, ar viņa īpašo
latgaliešu izrunu. Vēl tagad dzirdu viņa uzslavu: „Intene, tu esi zelta
pupene”.
Gandrīz 45 gadus ciema izpildkomitejā par sekretāri un pēdējos
gados par kasieri strādāja Veltiņa Pluce. Viņa bija godīga, strādīga,
bieži sadzīves rūpju nomākta. Veltiņa bija ļoti konservatīva,
kategoriski atteicās rakstīt ar rakstāmmašīnu un braukt ar velosipēdu.
Nodokļus iekasēja, kājām izstaigājot daudzus kilometrus līdz algu
izmaksu vietām Rundālē un Saulainē.
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Ļoti interesanta personība bija Emīls Alnis, jaunībā viņš bija
Dailes teātra aktieris, filmējies 1939. gada filmā „Zvejnieka dēls”.
Rundālieši viņu atceras kā daudzu lugu režisoru. Viņa asprātību un
īpašos teicienus vēl tagad pieminam, sakot: „To teica mūsu Alnītis”.
Pazinām katru iedzīvotāju
Mani 1969. gadā ievēlēja par Rundāles izpildkomitejas
priekšsēdētāju. Ciema padomes budžets bija niecīgs, darbu vērtēja
pēc saimniecības ekonomiskajiem rādītājiem. Dažādas uzskaites
un atskaites, dzimtsarakstu lietas, notariālās darbības, karaklausībai
padoto uzskaite, civilās aizsardzības mācības un dokumentu
kārtošana, skolēnu uzskaite, to laiku padomju sadzīves tradīciju
organizēšana u. tml. Divreiz gadā tika veikta ciema iedzīvotāju un
viņu īpašumu uzskaite, apsekojot katru māju un dzīvokli.

Kolhoza „Rundāle” jubileja Pilsrundāles skolas zālē. 1969. gads

Mēs pazinām katru iedzīvotāju, zinājām ikvienu skolēnu.
Iedzīvotāju skaits Pilsrundāles ciemā bija gandrīz 4000. Gada laikā
piedzima ap 40 bērnu. Cilvēkiem, mainot dzīvesvietu, aizpildījām un
Bauskas rajona Milicijas nodaļas Pasu galdā reizi nedēļā iesniedzām
izrakstīšanas un pierakstīšanas lapiņas. Ciema izpildkomitejā strādāja
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divi trīs darbinieki. Vienīgais transports – satiksmes autobuss un
mans motocikls „mazais āzītis”, kas bija laimēts loterijā. No tiem
laikiem man ir mūža draudzība ar Elgu Lazovsku un Zīnu Ziemeli.
Reizi divos trīs gados notika piecas dažādu nosaukumu vēlēšanas,
sākot ar ciema padomes, kurā ievēlēja 41 deputātu, līdz PSRS
Augstākajai padomei. Vēlētāju sarakstos tika ierakstīti visi gandrīz
2000 pilngadīgie ciema iedzīvotāji. Bija nerakstīta, bet obligāta
prasība – 100% vēlētāju piedalīšanās, un to varēja izpildīt, ļaujot
vienam vēlētājam balsot arī pārējo ģimenes locekļu vietā, braucot
ar zirgiem, automašīnām un traktoriem uz fermām rīta agrumā, pie
nespējīgiem un arī aizdomīgajiem, kas uz vēlēšanu iecirkni varētu
neatnākt. Tas bija murgs, apvienots ar humoru un jautrību. Neraugoties
uz daudziem pārkāpumiem balsošanas laikā, atskaitēm vajadzēja būt
perfektām. Līdz diviem naktī skaitījām, šķirojām, saiņojām biļetenus,
tika rakstītas atskaites un vēlētāju ierosinājumu burtnīcas, kas arī bija
obligāti, tāpēc nereti nācās rakstīt pašiem. Amizantākais, kas palicis
atmiņā, ir ierosinājums ciema izpildkomitejai „aptaisīt sētiņu ciema
durvju priekšā”. Uz rīta pusi balsošanas rezultāti – biļeteni un pārējie
dokumenti – partijas komitejas pārstāvja, „poliča”, iecirkņa komisijas
vadības un izpildkomitejas priekšsēdētājas pavadībā tika aizvesti
uz rajona izpildkomiteju, kur rajona vēlēšanu komisija vēlreiz visu
rūpīgi pārbaudīja. Ciema vēlēšanu komisijas locekļi un iesaistītie
darbinieki nekādu atalgojumu nesaņēma, vienīgi garšīgas maltītes
Saulainē.
Laulāts 400 pāru
Dažādi gāja arī laulību reģistrācijās. Tās manā darba laikā
bijušas pāri 400. Atceros pašas pirmās. Precējās divi padzīvojuši
Septītās dienas adventisti. Rakstot dokumentus, dzirdu ilgstošus
āmura klaudzienus. Domāju, ka šoferis kaut ko kaļ, jo tieši blakus
izpildkomitejai atradās kolhoza garāžas. Taču izrādījās, ka mūsu
ārdurvis aizsistas ar ziediem izpušķotu bomi, kam vienu galu rokās
tur vietējais dzērājs, cerībā saņemt pudeli no jaunā pāra. Jaunlaulāto
ticība nekādu alkoholu neatzina, taču naudu degvīna pudeles iegādei
„goda vārtu” autors dabūja. Neaizmirstamas arī kādas lielas kāzas,
kurās līgavainis, jautāts par piekrišanu stāties laulībā, ļoti skaļi
iesaucās: „Tā lieta var iet!”
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Bērnības svētki Rundāles pils Baltajā zālē

Iecienīti bija bērnības un pilngadības svētki, kas jūlijā un augustā
notika Rundāles pils Zelta vai Baltajā zālē, vēlāk arī Saulainē un
Pilsrundāles vidusskolā. Tajos piedalījās līdz 30 bērnu un jauniešu.
Svētkus parasti vadīja pazīstami Rīgas mākslinieki.
Algas izpildkomitejas darbiniecēm bija niecīgas, tāpēc mums
katrai mājās bija piemājas saimniecība un lopiņi. Darbs dzina darbu,
bet pietika laika un spēka arī izpriecām, ekskursijām un deputātu
vakariem. Svētkus svinējām līdz rītam, kad bija jādodas mājās kopt
lopus.
Vislabākās atmiņas man ir par Rundāles sovhoza direktoru
Alfrēdu Greiseli, kurš sāka Pilsrundāles ciemata celtniecību. Daudz
kopīgi strādājām ar Pilsrundāles skolas direktoriem Andreju
Bumbēru un Aloīdu Baķi.
Pārbūve un atmoda
Pēc izpildkomitejas pāriešanas uz jaunām telpām tagadējā
Rundāles domes ēkā darba apstākļi kļuva civilizētāki. Tad arī tuvojās
M. Gorbačova pārbūves laiks un tam sekojošā Atmoda. Pirmās
Atmodas vēsmas Pilsrundālē sākās ar Latvijas karoga pacelšanu
ciemata ūdenstornī 1988. gada 18. novembra naktī. Pēc šī notikuma
Valsts drošības komitejas Bauskas nodaļas darbinieki izpildkomiteju
apmeklēja ik pārdienas, mūs pratināja, kaut gan paši zināja daudz
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vairāk par mums. Esmu pārliecināta, ka viņi ziņas bija ieguvuši no
Rundāles pils muzeja ziņotājiem. Paldies Dievam, „vainīgos” tomēr
neatrada.
Par Atmodas laiku, 1989. –1991. gadu, man ir pašas dārgākās un
svētākās atmiņas, jo bija jūtama cilvēku labestība, pašaizliedzība un
vienotība. Valsts karoga nomaiņas brīdī pie izpildkomitejas skolotāja
Sarmīte Zara deklamēja: „Laimīgs tas, kam to piedzīvot ļauts.” Tad
sākās jauna Latvija, jauni likumi un jaunas attiecības.

Inta un Aivars Kamoli ekskursijā

Gadiem ejot, nedomāju par slikto. Lai kāds, tas bija mans laiks
un mana dzīve. Tagad prieku un spēku dod bērni un mazbērni,
vīrs Aivars, māsas ģimene un citi tuvinieki, draugi un visas dārgās
atmiņas par lielo dēku, kurai vārds ir Jaunība.

Neaizmirstami notikumi
Ruta Kļaviņa

Mana dzimšanas diena ir 1942. gada 8. oktobris, pasaulē nācu
Lietuvā.
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Dailis, Ruta un Alvis Jurevici 1946. gada 20. janvāris

Rundāles pagastā nokļuvu pēc 1949. gada deportācijām
Lietuvā. Rundāle maniem vecākiem ir dzimtā puse. Tēvs Voldemārs
Jurevics cēlies no „Spricēnu” mājām, māte Irēna Jurevica (dzimusi
Veiskate) – no Lejaskroga.
Meklējām glābiņu
Līdz 1949. gada 24. martam vecāki saimniekoja savā saimniecībā
Kruku pagastā pašā Latvijas pierobežā. Mans brālis Alvis tajā laikā
mācījās par elektriķi Rīgas elektrotehnikumā, brālis Dailis – Saulaines
lauksamniecības skolā par agronomu.

Kuļmamšīna darbā
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1949. gada martā vecākus pabrīdināja, ka mūsu ģimene iekļauta
izsūtāmo sarakstā. Ar pajūgu tēvs un mamma izbrauca no mājām
Lietuvā uz Latviju pie radiem. Mana mamma iepriekšējā dienā bija
salauzusi kāju. Vispirms bija jāaizbrauc uz Bausku pēc palīdzības.
Slimnīcā kāja tika ieģipsēta. Tad viņi devās pie radiem, kuri paši
baidījās no represijām un vecākus nepieņēma. Tālāk ceļš veda uz
Viesturu pagasta „Daudziešiem”. Tur dzīvoja manas vecāsmātes
brālis Žanis Ķiģelis, viņš jau 25. martā bija deportēts.
Brālis Dailis tika sūtīts mājās
no Saulaines. Mācību daļas vadītājs
J. Brežinskis paziņojis, ka mūsu
ģimeni vedīs uz Sibīriju, un viņš no
tehnikuma atskaitīts. Brālis kājām
gāja uz mājām, bet pusceļā radi
paziņoja, ka vecāku mājās vairs nav.
Dailis devās atpakaļ un radu mājās
„Daudziešos” satika tēvu un māti.
No Rīgas atbrauca arī brālis Alvis.
Lai turpinātu mācības, naudas
vairs nebija. Pirms izbraukšanas no
mājām Lietuvā mani aizveda pie
tēvamāsas Elzas un brāļa Žaņa. Elza
bija skolotāja, vecāki domājuši, ka
māsu un brāli uz Sibīriju nevedīs.
Dailis Jurevics
Taču 1949. gada 25. martā
pie tantes mājas piebrauca mašīna ar trim bruņotiem vīriem. Vīri
pusstundas laikā lika savākt visu nepieciešamo, lai vestu uz Krukiem
un tālāk izsūtīšanai uz Sibīriju. Dzelzceļa stacijā tantei Elzai izdevās
mani atdot svešiem cilvēkiem ar lūgumu paziņot tēvamāsai Marijai.
Mani neizveda arī tādēļ, ka nebiju konkrētās ģimenes sarakstā. Pie
tēvamāsas Marijas dzīvoju līdz pavasarim. Savus vecākus satiku
Rundālē, Strautiņu mājās, kad ziedēja ābeles.
Mežā un laukos
1949. gada aprīlī mani vecāki un brāļi tika pieņemti darbā
sovhozā „Ceraukste”. Pārvaldnieks Arklons viņiem piedāvāja
darbu mežā Dzelzāmurā materiālu sagatavošanai saimniecības
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vajadzībām. Tēvs un brāļi pusgadu strādāja un dzīvoja mežā. Nedēļas
laikā bija jāsagatavo kokmateriālu krava un jāizved pie ceļa. Kad
mamma izveseļojās, viņu pieņēma darbā par teļkopēju. 1951. gadā
brāļus iesauca Padomju armijā. Alvis dienēja Moldāvijā, Tiraspolē,
Dailis – Uzbekijā, Samarkandā. Viņi no armijas atgriezās 1954.
gadā un sāka strādāt sovhozā „Ceraukste”. Līdz 1954. gadam vecāki
strādāja „Ceraukstē” un „Rundālē”, bet tad tēvu pārcēla darbā uz
Brunavišķiem, kas bija saimniecības nodaļa. Tur tēvs nostrādāja līdz
pensijai, nododot savas zināšanas un amatu Igoram Zālem.
Pēc dienesta armijā brāļiem iedeva istabiņu Jātnieku mājas otrajā
stāvā, bijušā radiomezgla telpā. Iepriekš no turienes pa skaļruni tika
ziņotas vietējās aktuālās ziņas, starplaikos krievu sievietes skaļrunī
dziedāja savas tautasdziesmas (častuškas).
Brālis Dailis mācījās Jaungulbenes lauksamniecības skolā par
mehanizatoru. Pēc skolas turpināja darbu sovhozā „Ceraukste” par
traktoristu, kombainieri un brigadieri. Brālis Alvis strādāja par
elektriķi. Kad ciematā uzbūvēja pirmo divstāvu māju, tur brāļiem
tika iedots dzīvoklis.
Saimniecības direktors Jefims Starikovs augstu novērtēja brāļa
Daiļa darbu un piešķīra apbalvojumus - godarakstus, prēmijas un
foto ievietoja goda plāksnē. 1957. gadā Dailis nodibināja ģimeni.
Saimniecībā Dailis Jurevics nostrādāja līdz aiziešanai pensijā un
turpina dzīvot Rundālē.
Skolas solā un dzīvē
Manas skolas gaitas sākās Pilsrundāles septiņgadīgajā skolā 1949.
gada 1. septembrī. Šeit pabeidzu piecas klases. Pēc tēva pārcelšanas
darbā uz sovhoza „Ceraukste” nodaļu Brunavišķos, turpināju
mācības Pāces septiņgadīgajā skolā, pēc tam – Bauskas 1. vidusskolā,
ko pabeidzu 1960. gadā. No 1960. līdz 1965. gadam mācījos Latvijas
Lauksaimniecības akadēmijas Zootehnikas fakultātē. Rundālē
atgriezos 1973. gadā, sākumā strādāju par putnu fermas brigadieri.
No 1977. gada pēc saimniecību apvienošanas un pārveidošanas par
Saulaines sovhoztehnikumu līdz aiziešanai pensijā turpināju darbu
par zootehniķi.
Mani vecāki bija izglītoti, tēvs beidzis Jelgavā lauksaimniecības
skolu un Latvijas Universitātē četrus kursus mācījies par agronomu.
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Savas zināšanas lauksaimniecībā izmantoja, sākumā strādājot Lietuvā
par apriņķa agronomu, mācot saimniekus zemkopībā, lopkopībā,
piensaimniecībā, bet vēlāk savā saimniecībā.
Mamma bija beigusi I. Kļaviņas ģimnāziju Bauskā. Daudz skarbu
notikumu mūsu ģimenei bija laikā no 1949. gada marta un arī šeit
Rundalē. Pazemojumi un trūkums. Maizi deva uz kartītēm, bija
jāstāv garā rindā. Strādājot meža un citus smagos darbus, iztikšana
bija trūcīga. Galvenokārt vārījām biezputras. Vienreiz uz meža
darbiem braucot, pārvaldnieks iedeva speķa gabalu.
Dzīvi pārdomājot, mans vēlējums visiem ir viens, lai nekad
nav jāpiedzīvo brīdis, kad piespiedu kārtā jāatstāj mājas! Tas ir
neaptverami smagi.

Sēj sēklu un priecājies

Aleksandra Ozoliņa (dzim. Uvarova)
Ir 2017. gads, kad rakstu, un man jau ir 82 gadi. Liela daļa dzīves
ceļa jau noiets, bet priekšā vēl tāds neliels gabaliņš palicis. Bet, kā bija
tajā tālajā 1949. gadā un, ko es vēl atceros, to izstāstīšu, varbūt kādam
tas būs interesanti.
1949. gadā es, 14 gadus veca meitene, kopā ar savu lielo ģimeni:
māti Jekaterinu Uvarovu, tēvu Aleksandru Uvarovu, māsām Ņinu
un Veru, kā arī ar brālīti Vovu, atbraucām uz Latviju, lai dzīvotu
labāku dzīvi un strādātu. Mana mamma nevarēja strādāt, jo mazais
brālītis bija slims un viņam bija vajadzīga pastāvīga uzmanība un
kopšana. Tēvs strādāja celtniecībā, bet māsas darīja visādus darbus
lauku brigādē un lopkopībā. Mēs bijām trīs māsas, kas nebijās no
darba un uz mums varēja paļauties. Visi zināja, ka māsas Uvarovas,
lai vai kādu darbu darīs, to paveiks labi, pareizi un kvalitatīvi. Vecāki
to mums bija ieaudzinājuši.
Viens vārds – vajag!
Es neaizgāju mācīties, jo vajadzēja palīdzēt ģimenei. Lai arī biju
ļoti maza auguma, tikai mazliet vairāk par metru, es biju apķērīga un
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no pusvārda visu sapratu. Vai man bija grūti? Toreiz nē, bet tagad,
atskatoties atpakaļ, nespēju noticēt, kam esmu izgājusi cauri.
Mēs cēlāmies ar saullēktu, gājām strādāt uz lauka vākt vārpas, jo
tās nedrīkstēja sažūt. Nevienu vārpiņu neatstājām. Visas savācām ar
savām mazajām bērnu rociņām. Darbu bija daudz, un mēs ķērāmies
pie jebkura un tā no agra rīta līdz saulrietam. Mēs bijām ļoti
saliedētas, draudzīgas un stāvējām viena par otru. Šo sajūtu iznesām
cauri visai dzīvei.
Tajā laikā neviens darbs nebija mehanizēts. Visus darbus
padarījām ar rokām. Reiz mana meita jautāja: „Mammu, bet kāpēc
jums vajadzēja tās vārpas tik agri vākt?” Arī jums taču gribēsies to
zināt, vai ne? Nogrieztās vārpas likām statos un, ja tās būtu sažuvušas,
tad tās salūztu. Viss bija jādara akurāti: jānogriež pareizais garums,
tad jāsaliek pa kaudzītēm un jāsaliek kā mājiņa. Tā mājiņa bija garāka
par mani pašu. Rokas bija noklātas ar asiņainām tulznām, bet es
nečīkstēju. Mēs bijām ļoti apzinīgas, un pirmajā vietā bija tikai viens
vārds – vajag! Mēs neslimojām,jo smagā darbā bijām norūdījušās.
Mūsu paaudzes cilvēki ir pavisam citādāki, un tagad neviens tā
nevarētu pastrādāt.
Izstāstīšu kādu gadījumu. Vienu gadu saimniecībā tika iestādīti
kartupeļi. Lauks milzīgs, bet laikā, kad tie bija jānovāc, nemitīgi lija
lietus. Viss peldēja, un brigadieris pa vagu starpām salika dēļus, bet
mēs izrakām kartupeļu cerus, salikām tos uz tiem un pēcāk žāvējām.
Jāteic, ka visu ražu saglābām un tā bija varen laba. Protams, ka bija
auksti, slapjš, viss sāpēja, bet, kā jau rakstīju iepriekš, bija tikai viens
vārds – vajag!
Atceros vienu interesantu gadījumu, kad tika atrasta pirmā
Kolorādo vabole. Tas bija gadsimta notikums! Uz kartupeļa uzradās
kaut kāda vabole, katastrofa! Izveidoja komisiju, kas lēma, ka visu
lauku vajag iegrožot. Izsludināja karantīnu, un visu iznīcināja, lai
nekas neizplatās uz citurieni. Bet, kas notiek tagad? Viss ir pašu ziņā...
Sovhozā visi strādāja kā vienots mehānisms. Bērnībā es nekad
neredzēju uz laukiem nezāles, aizaugušus grāvjus un pamestus,
nekoptus zemes pleķīšus. Bija kopti dārzi un visa zeme bija
apstrādāta. Laukos auga kukurūza, graudaugi, cukurbietes, kartupeļi
un dārzeņi: kāposti, gurķi un burkāni. „Mālniekos” audzēja stādus,
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kurus izstādīja uz lauka. Tāpat audzēja augļukokus un ogas. Atceros
zemeņu laukus. Apkārt viss zaļoja un ziedēja. Visu novāca ar rokām.
Sienu saimniecības ganāmpulkam pļāva ar izkaptīm, bet katram
sovhozniekam bija iedalītas grāvmalas. Visi tās gāja izpļaut un tā
savāca nepieciešamo siena daudzumu savai gotiņai. Toreiz viss bija
tik labi sakopts un likās, ka pati zeme saka paldies cilvēka rokām
par rūpēm. No mūsu zemes nāca prieks un cilvēkos tas radīja
apmierinātību par paveikto.

Propagandas plakāts. Aleksandra Ozoliņa (no labās)

Toreiz visi dzīvoja tik draudzīgi. Brigādēs bija dažādu tautību
cilvēki un viņi runāja dažādās valodās, bet lieliski sapratās bez tulka.
Bija tik daudz humora un smieklu. Visu slikto centās pārvērst jokā.
Zinoši cilvēki vadīja saimnie-cības darbu. Par direktoru bija V.
Konovalovs, kuru satikt kabinetā bija neiespējami. Viņš bija visur
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citur: uz lauka, dārzā, noliktavā, fermā. Viņš par savu saimniecību
zināja visu, jo visu pats pārraudzīja.
Agronoms N. Golubevs ļoti mīlēja zemi un likās, ka viņš visu
māk sarunāt ar to. Ražas bija visaugstākās. Viņš arī pats visam
sekoja, pārbaudīja, cik dziļi sēkla iesēta. Viņš bija ļoti zinošs, prasīgs,
strādīgs un jebkura raža deva rezultātus. Protams, visu sēja, stādīja un
novāca ar rokām. Bija tādi grozi, ka ne pastumt, bet kaut kā stiepām.
Nevienu dārzeni nedrīkstēja izbērt, visus vajadzēja ar rokām salikt
glīti un saudzīgi. Gurķīti pie gurķīša. Vai zināt ar ko tie laiki atšķiras
no šiem? Bija tik nenormāla atbildība un vienmēr bija tikai viens
vārds – vajag! Mēs ar to bijām kā saauguši.
Pirmā un pēdējā mīlestība
Saimniecībā parādījās zirgi, un tas jau bija liels atspaids, jo vairs
nevajadzēja maisus stiept uz muguras. Izstāstīšu jums par pirmo
tikšanos ar zirgu un savu pirmo un pēdējo mīlestību. Tātad, es
mazliet paaugos, man bija jau 18 gadi un mūs aizsūtīja apsēt lauku.
Es, kā iedomājos tos smagos maisus... Taču uz lauku aizgājām (vajag!)
un mums izdalīja tādus pītus grozus, kas bija jāpiepilda ar sēklu un
jāceļ pār plecu. Gājām pie maisiem, bet pēkšņi redzam zirdziņu, kur
rati pilni ar maisiem, un mēs tā sapriecājāmies, ka nebūs jāstiepj
smagais maiss pa lauku, ka es pat neskatījos, kas tur ratos vēl sēž. Aiz
prieka situ plaukstas un pat nemanīju, ka uz mani, izbrīna pilnām
acīm, skatās kāds puisis. Puisis manu grozu tā piebēra, ka knapi
pastiept varēju, bet es jau nečīkstēju, vai tad pirmoreiz? Turpmāk šis
puisis visu laiku mums veda maisus. Mani viņš sauca par brūti, bet
es taču nesapratu, ko tas nozīmē. Domāju, ka nepietika jau ar to, ka
grozu piebēra līdz malām, vēl apsaukājas ar sliktiem vārdiem. Visas
meitenes bija viņā iemīlējušās! Viņš bija stalts, lokainiem matiem
un zilām acīm, bet es tāda sīkā... Es uz viņu pat neskatījos, un tas
viņu aizskāra. Viņu sauca Arvīds Ozoliņš, un mēs nodzīvojām kopā
līdz pat viņa mūža beigām. Redz, kā notiek dzīvē – smuks, stalts, bet
blakus sīka strupdegune, bet savu dzīves ceļu nogājām kopā.
Arvīds bija ļoti strādīgs, un nekad neņēma atvaļinājumu. Viņš
nemācēja tā vienkārši atpūsties. Viņš ļoti mīlēja dzīvniekus. Brauca
uz traktora, kombaina, veda lopiem ūdeni un ar mucu izveda visu,
ko nu vajadzēja, pat tualetes. Tajos laikos taču bija tikai sausās
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Arvīds Ozoliņš uz motocikla

tualetes, un šis darbs bija ļoti nepieciešams, kaut arī nepatīkams.
Arvīds nevienam nespēja atteikt. Ja modināja naktī, pat tad devās
palīgā. Pat mūža nogalē, jau paralizēts, kad insults viņam atņēma
nesenās atmiņas, bet atstāja pagātnes drumslas, viņš man lika zvanīt
brigadierim, ka viņš šodien nevarēs atvest lopiem ūdeni, jo nespēj
piecelties. Tā arī aizgāja mans mīļais un vienīgais – norūpējies un ar
domām par darbu. Tu vienmēr paliksi gaišā piemiņā, mans labais.
Jā, ko tad es te tikai par darbu vien. Mēs taču toreiz bijām jauni
un visi kopā atpūtāmies. Pulcējāmies pie kāda mājās, dziedājām
un dejojām bajāna skaņām aizvijoties tālumā. Mums, meitenēm,
bija tādas sporta čībiņas, bet tās vajadzēja padarīt glītākas. Pirms
balles mēs tās sasmērējām ar krītu un tās bija baltum baltas. Varat
iedomāties, kāds krīta mākonis stāvēja tajā istabā, kurā dejojām,
bet mēs izlikāmies to nemanām. Smieklīgi, bet mēs pat kāvāmies
dēļ krīta... Bet, kad atveda kino, nu tas gan bija notikums! Filmas
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skatījāmies kur nu pagadījās: uz zāģa rāmja, govju kūtī, kad tās bija
izdzītas ganībās un bija pilnīgi vienalga, ko skatīties. Mēs guvām
baudījumu no paša procesa. Uz ekrāna taču cilvēki darīja to pašu,
ko mēs un mēs skatījāmies, jutām līdzi, raudājām, smējāmies visi
kopā. Jā, bija tik interesanti. Nekā cita taču nebija. Nebija interneta,
televizora, bet bija prieks, gribējās dzīvot un mēs bijām patiesi un
ticējām!
Vēl vēlos pieminēt to, kas notika, kad sāka vākt labību. Meitenes
katram kombainam uzpina vainadziņu, tas bija ļoti aizkustinoši, jo
taču maizīti vāca.
Nav nepārvaramu šķēršļu
Mazliet par to, kā darbojās sovhozs. Tajos laikos bija nodevas. Ja
ģimenes saimniecībā bija vistas, tad nodevas atdeva ar olām, ja govs,
tad ar sviestu, ja sivēni un teliņi – ādas. Katra ģimene bez ierunām to
pildīja. Viss kaut kur tika nodots un kādam noderēja. Nebija nekādu
atkritumu, kā tagad. Agrāk sovhozā visur bija dzīvība: teliņi īdēja,
govis māva, bija putnu komplekss, cūku kūtis un visur strādāja cilvēki.
Kas tagad? Cilvēki nodzeras, nestrādā, dārzi aizaug. Es taču paliku
dzīvot sovhozā un man pretī bija zirgu stallis. Prieks bija skatīties,
kā zirgi skraida. Tagad tur ir Dieva aizmirsts zemes pleķītis - nekam
nevajadzīgs, aizaudzis un pamests purvs. Ļoti skumji. Domāju, ja
būtu lielāka saliedētība, disciplīna un savstarpējs atbalsts, tad viss
būtu savādāk.
Mēs ar vīru par pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu darbu bijām
godalgoti dažādām balvām un medaļām. Kopā izbraucām visu
Padomju Savienību.
Tajos laikos nebija nekādu automātisko veļas mašīnu, gludekļu,
to visu darīja ar rokām. Neviens nestaigāja netīrās un sagumzītās
drēbēs. Mēs mācējām saglabāt ražu un ēdienu bez ledusskapjiem.
Mēs ļoti daudz runājāmies, satikāmies, mums bija interesanti
citam ar citu.Varējām stundām klausīties interesantā sarunu biedrā.
Rakstījām un saņēmām vēstules, tad tās kopā lasījām un pārspriedām,
priecājāmies par sasniegumiem.
Atskatoties atpakaļ, es neko nenožēloju. Latvijā dzīvoju jau 70
gadus un uzskatu Latviju par savu dzimteni. Te es satiku mīlestību,
te piedzima mūsu mīļās meitiņas, radās mazbērni un mazmazbērni.
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Manam mazdēlam ir 19 gadi, bet mazmazbērnam tikai seši mēneši.
Esmu laimīga sieviete! Es visus mīlu un dzīvoju apkārtējo apmīļota.
Mūsu ģimene dzīvo lielā cieņā, mēs rūpējamies cits par citu, un
mīlestību mums neviens nevar atņemt. Ticu, ka mana labestība
pārmantosies no paaudzes paaudzē, tāpat kā mana mīlestība uz zemi
un ziediem.
Nobeigumā vēlos pateikt, ka savu dzīvi mēs veidojam paši.
Vienalga, kurā pasaules malā dzīvojam, kādi ļaudis ir mums apkārt
un kādā valodā runājam, ja vien savā sirdī nesam mīlestību, mākam
strādāt ar savām rokām, tad dzīvē nav nekādu nepārvaramu šķēršļu.
Vienkārši dzīvo un sēj zemē sēklu, priecājies un esi laimīgs!

Paliek dzīvot Latvijā

Ināra Sīmane (dzim. Bartuševska)
Esmu dzimusi un uzaugusi Rundāles „Ķeķīlās”, bijušā kolhoza
„Dzirnupe” teritorijā. Mani vecāki bija lietuvieši. Tēvs Gunārs
Bartuševskis jau 14 gadu vecumā atnāca uz Latviju darbu meklēt. Tā
viņš nonāca pie „Ķeķīlu” saimnieka un palika uz dzīvi. Pagāja gadi,
tēvs apprecējās ar manu mammu Julianu, arī viņa atnāca dzīvot uz
Latviju.
1949. gadā piedzima vecākais brālis Vitauts, 1956. gadā
dienasgaismu ieraudzīju es, 1960. gadā – jaunākais brālis Dainis.
Tagad abi brāļi dzīvo Madonas novadā.
Netālu no „Ķeķīlu” mājām atradās Rundāles astoņgadīgā skola,
es to sāku apmeklēt 1963. gadā. Tā bija divplūsmu skola, klases
bija apvienotas. Par šo mazo lauku skoliņu man ir vismīļākās
atmiņas. 1966. gadā to likvidēja, es pārgāju mācīties uz Pilsrundāles
astoņgadīgo skolu, ko pabeidzu 1971. gadā.
Tajā pašā gadā sāku mācīties Bauskas 1. vidusskolā un līdztekus
apguvu pārdevējas profesiju. 1974. gadā beidzu mācības un pēc tam
sāku strādāt Bauskas universālveikalā. Tagad esmu mājsaimniece.
Man ir meita Ilva un dēls Jānis. Pašlaik man ir trīs mīļi mazbērniņi.
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Skolas izlaidums ar audzinātāju

Kolhozā bija izveidotas trīs brigādes. Brigadieri bija Rūdolfs
Minkēvics, Aina Ramane un Antons Undzenko. Mani vecāki strādāja
lauku brigādē. Tēvs bija zirgkopis, kolhozā katrā brigādē bija zirgu
ferma. Tēvam fermā bija liels melns ērzelis un no citām novietnēm
šurp veda ķēves lecināt. Tēvs lika iekārtot burtnīcu, lai pierakstītu
datumu un to, kāda ķēve un no kuras brigādes atvesta.
Mūsu mājas atradās trešajā brigādē, kuras brigadieris bija Rūdolfs
Minkēvics. Brigādē bija daudz cilvēku, jo lielākoties bija roku darbs.
Bija noteikts biešu vagu skaits, kas jākaplē divreiz. Pēc tam tās ar
traktoru rušināja. Es ar vecāko brāli arī kaplēju, rudenī mamma
par to dabūja cukura maisu. Tad mēs varējām vārīt gardāko našķi –
konfektes „Gotiņa”.
Sienu vajadzēja gubot, es ar zirga grābekli to grābu. Pēc tam to
veda uz fermām gan ar zirgiem, gan smagajām mašīnām. Rudenī,
pēc graudu nokulšanas, salmi tika savākti un sakrauti lauka malā
lielās kaudzēs. Mans vecākais brālis atceras, ka viņam mehāniķis
Kārlis Segliņš atļāva ar mazo traktoru stumt salmus pie kaudzes, bet
traktorista tiesības viņam nebija.
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Aiz „Ķeķīlu” mājām bija liels rudzu lauks. Tēvs ar zirgiem pļāva,
sievas sēja kūlīšus. Rudenī graudi tika nokulti un sabērti klētīs.
Klētnieks bija atbildīgs par graudu glabāšanu un izsniegšanu. Mūsu
brigādē tā bija Natālija Puzule.
Bija arī govju fermas, slauca ar rokām. Slaucējām pašām piena
kannas bija jāved atdzesēt. „Ķeķīlās” pie akas bija koka grīda, tajā
atradās četrkantaina metāla vanna, kurā tās salika. Ūdens bija
jāpumpē ar rokām. Tolaik vajadzēja smagi strādāt. Katrai ģimenei
bija lopi: govis, cūkas, aitas. Kolhoznieki pienu nodeva Rundāles
pienotavā. Kārlis Lemesis to veda ar zirgu, vēlāk – mans tēvs. Par
nodoto pienu pretī deva vājpienu.

Ekskursija pie jūras. Attēlā (no kreisās puses) Maija Lemese,
Natālija Puzule, Juliana Bartušauska (mana mamma)

Ļaudis tolaik bija draudzīgāki un izpalīdzīgāki. Rudenī rīkojām
kartupeļu talkas, kaimiņš kaimiņam gāja palīgā. Lieldienas un Līgo
svētkus svinējām kopā. Mana mamma bija lieliska saimniece, prata
izcept garšīgus pīrāgus, arī kaimiņiene Marta Maldute cepa gardus
našķus.
Malku kurināšanai gādājām paši. Ziemā ar zirgu un ragavām to
vedām no „Ķeķīlu” meža. Tika savākts pēdējais žagars. Tos sacirta un
sakrāva gar šķūņa malu, plītis vasarā kurināja tikai ar tiem.
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Mums pirmajiem bija televizors „Starts”. Kaimiņi nāca pie
mums skatīties filmu „Klusā Dona”, kas bērniem līdz 16 gadiem bija
aizliegta, bet es mēģināju kaut ko ieraudzīt pa atslēgas caurumu.
Kolhoza priekšsēdētāju Rutu Segliņu es atceros kā stingru un
prasīgu, bet arī iejūtīgu un izpalīdzīgu. Atminos tādu gadījumu –
manai mammai bija jātiek mājās no slimnīcas un priekšsēdētāja
nokārtoja, ka viņu atved ar kolhoza „bobiku”. Tolaik šoferis bija
Andrejs Rādens. Viņa apbraukāja brigādes, skatījās, kā rit darbi,
aprunājās ar cilvēkiem. Kolhozā viņu sauca par mammu. Turpretī
mehāniķis Kārlis Segliņš bija ļoti prasīgs, tāpēc darbnīcās bija kārtība,
tehnika tika laikus ieziemota.
Rakstot par kolhoza laiku, es kavējos patīkamās atmiņās. Toreiz
visas mājas bija apdzīvotas. Tagad, aizbraucot uz Vecrundāli, māc
skumjas – daudzas ēkas tukšas, citas nolīdzinātas, palikuši tikai lielie
koki. Vecie izmirst, jaunie grib dzīvot centrā. Skumīgi, bet tā ir dzīves
patiesība. Savas atmiņas vēlos beigt ar Knuta Skujenieka dzejoli:
Stāv dzirnav`s zaļā ielejā…
Bet nebūs par mīlestību,
Šī ir dziesma par manu bērnību,
Žirgtu kā vītola stibu.
Šī ir dziesma par dziesmu, kas ausīs skan
Vēl šodien un mūžīgi mūžam:
Kā šūpojas alkšņi un līdakas lien
Un ūdens spraucas caur slūžām.
Šī ir dziesma par Brūnaļu, Lutausi
Šī ir dziesma par Mežarunci,
Par jēriem, par zvēriem un sivēniem,
Šaujamloku un skalu dunci.

Pastnieku stāsti
Pilsrundāles pasta vēsture sākās 1947. gadā, kad pasta nodaļa
atradās Baltajā mājā ar telefoniem tikai lielsaimniecībām, un to visu
vadīja Augusts Brencis. Viņš pēc pasta sūtījumiem gāja uz Mežotnes
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staciju, kur tos atveda mazbānītis. Rita Saltā 1959. gadā devās šo pašu
ceļu, bet jau ar zirgu.
Pēcāk nodaļu pārcēla uz „Avotiem” jeb Upesmāju, kur vadītāja
bija Nora Pētersone, un tad darba dzīvi sāka Ņina Vangale. Viņai
bija tikai 17 gadi, visu vajadzīgo iemācījusies no skatīšanās vien,
bet par lielu centību aizsūtīta pamācīties uz Rīgu. 1959. gadā viņa
kļuva par sakaru nodaļas vadītāju un Ņinas darba dzīve mērāma
40 gados.
Janīna Ezīte pastā sāka strādāt 1961. gadā, kad tēvs viņu atveda
no Svitenes ar vienu čemodānu rokās. Viss bija jāmācās pašai. Zina
Ziemele, Rita un Rolands Saltie, Vija Ercena bibliotēkā sarunājās
tā, it kā tikai vakar būtu nodevuši maiņu. Man šķiet, ka visi redzēja
sakarnieču veiklību, savienojot līnijas komutatorā, juta zīmoglakas
smaku, iztēlē skatīja cilvēku rindu, saņemot un sūtot pakas,
telegrammas un vēstules.
Tolaik viss bija jādara ar rokām: kapeikas jāskaita, pakas ar āmuru
jānostiprina, avīžu kvītis un telegrammas jāraksta ar pildspalvu.
Pastnieka somas bija dubultsmagas, jo žurnālus pasūtīja katrā
ģimenē. Lai to visu nogādātu pie adresāta, gāja ar kājām, brauca ar
velosipēdu, mopēdu vai zirgu.
Pirmā automatizēto sakaru līnija
Ņina Vangale bija tā, kas 1980. gada 4. aprīlī pārņēma pasta
nodaļas darbu Pilsrundāles ciematā. Tā ir tā pati ēka, kurā pašlaik
ļoti mūsdienīgi ar datoru strādā Irita Rogaļeva. Pilsrundālē savulaik
uzstādīja pirmo automatizēto sakaru līniju „Kvants”, ko pārvaldīja
Rolands Saltais un no visām padomju republikām brauca skatīties
šo brīnumu. „Kā toreiz man tā pils bija apnikusi! Kā delegācija, tā uz
pili, ko citu rādīsim?”, smaidot iesaucas Ņ. Vangale.
Bija dažādi gadījumi. V. Ercena stāstīja, ka viņu ļoti nomocījušas
deputāta J. Ādamsona vēstules mātei, kura dzīvojusi mūspusē, kamēr
viņš dienējis Sahalīnā. Nekas jau nebija pret vēstulēm, bet viņš tās
sūtīja bieži un kā telegrammas. Ņ. Vangale tās pieņēma „pa vadu”,
burtu pa burtam, turklāt tās ļoti ātri bija jānogādā jebkuros laika
apstākļos, un tas bijis apgrūtinoši.
„Man bija divi bērni – divus un četrus gadus veci. Uz riteņa viena
soma aizmugurē, uz tās vecākais bērns, jo tas pie manis pieķersies.
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Divas somas vēl uz katra raga, un otrs bērns uz tām, kājas pāri
ragiem, bet es kaut kā pa vidu ieriktējos”, atmiņās dalījās Vija Ercena.
„Kuš, tagad nerunā!”
Ņ. Vangale stāstīja: „Tolaik liekā nauda bija jāatdod Bauskai. Reiz
nomirusi veca tantīte, tuvinieki matračos atraduši 1700 naudiņas.
Es naudu sūtu prom, bet tur kasiere, smalka dāma: „Ko tu man te
atsūtīji? Tā taču smird!”. Otrs gadījums: „No rīta atnāk skolotāja un
pirms autobusa reisa vēlas izņemt savu pensiju. Man atved visu dienas
naudu, es skaitu, skaitu, bet viņa tik pļāpā. Saskaitījusi izsniedzu
viņas daļu, lieku parakstīt orderīti un nu esmu gatava runāties. „Kuš,
tagad nerunā, es skaitu naudu!”, šī mani apsauc. Bet ko pati darīja,
kamēr es skaitīju tūkstošus?!”

Stāstu vakara “Pastnieku stāsti” dalībnieki: no kreisās puses Rolands un
Rita Saltie, Zina Ziemele, Janīna Ezīte, Ņina Vangale, Zigurds Gustiņš,
Irita Rogaļeva, Vija Ercena, Imants Grunde, Valerija Liepa

Rita Saltā atminas, kā viena tante nodevusi lopus, peļņu
ieguldījusi krājkasē un pēc nedēļas nākusi pakaļ savai naudai. Kad
izsniegusi prasīto, šī bijusi ļoti pārsteigta: „Tā nav mana nauda. Es
nodevu citādāku!”
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Imants Grunde mūs pārsteidza ar divām ļoti iespaidīgām bildēm:
vectēva un pastnieka Augusta Grundes fotogrāfiju un lielu foto,
kurā redzami brīnišķīgi kungi saskrullētām ūsām un visi kā viens –
pastnieki formās.
Atmiņas pierakstīja Aelita Ramane
2015. gada oktobrī.
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VI
Raibās dienas baltajos halātos
Dakteris Ozoliņš
Dace Judina - Nīmane

Vislabākā laikmeta liecība ir nevis ēkas, mašīnas vai mantas,
bet cilvēki, kas šajā laikā dzīvojuši. Kādi viņi bijuši, par ko
domājuši, pēc kā alkuši, kā izturējušies pret citiem? Tiekoties ar
vecāka gadagājuma ļaudīm un apvaicājoties – kāda bija dzīve un
cilvēki pirms pusgadsimta, gadsimta? – skanēja viena un tā pati
atbilde – cilvēki bija čaklāki un krietnāki. Tādi, kuriem darbs bija
goda lieta. Viens no šādiem vīriem bija Dakteris Arnolds Ozoliņš –
cilvēks, kurš atstājis neizdzēšamas pēdas pagasta un novada
vēsturē un joprojām tiek ar siltumu
un mīļumu pieminēts daudzās
rundāliešu, sviteniešu, viesturnieku
un mežotnieku mājās – gan
pateicoties izcili veiktajam tiešā
darba pienākumiem, gan atstātajam
mantojumam.
Kāds bija šis cilvēks, mīļi
saukts par Dakteri? Ārsts, kurš
„nav uzstādījis nevienu nepareizu
diagnozi” un gatavs jebkurā
diennakts stundā doties pie
slimniekiem. Mīlošs vīrs un tēvs
Arnolds Ozoliņš
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savām meitām. Dzimtās zemes patriots, kurš, rūpēdamies par
latviešu nācijas krietnumu un kvalitāti, iedibināja savu fondu. Vairāk
nekā 30 gadu Arnolds Ozoliņš bija Rundāles doktorāta ārsts, kuru
pazina, cienīja un apbrīnoja gan Rundāles un kaimiņu pagastu
iedzīvotāji, gan pacienti no Jelgavas rajona un Lietuvas. Īsts ģimenes
ārsts – visu savu darba mūžu, neskatoties uz lielo slodzi, labiem vai
sliktiem laika apstākļiem, Dakteris, braucot ar zirgu vai velosipēdu,
ejot kājām, apmeklēja slimniekus mājās, pārbaudīja bērnus, uzstājās
ar lekcijām Rundāles, Pilsrundāles un Svitenes skolās.
Jaunība kara dūmos
Arnolds Ozoliņš dzimis 1898. gada 15. jūlijā Pabažos, 10 km
attālumā no jūras. Vecāki bija zemnieki, strādīgi un turīgi ļaudis,
centušies saviem sešiem bērniem dot labu izglītību. Pabeidzis vietējo
Pabažu pagastskolu, Arnolds iestājās Rīgā reālskolā, taču nedabūja to
pabeigt, jo sākas Pirmais pasaules karš. Arnoldu iesauca karadienestā.
Vecāki bija spiesti atstāt mājas – mitinājās purvā uz saliņas. Arnoldu
karā ievainoja – lode izgāja caur rokas muskuli; viņš nokļuva gūstā.
Kāds notikums liecina par viņa pārgalvīgumu un drosmi.
Gūstekņus turēja šķūnī, ko apsargāja vācu kareivis ar ložmetēju.
Sargs uz mirkli aizgāja aiz šķūņa, tikmēr Arnolds sagrāba ložmetēju
un prom – pāri laukam uz mežu. Kad kareivis attapās, bija par vēlu.
Par šādu rīcību Ozoliņu apbalvoja ar Lāčplēša ordeni – jaunajā
valstī par to piešķīra 30 ha zemes jebkurā muižas centrā, tā saucamo
jaunsaimnieku zemi. Taču, atgriezies mājās, Arnolds to neizmantoja
un ordeni iebāza kabatā.
Būšu ārsts!
Pašmācības ceļā beidzis reālskolu, viņš ap 1923. gadu iestājās
augstskolā. Studiju laiks bija grūts, materiālie apstākļi – spiedīgi.
Vecāki, atgriezušies no purva, atrada tikai savas mājiņas skeletu,
iedzīve un inventārs izvazāti. Arnoldam viņi spēja palīdzēt tikai ar
mazumiņu uztura, pat ar drēbju kārtu bijis grūti. Vajadzīgo viņš
nopelnīja, strādādams slimnīcā par sanitāru. Par uzticību izvēlētajai
profesijai liecina vairāki, paša Daktera stāstīti fakti – studiju gados
vajadzējis mācībām cilvēka kaulus. Draugi ieteikuši aizbrukt uz
Nāves salu. Tur lauks, no kura tikko novākti kartupeļi, spīdējis no
baltiem cilvēku kauliem, bet mežā zem cinīšiem slēpušies cilvēku
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galvaskausi. Cits notikums – institūtā mikrobioloģijas eksāmenā
jāsecē slīkone, kas ilgi atradusies ūdenī. Vēders pilns ar baltiem
mušu tārpiem. Nepatīkami, lai neteiktu – pretīgi, taču sekcija jāveic.
Dakteris stāsta: „Es tik griežu un tik vemu...” Kopš tās reizes Dakteris
neieredzēja mušas. Par spīti visam 1930. gadā Arnolds Ozoliņš ar
izcilību pabeidza medicīnas augstskolu. Tā paša gada pavasarī viņu
ievēlēja par ārstu Aumeisteru pagastā (Valkas raj.), kur skolā strādāja
jauna, skaista meitene Paulīne. Abi iepazinās 1930. gada 3. decembrī,
kad Dakteris bija atbraucis apskatīt skolēnus. Pēc dažām dienām
jau sāka ceļot pirmās biklās vēstules. 1931. gada 15. martā Arnolds
aizbrauca uz Eleju, kur nodzīvoja divus gadus. Skaistā draudzība
turpinājās.
Kāzas, ģimene, jauna dzīve. Karš
1933. gada martā Dakteris pārcēlās uz Rundāles pagastu –
apkalpoja veselības kopšanas punktu Adžūnos, par velti palīdzēja
nespējniekiem. Par to pagasts viņam piešķīra 15 ha zemes un zirgu.
Varēja sākt veidot savu dzīvi. 30. jūlijā Arnolds un Paulīne svinēja
kāzas. Viņam jau bija savs ārsta inventārs. Sievas vecāki iedeva
mājlopus. Ģimene apmetās uz dzīvi Paleju mājās (tautā sauktās par
Šķībo). Dzīve ritēja rāmu garu – 1937. gadā piedzima meita Daina,
1940. gadā – dvīnes Ina un Valda. Dakteris ļoti mīlēja savu ģimeni
un burtiski dievināja savas meitas, lai gan ārēji neizrādīja. Strādāja kā
apsēsts un no mazotnes gan mājiniekiem, gan skolas bērniem mācīja
atbildīgu attieksmi pret sīkāko darāmo darbiņu. Pats nemainīgi
atbildīgi turpināja strādāt arī Lielā Tēvijas kara laikā. Rakstura
stingrību spilgti apliecina šāds fakts – 1941. gada 11. augustā Ozoliņu
ķēra infarkts. Dakteri ievietoja Bauskas slimnīcā, taču viņš uzstāja,
ka grib sevi ārstēt mājās. Un izārstēja arī. 1944. gadā ģimenei no
Rundāles pagasta Palejām, kur atradās gan māja, gan ambulance
un aptieka, bija uz laiku jāaiziet. Atgriežoties viņus sagaidīja tikai
paliekas un no iepriekšējā – viss izlaupīts, izpostīts, izdemolēts zāļu
krājumi, zaudēti iekrātie līdzekļi. Atkal viss jāsāk no jauna, jāstrādā,
jādzīvo.
Brīnumdakteris
Pārvarot pēckara grūtības, saņemot niecīgu atalgojumu, daudz
un smagi strādājot, Dakteris A. Ozoliņš ārstēja sirdzējus, brauca
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pie slimniekiem uz mājām, uz apskatēm un potēšanām Svitenes,
Rundāles un Pilsrundāles skolās, Saulaines lauksaimniecības
tehnikumā. Daktera meita Valda Ozoliņa savās atmiņās raksta: „Mēs
tēti redzējām maz. Tikai tagad, kad pati strādāju, man ir iespēja
salīdzināt tēta darbu un padomāt – vai es tādu slodzi izturētu? No
bērnības atceros tēti mūždien braucam uz velosipēda. Katru dienu
desmitiem kilometru. Pavasaros un rudeņos uz lauku ceļiem valdīja
dubļi. Tad nu tētis brauca, stūma riteni un bieži laboja, līmēja,
nosmērējies ar dubļiem. Arī zābakus vajadzēja bieži līmēt, jo tie
bija galvenie apavi, bet tos tik viegli nevarēja nopirkt. Katru nedēļu
bija pāris nakts izsaukumu. Un tā visu mūžu. Atvaļinājumu paps
nepazina, tikai pāris reizes devās ceļojumos.” Dakteris ārstēja visus,
pie viņa nāca arī no pārrobežas, nekurnot stāvēja garumgarās rindās.
Viņa diagnozes neapšaubīja, neierobežoti uzticējās. Dēvēja par
brīnumdakteri. Būdams ļoti vienkāršs, pašaizliedzīgs un pieticīgs,
Dakteris darbā sevi nemaz netaupīja. Kur un kā vien varēja, praktiski
un materiāli palīdzēja cilvēkiem, arī dažādās ar kara grūtībām
saistītās likstās. „Gadījumi, kad mūs Dakteris potēja, ārstēja, glāba no
visādām nelaimēm, nav saskaitāmi. Mēs viņam pilnīgi uzticējāmies.
Viņš bija pirmais, pie kura meklēja palīdzību, jo zināja, ka to saņems.
Paraugs jebkuram mūsdienu ārstam, katram cilvēkam,” raksta L.
Hammere. Ikviens, kuram kaut reizi bijusi saskare ar Dakteri, atzīst
– lūk, īsts ģimenes ārsts, kurš ne tikai ārstējis, bet arī konsultējis,
devis daudz vērtīgu padomu: mācījis pašiem klausīties pacienta
sirdsdarbību, potēt, sniegt pirmo palīdzību nelaimes gadījumos.
Skaidrīte Grunde: „Pie viņa nāca un brauca (ar zirgiem) arī
no Īslīces, Sesavas, Žeimes un pat no Staļģenes. Neskatoties uz to,
ka uzgaidāmā istaba bija pārpildīta, viņš katru pacientu rūpīgi
izmeklēja, vienlaicīgi iztaujājot par tuvinieku, radu un kaimiņu
slimībām. Dakteris bija uz visādiem jokiem, reti kurš izgāja no
kabineta neizsmējies.”
Anita Rēce: „Mana māmiņa Malvīne Rēce strādāja ambulancē
par feldšeri, mātesbrālis Arnolds Ozoliņš bija ārsts. Viņa palīdzība
cietušajiem balstījās uz dziļām zināšanām medicīnā, ne brīnumzālēm.
Līdz pat mūža beigām Ozoliņš pasūtīja medicīniskus žurnālus, pirka
grāmatas – centās sekot visiem jaunākajiem sasniegumiem slimību
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ārstēšanā. Onkulis prata iedvest slimniekam ticību izveseļošanās
iespējai. Viņš ļoti pārdzīvoja gadījumus, kad slimniekam vairs
nevarēja palīdzēt, piemēram, vēža slimībās. „Slimnieks uz mani
skatās ar tādu ticību, bet es vairs neko nespēju”, viņš sarūgtināts
atzinās. Tādos gadījumos viņš negribēja būt brīnumārsts.” Var tikai
iedomāties, cik ļoti Dakterim sāpēja paša meitiņas Dainas vidusskolā
pārslimotā gripa, kas atstāja smagas sekas – sirds reimatismu. Viņš
ārstēja meitu, taču slimība izrādījās stiprāka – 23 gadu vecumā Daina
nomira. Māsasmeita atceras – onkulis strādājis nenormētu darba
laiku, 24 stundas diennaktī. „Pēc viņa dažkārt brauca rītos pirms
darba laika sākuma, vakaros un naktīs. Nezinu gadījuma, kad onkulis
būtu atteicis doties vizītē. Taču bija arī sāpīgi gadījumi, kad viņu
daudzus kilometrus kaut kur aizveda, bet mājās neatveda – bija jānāk
kājām. Toreiz autobusu uz laukiem nebija. Pārnāk onkulis noguris,
bez spēka, dažkārt lietū izmircis un man, mazai meitenei, viņa ļoti žēl.
Bet viņš nežēlojās, tikai smagi nopūtās. No rīta atkal gara slimnieku
rinda, viss no gala... Reiz iejautājos – kāpēc viņš, kurš teicami beidzos
Medicīnas fakultāti, nav palicis Rīgā, bet visu mūžu strādā laukos?
„Vai tad te ārstu nevajag?” onkulis izlikās izbrīnījies. Un tomēr es
zināju – varbūt drīzāk nojautu – viņš pārdzīvo to, ka medicīnai kā
zinātnei nekā nav devis. No viņa varēja iznākt zinātnieks.” Meitas Ina
un Valda izvēlējās studēt zinātni – ķīmiju.
Pie Daktera – ar prieku!
Īpašu mīlestību un pieķeršanos Dakteris Ozoliņš jutis pret skolas
bērniem – par tiem gādājis ar visdziļāko godaprātu. Dr. Ozoliņam
bija uzticēta atbildība par skolēnu veselības stāvokli abos ciemos –
Svitenē un Rundālē. Divas reizes gadā Dakteris ieradās skolā.
Skolotāji un bijušie audzēkņi atceras – kad Ozoliņš ieradies skolā,
visi zinājuši, ka tā diena nebūs parasta. Skolēnus izmeklējis rūpīgi,
devis gudrus padomus, interesējies ne tikai par bērnu, bet arī viņu
vecāku, radu un citu mājinieku veselības stāvokli. Stāstījis jokainus
atgadījumus. Tās bijušas līksmas dienas. Bērni priecīgi skrējuši pie
daktera, lai izmeklē un potē, jo pāri visam valdījis humors.
„Dakteris ļoti rūpējās par Svitenes skolu. Kara gados viņš skolai
nopirka dažas govis un zirgu, lai skola apstrādātu zemi un kopgaldā
varētu paēst visi bērni. (Līdz tam pie kopgalda ēda turīgo vecāku
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bērni.) Pēc kara Dakteris par saviem līdzekļiem izgādājās ģeneratoru,
vadus, spuldzes, maksāja cilvēkiem, kuri skolā ievilka elektrību, un
gādāja, lai tā darbotos,” atceras Skaidrīte Grunde. „Neskatoties uz to,
ka Dakteris pelnīja labi, viņš personīgi savā labā izlietoja ļoti maz,
visus līdzekļus atdeva ģimenei un sabiedrībai.” „Dakteri visi ļoti
mīlēja, pielūdza, ticēja un paļāvās. Katrā ģimenē Dakteris bija kā
piederīgais. Ārsta dienas mūsu Pilsrundāles skolā bija svētki. Valdīja
īpašs satraukums. Ikviens saņēma Daktera ieteikumus, kā jāuzvedas,
kā jāsargā veselība, kas jāēd vai kādas tējas jādzer, pat kā jāmācās.
Visiem kopā un katram atsevišķi Dakteris uzdeva dienā apēst divus
burkānus. Nākamajā reizē bija jāatskaitās, kā esi pildījis ieteikumus.
Samelot nebija iespējams – Dakteris jau pēc tevis paša redzēja, kā
ir. Un galvenais – sīki atcerējās, ko kuram teicis,” stāsta Mairita
Krūmiņa.
Dakteris Ozoliņš pret visiem – lieliem vai maziem – izturējies
ar dziļu cieņu, nešķirojot pēc amata vai mantiskā stāvokļa. Viņa
meitu bērnības draudzenei, Bauskas 1. vidusskolas skolotājai
Līvijai Hammerei bērnības atmiņas par Dakteri saistās ar gaišumu:
„Viņš cilvēkus parasti uzrunāja ar Jūs, un tā viņš sauca arī mūs:
Dainas jaunkundze, Inas jaunkundze, Valdas jaunkundze, Līvijas
jaunkundze, kaut gan visai Svitenei bija Dainīte, Icis, Valdiņa...
Dakteris man reiz teica – nevarot pat savus ģimene locekļu
uzrunāt uz tu, jo tā liekas kā necieņa. Ciemojoties Šķībajā, centāmies
netraucēt. Viņš gan vienmēr atrada kaut ko, ko mums pasacīt,
izjautāt vai pajokoties. Dakterim patika fizisks darbs. Reiz visi
kopā krāvām šķūnī malku – viss laiks pagāja interesantās sarunās.
Dakteris bija zinātkārs cilvēks.” Daudz lasījis un rakstījis. Viņam
bijusi ļoti laba atmiņa un izcila bibliotēka, no kuras labprāt devis
lasīt citiem. Darba mīlestība rokrokā ar sabiedriskajām aktivitātēm.
Māsasmeita Anita atceras – onkulis savās mājās bieži rīkojis
viesības, taču viesu pulkā uzkavējies tikai mirklīti, teicis – jāstrādā.
Nemīlēja tukšas runas un laika nosišanu. Vienīgais izņēmums –
Ziemassvētki. Tad visu vakaru palicis kopā ar viesiem un pie eglītes
tēlojis nepaklausīgu bērnu, kurš nav iemācījies ne dzejolīti, ne
dziesmiņu, tāpēc no Ziemassvētku vecīša dabū pērienu. Arī vēlākos
gados, neatkarīgi no tā, vai paša bērni gājuši skolā, vai nē, piedalījies
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visās skolas Jaungada eglītēs, skolas vecāku sapulcēs, apmeklējis
Svitenes ciema pašdarbības koncertus un teātra izrādes, kolhoza
sapulces. Kā īsts patriots (šī vārda labākajā nozīmē) Dakteris svētījis
Jāņu dienu un dusmojies uz tiem, kuri to nedara. Gandrīz visi atmiņu
autori raksturo Dakteri Arnoldu Ozoliņu kā jautru un humorpilnu
cilvēku – jokojis un smīdinājis bērnus, pret lielajiem izturējies
nemainīgi labvēlīgi, reizēm mēdzis visai tieši pajokot, taču nekad
nav sevi izcēlis vai nostādījis pārāku par citiem. Lielisks psihologs.
Māsasmeita Anita Rēce atklāj: „Onkulis prata pasmieties gan par
sevi, gan citiem. Biju diezgan izlutināta – vienīgais bērns. Reiz kaut
kas nebija man pa prātam, solījos noslīcināties akā. Visi uztraukušies,
mierina un labina, bet es – nepiekāpjos. Onkulis nemierina. Pieved
pie akas, noceļ vāku un saka „Lec nu, Anitiņ, lec akā!” „Ielekšu arī!”
es, drusku nobijusies, iekliedzos. „Lec drīzāk!” viņš mudināja. Ar to
reizi es no slīcināšanās biju izārstēta.”
Ne jau naudā bagātība
Savā garajā darba mūžā Dakteris, pats dzīvodams pieticīgi,
pamazām iekrājis arī naudas līdzekļus. Pēc laicīgām mantām nav
tiecies, jo bija pieredzējis, cik tie nenozīmīgi Likteņa priekšā.
Galvenā vērtība viņa uztverē – veselība, veselīgs dzīves veids,
grāmatas un mūzika. Ārsta praksi Dakteris Ozoliņš nepārtrauca, arī
pensijā aizejot, strādāja, kamēr vien veselība atļāva. Par visu augstāk
vērtēja alkas pēc zināšanām, atbalstīja centīgus jauniešus. Viņš ļoti
vēlējās, lai tauta izglītotos un skuma, ka neviens no Svitenes vai
Rundāles pagasta jauniešiem negrib studēt par ārstu. Viņa sapnis
sāka īstenoties tikai pēc aiziešanas pensijā. Dakteris daudz strādāja
fiziski, savām rokām izkopa skaistu augļu dārzu – audzēja ābeles,
bumbieres, krūmus, izveidoja savu ābeļu šķirni. Pat beidzamajā
mūža gadā, jau slims būdams, pasūtīja stādīšanai jaunas augļu koku
šķirnes. Aizrāvies arī ar biškopību. Droši vien tikai likumsakarīgi,
ka šādam cilvēkam dvēseliski tuva bija mūzika, jo sevišķi E. Dārziņa
Melanholiskais valsis. 1982. gada rudenī Dakteris saķēra smagu
plaušu karsoni, mēnesi nogulēja Rīgā. Ilgi un spītīgi atveseļojās, taču
jau gada – 1984. gada martā – saslima otrreiz, kas bija liktenīgi. Pēc
Jāņiem it kā bija atspirdzis, bet pēc tam desmit dienu laikā sabruka.
25. jūlija rītā lika izsaukt ātro palīdzību – gribējis nomirt slimnīcā.
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25. jūlija pusnaktī Dakteris aizgāja Mūžībā. Un cik zīmīgi – viņa un
Paulīnes kāzu diena (30. jūlijs) bija arī viņa bēru diena.
Kā noslēdzies mīlestības aplis
Dakteris Arnolds Ozoliņš apglabāts Vidrižu kapos. Bērēs bijis
ļoti daudz cilvēku un ziedu jūra... Tāds sirds paldies. Savā darba
mūžā Dakteris ievadījis darbā daudzus jaunos mediķus, vislabākajā
saskaņā sadarbojies ar ilggadīgo Pilsrundāles medmāsu Antoniju
Čuri, mīļi sauktu par Māsiņu, kurai rundālieši un svitenieši veltī
visus tos pašus sirds vārdus, ko Dakterim. Dakteris un Māsiņa
nenogurstoši sargāja, saudzēja katra bērna, katra cilvēka veselību un,
stundas neskaitot, pašaizliedzīgi palīdzēja to atgūt. Taču vislielāko
ieguldījumu jauniešu pamudināšanā tikties sasniegt ko vairāk,
Dakteris deva ar savu novēlējumu – iedibināt fondu talantīgu un
izcilu jauniešu atbalstam. Lai viņiem būtu vieglāk mācīties.
Mantojums A. Ozoliņa fonds
Bijusī Pilsrundāles ciema Izpildkomitejas priekšsēdētāja Inta
Kamola atceras – trīs gadus pirms Daktera aiziešanas mūžībā viņa
un toreizējā Pilsrundāles vidusskolas direktore A. Baķe saņēmušas
uzaicinājumu ierasties ciemos Palejās. „Uzaicinājumu ar prieku
pieņēmām, ceļā pārrunājām, kādēļ Pilsrundāles un Svitenes
iedzīvotāju iecienītais Dakteris aicinājis. Bijām dzirdējušas, ka A.
Ozoliņš vēlas dāvināt naudu. Mūs sagaidīja sirmais Dakteris un
viņa dzīvesbiedre Paulīne Ozoliņa. Tad arī uzzinājām aicinājuma
iemeslu. Mani tas dziļi saviļņoja. Dakteris teica apmēram tā – zinu,
ka tuvojas pēdējais pārdzīvojums manā mūžā, kad atstāšu šo pasauli
un cilvēkus. Gribu, lai mani atceras vēl pēc manis, gribu, lai spējīgi
jaunieši mācās, nebaidoties no grūtībām, lai pilnveido sevi, tāpēc
pieņemiet no manis sekojošu novēlējumu:
Novēlējums
Es, Ozoliņš Arnolds Augusta d., novēlu Pilsrundāles vidusskolas
absolventiem noguldījuma procentus (3%) no 2000 rubļiem, kurus
ik gadus piešķirt kā prēmiju tikai trīs labākajiem Pilsrundāles
vidusskolas 11. klases absolventiem: pirmo prēmiju – 25 rbļ.
apmērā, otro – 20, trešo – 15 rbļ. apmērā. Minēto summu izlietot
labākajiem skolniekiem pēc klases kolektīva ieskatiem un pedagogu
padomes lēmuma, par ko iegādāties attiecīgu zinātniski metodisko
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literatūru. Atbildību par minētā novēlējuma izpildi, lūdzu, uzņemties
Pilsrundāles ciema izpildkomitejas priekšsēdētājam, Pilsrundāles
vidusskolas direktoram un Pilsrundāles vidusskolas vecāku komitejas
priekšsēdētājam.
No 1981. gada vasaras minētā naudas summa tika noguldīta
Pilsrundāles krājkasē. Katru gadu jūnijā 3%, tas ir – 60 rubļi, tika
izņemti, lai apbalvotu ar A. Ozoliņa prēmiju labākos Pilsrundāles
vidusskolas 11. klases absolventus.”
Diemžēl līdz ar politiskajām un ekonomiskajām izmaiņām
90. gados Arnolda Ozoliņa novēlējuma izpilde kļuva gandrīz
neiespējama – 2000 rubļu bija pārvērtušies dažos latos. Tāpēc
Pilsrundāles pagasta padome no lēma – jādibina A. Ozoliņa fonds
kā mūžīgas piemiņas un cieņas apliecinājums daktera Ozoliņa un
medmāsas Antonijas Čures mūža darbam, atverot bankas kontu
un iemaksājot naudu Latvijas Unibankas Vecrīgas filiāles Bauskas
norēķinu grupā. Tika izstrādāts īpašs Nolikums, kura galvenā
būtība – saskaņā arī Daktera novēlējumu, ik gadu tiek prēmēti
labākie Pilsrundāles vidusskolas absolventi; tiesības izvirzīt
kandidātus ir Pilsrundāles vidusskolas 12. klases kolektīvam,
skolotājiem un skolas administrācijai; prēmiju kopsumma kārtējā
gadā nedrīkst pārsniegt 20% no A. Ozoliņa fonda summas lēmuma
pieņemšanas dienā. Fonda līdzekļi tiek uzkrāti pagasta (tagad –
novada) padomes speciālā budžeta kontā, ieguldot tos banku
depozītos vai saimnieciskos projektos, kas dod fonda palielinājumu,
bet nekādā gadījumā nepieļaujot fonda līdzekļu samazinājumu vai to
izmantošanu citiem mērķiem.

„Tu pārlej asiņu strautus”
Aelita Ramane

Šis stāsts būtu jāsāk tā: „Reiz dzīvoja Māsiņa Čurīte, un visiem
viņa ļoti patika. Nevienam palīdzību neatteica, kājām garu ceļu
veica - ja kāds sirga vai bija tikko atvēris acis jaunai pasaulei.” Tā
varētu turpināt, lai izstāstītu viena cilvēka mūžu Rundāles pagastā.
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Viena cilvēka, kas bija tik pašaizliedzīgs, tik ļoti mīlēja savu darbu
un cilvēkus.
Kad atnācu uz Rundāli, uztvēru viņu kā leģendu, jo daudzu
sarunās par veselību māsiņa vienmēr tika pieminēta tikai ar labu.
Kāda rundāliete klepu ārstēja tikai ar viņas ieteikto metodi –
urīna dzeršanu, šķaidot to ar tēju, ko pirms tam izmantoja arī pie
jaundzimušiem lopiņiem.
Cita zināja teikt, ka viņa ziemas spelgonī ar kājām gājusi no
„Baļčiem” uz tālām mājām, lai apraudzītu slimniekus. Neviens
nebija dzirdējis viņas sūkstīšanos. Vēl zināja stāstīt par to, kā viņai
pieminekli likuši, bet tās ir tikai atmiņu druskas. Kāda bija Māsiņa
Čurīte? Atmiņas par viņu šķetina Inta Kamola.
„Antonija Čure dzimusi 1895. gada 10. februārī. Vārdā viņu
nesauca, tik par Māsiņu. Viņa bija ienācēja, kādreizējā pagasta
priekšnieka Mengota radiniece, kura sieva bija Čures māsa. Dzīvoja
viņa „Baļčos”, bet pēc tam – Rundāles pilī. Tur, pirmajā stāvā, bija
iedalīts viens dzīvoklis. Tajā mitinājās trīs sievietes, viena no viņām
bija Ulda Dumpja vecmāmiņa. Istabas atdalīja ar skapjiem, tur bija
arī pieņemamā telpa. Noteiktu pieņemšanas laiku mēs nezinājām, jo
varējām pie viņas ieiet jebkurā dienā un laikā. Kā skolēniem mums
vajadzēja dažādas ārsta zīmes, pat brīvdienās gājām tās saņemt.
Čurīte skolēniem lasīja lekcijas par veselību. Mēs dabūjām asinis
nodot. Laikā, kad dustu sāka uzskatīt par indi, viņa ļoti nožēloja, ka
bērniem to bērusi galvās, nīdējot utis.
Viņai savas ģimenes nebija, tuvākie bija māsas bērni.
Gods kam gods, mediķe nekad ne par vienu neko citiem
nestāstīja. Visi noslēpumi palika pie viņas. Kad pilī vairs nebija
skolas, ambulanci pārcēla uz kādām mājām pretī Sudmalu kapiem,
un viņai tika iedalīta praktikante Aija, arī ļoti sirsnīga. Cik dzemdību
Čurīte ir pieņēmusi! Viņa bez vārda runas ieradās ar koferīti un ar
konfektēm bērniem.
„Man atmiņā ir viņas 70. dzimšanas dienas svinības. Sveikt bija
sanākuši daudzi. Vēl saglabājušās fotogrāfijas, kurās redzama viņa –
maza sieviņa, šalli ap pleciem un brillītēm. Mūža nogalē bijām spiesti
viņu iekārtot Ropažu pansionātā. Šeit viņa ilgi nepalika, aizgāja
mūžībā 1973. gada 8. decembrī 78 gadu vecumā. Mēs, rundālieši,
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Māsiņa Čurīte savā jubilejā (pie galda otrā pirmajā rindā),
blakus Dr. Ozoliņš

saziedojām līdzekļus un uzlikām kapa pieminekli tepat Sudmalu
kapos. Tikai vajadzētu mazliet piepacelt, jo laiks to sašķiebis.”

Piemineklis Antonijai Čurei. /foto A.Ramane/

Sarunas beigās Kamolas kundze atklāja, ka Māsiņa rakstījusi
dzeju. Lūk, viens dzejolis.
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Medmāsai
Tu pārlej asiņu strautus,
Kas trauc uz dzīvības jūru,
Un, izjaucot nāves rautus,
Uzvelc rītdienai buru.
Neviens to nepasacīs,
Cik bezgala grūts ir tavs darbs.
Tu nedrīksti nolaist acis,
Kaut grauž tevi rūpju tārps.
Tev jāstaigā smaida maskā,
Kaut apkārt skan sāpju auri,
Šaubu ugunīm jānes cauri
Sirdis mīkstas kā no vaska.

Zeme ir apaļa
Neviens pagasts nevar iztikt bez skolotāja, aptiekāra un ārsta.
Kāda bija veselības aprūpe agrāk, par to atmiņās dalījās Liesma
Stankeviča un Lūcija Volodina.

Stāstu vakara „Mediķu stāsti” dalībnieki: no kreisās puses Alla Lapicka,
Liesma Stankeviča, Lūcija Volodina un Velga Gūtmane
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Sapratās no pusvārda
Liesma Stankeviča stāsta:
„Jāsāk ar dakteri Arnoldu Ozoliņu (1898 - 1982) un māsiņu
Čurīti, kuri pacientus pieņēma Šķībajā krogā. 1933. gada 15. martā
A. Ozoliņš sāka strādāt Rundālē un veselības kopšanas punktā
Ādžūnos. Tur nebija nekāda darba laika, jo pieņēma līdz pēdējam
pacientam un arī naktī. Abi bija lieliski sastrādājušies un sapratās
no pusvārda. Viņš bija visas apkaimes ārsts, māsiņai Antonijai Čurei
tas bija sirds darbs, kurā varēja ielikt sevi visu, jo ģimene mediķei
neizveidojās.
Meklē utis
Dakteris Ozoliņš – izcila personība un leģenda! Viņš bija lielisks
diagnostiķis, praktiķis un bieži strīdējās ar Bauskas kolēģiem. Viņam
piemita laba humora izjūta. Ārsts skolā pārbaudīja bērnus. Ienāca
klasē tāds neliela auguma vīriņš ar papliku galviņu un skaļā balsī
prasīja: „Nu, kurai ir ots?”. Tā viņš meklēja utis. Man stāstīja arī tādu
joku, kā viņš iznesis cauri vienu apnicīgu pacienti, kura nākusi pārāk
bieži. Licis tai izģērbties un apgulties uz kušetes, bet pats aizbraucis
mājas vizītēs. Ziņu par šī notikuma sekām man nav. Kā dakteris, A.
Ozoliņš nostrādāja līdz pagājušā gadsimta sešdesmito gadu beigām.
Pirmās dzemdības
Pēc tam doktorāts bija Jāņu krogā, kur neilgi strādājusi Irēna
Paegle un S. Smolija. Citu mediķu nebija, un man, jaunai dakterītei,
bija visādi darbi. Atceros pirmās dzemdības kuras bija jāpieņem.
Atbrauca vīrs no „Graudiņiem”, kuram sieva dzemdē, bet „ātrie”
visā Bauskas rajonā – tikai viena ekipāža, un Bauskas dakteris
A. Grīnbergs mani iedrošināja, ka viss sanāks. Nekas neatlika – devos
lietū ar velosipēdu, pa dubļiem uz tām mājām un lūdzu Dievu, lai
viss būtu labi. Protams, viss sanāca, un „ātrie” pēc pāris stundām arī
bija klāt. Tā bija mana vislaimīgākā diena!
Zobārsts Rundālē
Mans pirmais zobārstes kabinets atradās Rundāles pils staļļu
telpās. Citu ēku nebija: Rundāles pils, Mazrundāle un viensētas.
Ierādīja bijušā skolas direktora J. Štrausa istabu, jo tā bija vissiltākā
telpa. Desmit gadu tur sabiju, bet pēc tam Rundāles pils direktors
Laimonis Liepa šo telpu izdomāja atvēlēt restauratoriem. Kabinetu
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pārcēla uz Mazrundāli, kur bija kolhoza „Dzirnupe” kantoris un
bibliotēka. Nekādu iekārtu, man bija jābrauc uz Rīgu un pašai
jānopērk, bet labi, ka kopsaimniecība atbalstīja. Pirmajā pieņemšanā
man bija 20 pacientu. Es tā nomocījos… Tajā laikā Vecrundālē
bija feldšeru punkts un man vajadzēja braukt uz turieni. Tagad ir
grūti iedomāties, kā mēs strādājām, cik ļoti salām, jo ne jau visur
bija izkurinātas krāsnis. Visas šprices bija jānovāra un pašām
jāgatavo destilēts ūdens. Mani veda ar bobiku un bieži aizmirsa
atbraukt pakaļ.”
Visi bijām jauni un varoši
Lūcija Volodina stāsta:
„Es bērnībā daudz slimoju, un slimnīca bija mana otrā māja.
Tā es iemanījos iznēsāt termometrus un citus darbus, kurus
ikdienā veica māsiņas. Vienreiz palātā ienāca māsiņa un, nolikdama
uz galda malas metāla trauku ar šprici, teica, ka vienam pienākas
karstā pote. Nodomāju, ka man taču jāpačamda, cik karsta tā ir?
Kamēr māsiņa pagriezās, es ar nesterilajām rokām paķēru to poti!
Tāpēc arī mūža specialitāti izvēlējos apzināti, jo 8. klasē paliku bez
mammas, un viņas māsas nolēma, ka man jāsāk pašai pelnīt. Viņu
izvēle – Ogres trikotāžas fabrika. Tur audzēkņiem jau pēc gada bija
iespēja pelnīt iztiku uzņēmumā, bet es biju cieši nolēmusi doties
mācīties uz Rīgas 2. medicīnas skolu, un man tas izdevās.
Mājas vizītēs ar slēpēm
Uz Rundāli atnācu 1975. gadā pēc sadales. Man piedāvāja
divas vietas: Bērsteli un Rundāli, bet omīte teica, lai izvēlos vietu,
kurā ir skola un bērnudārzs. Kad apvienojās kolhozs ar sovhozu,
tad Rundāles doktorātu no Kukšu kroga pārcēla uz Mazrundāli.
Divās mazās istabās strādāju kopā ar Māru Pīleņģi. Braucu mājas
vizītēs ar slēpēm. 1978. gadā bija milzīga gripas epidēmija, un
man bija aptuveni 50 mājas vizīšu dienā. Ap deviņiem vakarā
ienācu pie Maijas Vecvagares un lūdzu kaut ko paēst, biju tā
pārgurusi…
Mans pirmais pacients bija vīrietis, kuram vajadzēja slimības
lapu. Tādu nekad nebiju pildījusi – veselu stundu rakstīju, jo baidījos
kļūdīties. Kādus tik papīrus prasīja! Atskaites bija biezas kā grāmatas.
Gada beigās tās bija jānodod, un feldšere I. Paegle samācīja, kā
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jāpilda. Tās bija perfektas, un pēc tam Bauskā mani aicināja par
pediatra palīdzi.
Tajos laikos bija liels profilaktiskais darbs. Pacientus ar autobusiem veda uz apskatēm, potēm, rīkojām donoru dienas. Aptiekas
nebija, pēc zālēm jādodas uz Bausku. Mana alga bija 70 rubļu, bet
no tās pietika visam. Tolaik mūs „glāba” Rundāles putnu ferma, jo
katru trešdienu varējām tikt pie gaļas, olām. Kāds mums bija
kolektīvs! Kādas balles organizējām - pie galdiņiem, ar dejām,
ar lekcijām. Visi bijām jauni un varoši. Pēc tam uzcēla tagadējo
pagastmāju, sāka veidoties ciemats, un mūs pārcēla uz turieni.”
Klātesošie atcerējās arī daudzus bijušos kolēģus: bērnu dakteri
Baibu Spīguli, medmāsu Liliju Zemtauti, dakteri Zinaīdu Runci un
feldšeri „Dzirnupē” Zaigu Cīmuri.
Atmiņas tika izstāstītas 2016. gadā Pilsrundāles
bibliotēkas stāstu vakarā „Mediķu stāsti”.
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VII
Skolas dvēsele – skolēni un skolotāji
Rundāles pagasta skolas. Ieskats vēsturē
Par Pilsrundāles skolas dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1919.
gads, kad skola, iekļaujoties jaunās Latvijas valsts veidotajā izglītības
sistēmā, tiek atjaunota un atklāta Rundāles pagasta mājās „Vīstiķi”.
Spriežot pēc vietējo cilvēku atmiņām, līdz tam Rundāles pagastā
jau bijušas vairākas skolas. Arī „Vīstiķos” skola strādājusi no 1912.
gada līdz 1914. gadam.
Ar 1920. gadu skola pārceļas uz Rundāles pili un aizņem hercoga
dzīvojamās telpas pils centrālajā daļā. Skolēnu skaits klasēs neliels.
Galvenās stundas – aritmētika, latviešu valoda, darbmācība un
ticības mācība.
Skola turpina strādāt Rundāles pils rietumu korpusā, ir izveidotas
sešas klases, darbojas arī pirmsskolas klase, ko ikdienā sauc par
„ābečniekiem”. Mācības nodrošina 5 - 6 skolotāji.
1939. gadā skola atzīmē pastāvēšanas divdesmitgadi un no
Izglītības ministrijas kā dāvanu saņem Rundāles sešklasīgās skolas
karogu. Tas ir divās krāsās – viena puse zila, otra dzeltena. Zilajā pusē
bija izšūta Rundāles pils centrālā ēka ar vārtu stabiem, uz kuriem sēž
divas lauvas, zem tām – skolas nosaukums, dzeltenajā pusē bija izšūts
zaļš četrlapu āboliņš. Tagadējais Pilsrundāles vidusskolas karogs ir
daļēji atjaunotais pirmais karogs un darināts pēc mūžībā aizgājušās
skolotājas Rasmas Zeijeras apraksta.
Kara laikā strādā tie paši skolotāji. 1940. gadā skolā nodibina
pionieru pulciņu. 1944. gadā skola atsāka darboties Rundāles
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pilī, atver arī 7. klasi, līdz ar to tā tiek saukta par Pilsrundāles
septiņgadīgo skolu.
1969./1970. mācību gadā skolas gaitas sāk 310 skolēni, strādā
26 skolotāji, izveidoti 12 klašu komplekti, no tām – četras krievu
klases. 1969. gadā svin skolas 50 gadu jubileju, kuras norise fiksēta
kinofilmā. 70. gados turpina augt gan skolēnu, gan skolotāju skaits,
aktīvi izvēršas kultūras, novadpētniecības un mākslinieciskās
pašdarbības pasākumi.
Pirmās dokumentālās ziņas par jaunās skolas ēkas projektēšanu
direktora pavēļu grāmatā ierakstītas 1973. gada 3. janvārī. Celtniecība
sākās 1976. gadā.
1979. gadā, kad jaunā skolas ēka Pilsrundālē vēl nav pabeigta, jau
tiek vestas mēbeles un novietotas pils telpās. Augustā visas mēbeles
jāpārved uz jauno skolu. Mašīnas piešķir sovhozs, strādā skolotāji un
7. - 8. klašu zēni.
1979./1980. mācību gadā Pilsrundāles astoņgadīgā skola pārtop
par vidusskolu. Šajā mācību gadā izglītojas 437 skolēni un strādā
32 pedagogi. Jaunajā skolā tiek atvērtas no 1. līdz 11. klasei latviešu
plūsmā un no 1. līdz 8. klasei krievu plūsmā.
1982. gadā notiek pirmais vidusskolas izlaidums. Skolu pabeidz
24 absolventi un tikai viens iestājas augstskolā. Tajā pašā gadā pirmo
reizi tiek prēmēti spējīgākie vidusskolas absolventi ar daktera Ozoliņa
prēmiju, kas veido 3 procentus no 2000 rubļu noguldījuma. Diemžēl
līdz ar politiskajām un ekonomiskajām pārmaiņām 90. gados daktera
Ozoliņa novēlējuma izpilde kļuva gandrīz neiespējama – 2000 rubļu
bija pārvērtušies 10 latos. Tāpēc Rundāles pagasta padome 1995.
gadā nolemj dibināt A. Ozoliņa fondu.
1989. gadā viens no galvenajiem uzdevumiem - skolas
latviskošana.
Mācību iestādei 2002. gadā piešķirta nominācija „Labākā skola”.
Pēdējo desmit gadu laikā 12. klašu absolventi regulāri parāda izcilus
rezultātus centralizētajos eksāmenos, kuri atbilst ģimnāzijas līmenim.
Tas ir pieredzējušo un talantīgo skolotāju sasniegums. Atzīstamus
rezultātus gūst skolas koris un deju kolektīvi.
2012. gadā Pilsrundāles vidusskola sāk dalību Comenius
projektā „Vēl viena zvaigzne Eiropai”, kopā ar skolēniem un
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pedagogiem no Vācijas, Polijas, Turcijas un Spānijas tika veidots
kopīgs mūzikls.
Svinot Pilsrundāles 90 gadu jubileju, 2009. gada 24. oktobrī,
pirmo reizi vienuviet varēja apskatīt Pilsrundāles skolas muzeju –
Rudītes Gustiņas veidoto skolas vēstures liecību ekspozīciju, kurā
apkopotas fotogrāfijas no skolas pirmās pārzines Natālijas Reines
laikiem, bijušo skolēnu atmiņu stāsti, tuvējā apkaimē atrastie
arheoloģiskie materiāli un mācību ekspedīciju laikā savāktie senu un
ne tik senu laiku sadzīves priekšmeti.
No Pilsrundāles vidusskolas muzeja
materiāliem.

Skolas direktors Bumbērs
Rudīte Gustiņa

Pirmoreiz viņi te ieradās 1964. vai 1965. gada pavasarī. Atbrauca
ar moskviču. Vīrietis bija stalts tumšmatis ar platiem pleciem un
garenu, paskarbu seju, gaišmatainā sieviete izskatījās ļoti maiga un
saudzējama, tāda, kurai māja un ģimene noteikti ir svarīgākas par
darbu, karjeru un komunisma celtniecību. Viņiem līdzi bija arī
gaišmatains, ļoti ziņkārīgs, apmēram desmit gadus vecs puišelis. No
Īslīces vietraugos bija atbraucis nākamais skolas mācību pārzinis ar
ģimeni. Viņa sieva Nense bija latviešu valodas skolotāja, bet dēls,
Andris, 5. klases skolnieks.
Klusais un valdonīgais
Septembrī skolā darbu vienlaicīgi sāka jaunais direktors Alfrēds
Upelnieks un jaunais mācību pārzinis Andrējs Bumbērs, kuram skolas
vadības darbā bija lielāka pieredze kā tikko augstskolu beigušajam
direktoram. Bauskas rajona Tautas Izglītības nodaļas darbinieki
gribēja, lai Bumbērs kļūst par Upelnieka darba audzinātāju. Alfrēds
un Andrējs nekļuva draugi, jo bija pārāk dažādi. Viņiem sadarboties
bija grūti. Inteliģentais un klusais direktors, kas pat lielākos palaidņus
rāja, nepaceļot balsi, arvien retāk ieklausījās valdonīgā mācību
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pārziņa padomos. Viņš pats gribēja vadīt skolu. 1967. gada pavasarī
notika nelaime – ceļa negadījumā gāja bojā direktors A. Upelnieks.
Pēc garām pārdomām rajona vadība ieteica un Izglītības Ministrija
apstiprināja A. Bumbēru par Pilsrundāles astoņgadīgās skolas
direktoru.
Partijas nodomi
Bumbērs nebija Komunistiskās partijas biedrs un nevarēja tajā
iestāties, lai gan karjeras dēļ pats to labprāt būtu darījis Uzņemšanu
viņam atteica divu iemeslu dēļ. Pirmais – kara laikā Andrējs bija
dienējis vācu armijā par rakstvedi, otrais – viņa vecāki un brālis
dzīvoja ārzemēs. Šķiet, ka tieši vācu armijā viņš bija iemācījies ļoti
precīzi kārtot visus dokumentus. Padomju laika priekšniecībai
tas patika, bet partijā viņu neņēma. Lai parādītu savu uzticamību
varai, partijā iestājās Andrēja sieva Nense. „Svarīgi, lai partijā būtu
vismaz viens no ģimenes”, viņa skaidroja darba biedrenēm. Kādu
laiku tas derēja. Andrējs par direktoru nostrādāja desmit gadus. Viņa
laikā notika jaunās Pilsrundāles vidusskolas ēkas projektēšana un
sākās tās celtniecība. „Par direktoru vidusskolā jūs, biedri Bumbēr,
nekad nebūsiet pagātnes un partijas nepiederības dēļ”. Apmēram tā
Andrējam pateica rajona izglītības nodaļā un lepnais, godkārīgais
vīrs bija spiests pieņemt šādu viņa darba vērtējumu.
Bet padarīts desmit gados bija daudz:
• 1967. gadā aizsākās vēl šodien dzīvā draudzības festivālu
tradīcija ar Igaunijas un Lietuvas skolām;
• trīs gadus pēc kārtas (1968., 1969., 1970.) skola saņēma
Bauskas rajona ceļojošo sarkano karogu par sasniegumiem
mākslinieciskajā pašdarbībā;
• tika ieviesta kabinetu sistēma, sāka organizēt mācību
priekšmetu nedēļas;
• bija sasniegumi mācību olimpiādēs, sportā un tehniskajā
jaunradē.
Varens vīrs
Viņš visu paspēja. Vienmēr uzvalkā ar kaklasaiti. Man sevišķi
patika viņa elektrozilais uzvalks. Katru gadu Andrējs pie skrodera
pasūtīja sev jaunu uzvalku, jo veikalos viņa izmēra apģērbu nopirkt
nebija iespējams. Precīzs, kārtīgs un iesmaržojies viņš katru rītu
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15 minūtes pirms stundu sākuma ienāca skolotāju istabā. Labrīt
pateikt bieži aizmirsās, toties viņš precīzi atgādināja visiem skolas
darbiniekiem šodien paveicamos darbus. Tīra patiesība bija vārdos,
ko mācību pārzine Rasma Zeijere teica direktora 50. jubilejas
svinībās: „Mēs visi zinām, kurš pēdējais izslēdz elektrību un pirmais
no rīta atsāk darbu.”
Klausās aiz durvīm
Viņš strādāja pats un nežēlīgi prasīja darbu no skolotājiem:
pārbaudīja, hospitēja, pat noklausījās aiz durvīm, kā tiek vadītas
stundas. Reiz skolotāja Ruta Štrausa pamanīja, ka direktors atkal
klausās aiz durvīm, un savā sarunā ar sākumskolas bērniem iepina
tautas parunu „Kas klausās aiz durvīm ir suns”. Direktors viņai to
nekad nepiedeva un attiecībā pret Rutas darbu bija sevišķi piekasīgs.
Jā, Bumbēram bija skolotāji draugi un mīluļi, pārējie un nepakļāvīgie.
Pēdējos viņš kontrolēja biežāk un rāja nežēlīgāk. Gudrie direktoru
aprunāja aiz muguras, bet publiski piekrita viņa teiktajam vai klusēja.
Iebildumos Andrējs ieklausījās reti.

Direktors A. Bumbērs ar skolotāju kolektīvu 1968. gadā. Sēž: Daina
Upelniece, Ārija Kraņevska, Rasma Zeijere, Ināra Klipsone, Skaidrīte
Kuķalka, Dace Konrāde, Marija Toleiko un Biruta Gustiņa. Stāv: Rudīte
Gūtmane, Mērija Feldmane, Nense Bumbēre, Andrejs Bumbērs, Viktors
Abuhovs, Skaidrīte Grunde, Valentīna Babanova un Rudīte Bergmane
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Uzspēlēja klavieres
Pēc profesijas Andrējs bija latviešu valodas skolotājs, bet,
lai neatņemtu darbu un algu Nensei, viņš mācīja citus mācību
priekšmetus, kurus bija apguvis dzīves laikā. Tie bija vācu valoda,
krievu valoda un vēsture. Viņa stundas patika gan bērniem, gan
priekšniecībai. Andrējs bija prasmīgs un atraktīvs pasniedzējs.
Dažreiz stundās un skolas pasākumos direktors sēdās pie klavierēm
vai uzspēlēja akordeonu.
Skolas pasākumi
Ārpusstundu darbam direktors pievērsa lielu uzmanību. Tā bija
sfēra, kurā varēja izcelt savu skolu un parādīt arī sevi no vislabākās
puses. Tieši pēc sasniegumiem ārpusklases darbā priekšniecība
noteica, kāds ir komunistiskās audzināšanas līmenis skolā.
Pilsrundālē šis darbs bieži notika uz mācību stundu rēķina: festivāli,
skates, spartakiādes, mēģinājumi un treniņi. Skolas pasākumos
direktors runāja īsi, kodolīgi un par lietu. Frāzes par partiju, Ļeņinu
un komunisma celtniecību viņš atstāja pionieru vadītāju ziņā, ar šiem

Skolu sadraudzības festivālā 1970. gadā.
No kreisās: Jonas Vjapšta (Lietuva), Jons Rozelehts (Igaunija)
un Andrejs Bumbērs (Latvija). /foto: M. Zusāns/
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meliem pats savu muti nesmērēja. Andrējs neticēja komunismam, bet
bija bezgala godkārīgs karjerists, tāpēc komunistiskās audzināšanas
fasāde skolā vienmēr bija labākajā kārtībā. Bet, ko viņi ar igauņu
un lietuviešu skolu direktoriem pārrunāja Bumbēra dzīvoklī pēc
festivālu oficiālās daļas - pie šnabīša un uzkodām, nezinu pat es. Vīri
runāja ļoti klusām.
Vājība ar mēru
Jā, iedzert Bumbērs mīlēja. Dzēra reti, bet labi. Gadījās, ka,
braucot mājās no festivāla Igaunijā, lielajiem zēniem vajadzēja ielādēt
direktoru autobusā. Skolotājas mulsa. Bet jau nākošajā pirmdienā
direktors atkal pilnībā pārvaldīja situāciju.
Skolai ļoti vajadzēja apkārtējo saimniecību (kolhoza un
sovhoza) atbalstu autobusu ekskursijām, jaungada paciņām, balvas
labākajiem mācībās un uzvarētājiem konkursos, materiālus skolas
remontam. To visu varēja sarunāt ar iestāžu vadītājiem pie glāzītes
vai uz vecas draudzības pamata. Šīs attiecības Andrējs kopa rūpīgi:
pats piedalījās sovhoza ballēs, aicināja priekšniekus uz skolu, kur
bērni tos godināja, skolēni gatavoja koncertus un apsveikumus
saimniecību gada pārskata sanāksmēm un piedalījās ražas
novākšanas talkās. Tomēr ar alkoholu direktors nepārspīlēja, viņš
zināja savu mēru.
Ģimenes idille
Bumbērs bija ideāls vīrs un tēvs. Savu Nensi viņš mīlēja un
lutināja tā, ka citām skolotājam sametās skaudība. Andrējs bieži
paveica arī daļu no sievas skolas darba, sevišķi audzināšanas jomā.
Audzinot dēlu Andri, vecākiem pietika gan stingrības, gan labestības,
gan atbalsta jaunekļa centieniem.
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Skolai atdots vairāk nekā pusgadsimta
Kristīne Kociņa

Leonards Feldmanis, apbalvots ar goda
zīmi „Zelta lauva” par mūža ieguldījumu
izglītības jomas attīstībā Rundāles novadā.
„Mēs visi Leonardu Feldmani uzskatām
par skolotāju - leģendu,” pieteikumā
augstākajam pašvaldības apbalvojumam
rakstījis Pilsrundāles vidusskolas kolektīvs.
Leonards Feldmanis ir skolotājs, kura
pedagoģiskais darba stāžs pārsniedz sešus
gadu desmitus, no tiem 57 gadi veltīti
Rundāles novada bērnu un jauniešu
izglītošanai. 87 gadu vecumā L. Feldmanis
Leonards Feldmanis –
mācīja mājturību zēniem un gatavoja
jaunais skolotājs.
skolēnus olimpiādēm, sasniedzot labus
1954. gada februārī
rezultātus.
Darba mūžā skolotājs ir vadījis sporta stundas, mācījis mājturību
zēniem. Sporta skolotājs L. Feldmanis strādāja skolā, kad tā vēl
atradās Rundāles pils telpās. Kopā ar skolēniem tika izveidots sporta
laukums.
„Sāku kā fizkultūras, tagad saka – sporta skolotājs. Kad atnācu
uz Pilsrundāli, nekā nebija, tikai pils laukums. Skolēni tolaik bija ļoti
aktīvi. Sarunājām ar bērniem paši būvēt sporta laukumu. Izveidojām
sektorus, norakām virsējo kārtu, savedām granti, uz Iecavu braucām
pēc smalki samalta māla, lai būtu kārta, kas sasaistītu granti, pēc tam
ar kolhoza mašīnu devāmies uz ķieģeļu fabriku malt sarkano tenisītu.
Vedām mājās un bērām uz laukumiem – izveidojām volejbola
laukumu, tāllēkšanas sektoru. Tikai stadionu vēl vajadzēja. Turpat
pie pils bija četrus metrus plata aleja, kas gāja uz riņķi. Aizbraucu uz
Rīgu, izstāstīju, kas un kā. Ieradās trīsdesmit speciālisti. Izskrēja to
alejas apli un teica – tas var būt stadiona vietā. To arī tā ieskaitīja. Tas
atradās pils priekšā, kur tagad dārzs. Strūklaka palika vidū. Beigās
iznāca rajonā labākais laukums. Sporta zāle sākumā bija Marmora
zālē, blakus atradās mūzikas zāle. Kamēr pilī nebija sākta restaurācija,
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trenējāmies Zelta un Baltajā zālē,” tādas ir Leonarda Feldmaņa
atmiņas, kas sniegtas intervijā izdevumam „Rundāles Novada Ziņas”
2009. gada oktobrī.
L. Feldmanis prata ieinteresēt skolēnus dažādos sporta veidos –
galda tenisā, brīvajā cīņā, šķēpmešanā, kārtslēkšanā, badmintonā,
šahā. Viņa audzēkņi guva godalgotas vietas Latvijas čempionātos
dažādos sporta veidos.

Leonards Feldmanis modelētāju pulciņā 50. gadu beigas

Savulaik populāri bija arī dažādi modelētāju pulciņi. L. Feldmaņa
vadītie lidmodelisti piedalījušies rajona un republikas sacensībās,
gūstot apbalvojumus. Kuģu un lauksaimniecības mašīnu modeļi bija
skatāmi dažāda mēroga izstādēs, arī Vissavienības tautas sasniegumu
izstādē.
„Bija mums arī raķešu modelisms. Katru gadu Bauskā
notika sacensības. Raķetītes nebija lielas. Tikai viena prāvāka –
„Sojuz”. Bija parastās vienpakāpes, divpakāpju, arī kopijmodeļi.
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Materiālus – papīrus un gumijas – Rīgā varēja nopirkt, bet uzgalīšus
paši virpojām. Tur vajadzīga precizitāte, lai taisni uzietu augšā. Puiši
lieliski taisīja – dabūja 100 punktu tieši par to gājienu gaisā. Mūsu
raķetes lidoja augstu – 100, 200, 300 metru. Bija viena divpakāpju
raķete, ko Bauskā izšāvām. Sacensībās bija divreiz jālaiž viena un tā
pati raķete ar visu zīdpapīra izpletnīti. Ja raķete bija pareizi salikta, to
mierīgi varēja izdarīt.”
Skolai pārceļoties no Rundāles pils uz jauno ēku, L. Feldmanis
ieguldīja lielu darbu kokapstrādes un metālapstrādes kabinetu
izveidē. Līdztekus skolotāja darbam viņš bijis aktīvs sabiedriskās
dzīves veidotājs. „Leonards Feldmanis ir skolotājs, kuru līdz šai
dienai skolēni ciena, par viņu saka vislabākos vārdus,” pieteikumā
akcentē Pilsrundāles vidusskolas kolektīvs.
2016. gada 17. novembrī sveikt skolotāju bija ieradušies daudzi –
bijušie skolēni, kolēģi, ģimene. Saņemot apbalvojumu, skolotājs
vēlēja: „Man ir bijis gods kalpot Latvijai un Rundālei. Mīliet zemi tik
stipri, lai neviens svešais to neieņem! Lai Latvija ir visspožākā!”

Leons Feldmanis saņem Rundāles novada augstāko apbalvojumu
“Zelta lauva”. To pasniedz Rundāles novada domes priekšsēdētājs
Aivars Okmanis svinīgajā ceremonijā 2016. gada 17. novembrī
Rundāles pils Baltajā zālē. /foto: I. Tetērina/
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Īpašu dāvanu savam vecvectēvam bija sagādājusi mazmazmeitiņa Vanesa, izpildot „Balto dziesmu”: „Tik balta, balta saulīte
pār mūsu galvām mirdz, tik balta, balta pasaule kā tava sirds…”
„Tā bija meitenes pašas iniciatīva un dziesmas izvēle,” atklāj Līga
Feldmane. „Lepnums un aizkustinājums bija mūsu galvenās izjūtas.
Pēc Leona 95. dzimšanas dienas šī bija reize, kad mēs visi atkal bijām
kopā un līdz vēlai naktij runājām par dzīvi – par skolu, par karu un
leģionāriem, par Baikāla birzīm un badu, par darbu, par mīlestību,
par valdību un vadību, par sevi…”
XXX
L. Feldmanis dzimis 1921. gada 27. augustā Īslīces ciema „Juglās”.
1943. gadā beidzis vidusskolu Bauskā un iesaukts dienēt vācu armijas
1. latviešu bataljonā.
No 1947. gada bijis skolotājs Īslīcē, 1952. gadā sācis darbu Pilsrundāles
skolā, kur nostrādājis līdz 2009. gadam.
Izglītība: 1948. – 1954. gads – Jelgavas pedagoģiskā skola; 1973. gadā
absolvēts Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts, iegūta augstākā
izglītību un fiziskās kultūras un sporta pasniedzēja kvalifikācija.
Publikācija no „Rundāles Novada Ziņas”, 2016. gads.

Pārdzīvotais pieder man
Ruta Antipina (dzim. Venšava)

Esmu pensionēta skolotāja kopš 2002. gada septembra. Man ir
daudz laika kavēties atmiņās, stāstu sākšu ar bērnu dienām.
Bērnības loks
Esmu dzimusi Kuldīgas rajona Klosteres pagasta „Silarājos”
piecu bērnu ģimenē. Bijām četras māsas un viens brālis. Es ģimenē
biju jaunākā. Pirmā pasaules kara laikā tēvs tika iesaukts armijā. Viņš
dienēja kājniekos.
No kara tēvs atgriezās bez nopietniem ievainojumiem. Dzīvojot
Klosteres pagastā, tēvs strādāja pie saimnieka. Kad man bija trīs gadi,
ģimene pārcēlās uz dzīvi Rāvas pagasta „Mežmaļos”. Rentējām māju
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Ruta Antipina (no labās) ar brāli Viktoru, māsu Ilgu un Mildu

ar 13 hektāriem zemes. Darba pietika visiem. No mācībām brīvajā
laikā darbos tika iesaistīti arī bērni. Saimniecībā audzējām visu
pārtikai nepieciešamo, turējām lopiņus: govis, zirgus, aitas. Esmu
ganījusi govis arī mežā. Reiz, lecot pāri nelielam strautiņam, man
iekoda čūska. Bērni tika iesaistīti arī mājas darbos. Esmu spolējusi
saiviņas aušanai. Ziemas mēnešos mamma vērpa dziju, auda segas,
galdautus un dvieļus. Vecākā māsa bija šuvēja. Viņa šuva, adīja
un tamborēja, bet es lepojos ar skaistām drānām, kas darinātas ar
mīlestību.
Skolas laiks
Kad vajadzēja doties uz skolu, bija sācies Otrais pasaules karš.
Mācības sākās tikai oktobrī, mācījos Rāvas septiņgadīgajā skolā,
kas atradās Rāvas muižā. Skola bija četrus kilometrus no mūsu
dzīvesvietas. Ziemas bija bargas, sniegi dziļi. Dažreiz tēvs mani veda
uz skolu ar zirgu un ragavām. Skolā bijām draudzīgi. Reiz izdomājām
blēņas – 1. aprīlī visi devāmies uz skolas bēniņiem slēpties. Kad
atnāca skolotāja un vajadzēja sākties stundai, klasē neviena nebija.
Mūs atrada un sabāra. Sapratām, ka bijām rīkojušies neapdomīgi. Es
piedalījos dažādos skolas pasākumos: dejoju tautiskās dejas, spēlēju
teātri, dziedāju korī.
Kara šausmas
Kā bērns esmu piedzīvojusi Otrā pasaules kara šausmas:
nedrošību, lidmašīnu uzlidojumus un bumbu sprādzienus. Dzīvoju
30 kilometru no Liepājas. Katru vakaru ap sešiem septiņiem Liepāja
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tika bombardēta. Atlikušās bumbas izmeta uz laukiem vai mežā.
Uzlidojuma laikā slēpāmies tēva izraktā bunkurā nelielā birzītē.
Esmu piedzīvojusi vēl vienu ļoti sāpīgu notikumu. Zaudēju
skolasbiedri Veltu, ar kuru sēdēju vienā solā. Kādu dienu pie skolas
piebrauca „melnā berta”. Tajā jau atradās Veltas un viņas māsas
Almas vecāki. Viņi bija paņemti no mājām. Pie logiem iet skolēni
nedrīkstēja. Notika nevainīgu cilvēku izvešana lopu vagonos uz
Sibīriju no visas Latvijas. Vēlāk no viņas saņēmu dažas vēstules, bet
par dzīvi svešumā neko nedrīkstēja rakstīt.
Dzīve kolhozā
Sāka dibināt kolhozus, bija vērojama cita veida saimniekošana.
Dzīves apstākļi strauji pasliktinājās. Katrai ģimenei kopsaimniecībā
bez maksas vajadzēja nodot zirgu, govi un citus lopiņus, kā arī
instrumentus zemes apstrādei: pļaujmašīnu, ecēšas. Tēvs daudz ko
prata izgatavot pats: ratus, ragavas, ecēšas, zirgu iejūgu u. c. Ziemas
vakaros viņš čakli strādāja pie petrolejas lampas. Pašiem lopu pulks
samazinājās, sākās citi darbi un pienākumi. Bijā jālabo ceļš, jāved
grants pajūgā, jāiet mežā un jāizcērt noteikts daudzums malkas.
Mums bija jānodod arī labība. Uzskaitveži staigāja pa mājām un
pārbaudīja kūtī esošo mājdzīvnieku skaitu. Kolhoza darbos ik gadu
vajadzēja nostrādāt noteiktu dienu skaitu, par darbu un valstij nodoto
maksāja „grašus”. Ko darīt tālāk?
Skolotājas gandarījums
Mani pieņēma kādreiz Jelgavā dzīvojošās māsas Valijas ģimene.
Mūsu māja bija Jelgavas pievārtē. Uz skolu bieži braucu ar velosipēdu.
Otrā pasaules kara laikā Jelgava bija ļoti nopostīta – visapkārt bija
drupas. Karam sākoties, cilvēki bija spiesti evakuēties, zaudējot visu
iedzīvi. 1950. gada 1. septembrī mani pierunāja iestāties Jelgavas
pedagoģiskās skolas fizkultūras nodaļā, ko tad arī komplektēja.
Mācības bija intensīvas – katru dienu bija daudz stundu, liela fiziskā
slodze: meža skrējieni, vingrošana uz rīkiem, vieglatlētika, sporta
spēles, slēpošana, paukošana, kustību rotaļas un sabiedriskās dejas.
Pilnībā apguvu gan praktisko, gan teorētisko daļu.
Tika mācīti arī vispārējie priekšmeti: valodas, fizika, ķīmija,
vēsture, ģeogrāfija, cilvēka anatomija un fizioloģija. Skolu beidzot,
sekmju izrakstā bija 40 vērtējumi, vajadzēja kārtot četrus valsts
256

eksāmenus. Ja eksāmenos nebija trijnieku, pienācās stipendija.
Ārpus stundām strādājām būvgružu novākšanā, lai iekārtotu sporta
laukumu. Braucām talkās uz kolhoziem, palīdzējām ražas novākšanā.
Toreiz darbam skolās gatavoja milzum daudz kadru. 1954. gada 30.
jūnijā beidzu mācības un pēc valsts sadales biju norīkota strādāt uz
Dobeles rajona Annenieku septiņgadīgo skolu. Augustā aizbraucu
iepazīties un skolas direktors Ernests Grīnfogelis, paskatoties uz
mani, teica: „Ko jūs, tāda jauna, te darīsit? Man citur ir vajadzīga
fizkultūras skolotāja, ņemu jūs līdzi!”
Pilsrundāles skola
Mani pārcēla uz Pilsrundāles septiņgadīgo skolu. Vēlāk dzirdēju
runājam, ka direktors paņēmis līdzi savu radinieci. Viņš tiešām bija
ļoti saprotošs. Divus gadus mācīju fizkultūru visās klasēs, vēlāk –
tikai no pirmās līdz ceturtajai klasei. Es biju sagatavota mācīt arī
citus priekšmetus, regulāri apmeklēju kvalifikācijas celšanas kursus.
Šajā skolā nostrādāju 25 gadus. Esmu piedzīvojusi sešus skolas
direktorus. Skolai bija laba sadarbība ar vecākiem, īpaši direktora
Andreja Bumbēra laikā. Vecāki ļoti atbalstīja klases audzinātājus,
piedalījās pasākumu rīkošanā.

Skolotāju kolektīvs 1954. / 55 māc. gads (16 skolotāji: Hilda Berga,
Elga Pupa, Ernests Grīnfogelis (direktors), Ruta Venšava (Antīpina),
Ruta Štrausa, Laimonis Ēriks Ezers, Leonards Feldmanis, Aleksandra
Grīnfogele, Dzidra Valbaka, Ieva Ozoliņa, Biruta Vastlāve, Biruta
Gustiņa, Jānis Vastlāvis, Mērija Feldmane, Jānis Štrauss, Gaida Ikšele)
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Līdz 1978. gada pavasarim skola atradās Rundāles pils telpās.
1979. gada 1. septembrī mācības tika sāktas jaunajā Pilsrundāles
vidusskolā. No 1977. gada līdz 1984. gadam skolas direktore bija
Aloīda Baķe, pēc tam izglītības iestādes vadību pārņēma Aivars
Indrikovs. Sākumā tā bija divplūsmu skola, bet ar 1997./1998. mācību
gadu mācības te notika tikai latviešu valodā. 1999./2000. mācību gadā
skolā mācījās 437 bērni. Sākās intensīvs mācību darbs, olimpiādes,
100. dienas svinības pirmklasniekiem, konkursi, ekskursijas un
dažādi pasākumi. Vecāki notiekošo ļoti atbalstīja un priecājās, ka tiek
paplašināts bērnu redzesloks un viņi gūst jaunas zināšanas.
Nostrādātie gadi
Esmu izaudzinājusi 15 klašu grupas jeb 46 klases un skolā
nostrādājusi 48 gadus. Liels paldies vecākiem un viņu bērniem, kuri
atbildīgi un ar lielu mīlestību izturējās pret mācību darbu un saviem
bērniem. Sirsnīgs paldies visiem manis audzināto klašu vecākiem,
īpaši Pužuļu, Truntiku, Žukausku, Feldmaņu, Vaļēviču, Ābolnieces,
Grundes, Kraņevska, Šļekoņu, Lauciņu, Skodžus, Stankēviču, Līdaku,
Salto, Seļakovu, Gausiņu, Zimaišu, Seškēnu, Drobiševsku, Poču,
Grīnfeldu, Pluču, Biļēviču, Kļaviņu, Pilinoviču, Smilgas, Čepuku,

Rutas Antīpinas audzināmā 3. klase 1956./57. māc. gads (22 skolēni:
Silvija Briņķe, Ināra Dimbele, Velta Senalo, Žanis Kociņš, Anna Kārkliņa
(Truntika), Atis Gustiņš, Jānis Kaminskis, Kārlis Bezbailis, Gunārs Gāzējs,
Andris Saulājs, Oskars Pudāns, Vilnis (Andrejs) Rādens)
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Jaunāko, Klīves, Pavlovska, Rādenu, Stašāna, Stīriju, Zelmeņu,
Lūšu, Kalniņu, Mikolajūnas, Možeiko, Ercenu, Trošinu, Mazuru,
Hodanonoku un Loginu ģimenēm!
Man prieks, ka 12 mani skolēni strādājuši par pedagogiem: Maiga
Dāboliņa – latviešu valoda, Lauma Auziņa – vācu valoda, Inese
Abace – latviešu valoda, Juris Bobrovs – fizkultūra, Silvija Biņķe –
sākumskola, Iveta Jurago – latviešu valoda, Danguse Vaļēviča – krievu
valoda, Guna Gausiņa – darbmācība, Inese Trapučka – sākumskola,
Inta Nordena – sākumskola, Daiga Dravniece – matemātika, Māra
Sietiņa – pasniedzēja Saulaines tehnikumā.

Ar cieņu pret cilvēkiem
Valentīna Potapova

Esmu cilvēks gan praktiķis, gan teorētiķis. Ja kas nopietni darāms,
vispirms sīkumos izdomāju darbības secību, iedziļinos būtībā. Akli
nekam neuzticos. Attiecībās ar cilvēkiem cienu izdarību un zināšanas.
Mājās esmu daļēji haotiķe. Ideālas kārtības
nav. Rokdarbos gribu, lai būtu perfekti.
Varu pārstrādāt vairakkārt. Patīk strādāt
dārzā un es mīlu kaķus. Cenšos ar cieņu
izturēties pret cilvēkiem viņu darba laikā,
jo apzinos, ka es neesmu vienīgais klients
vai pacients.
Mani uzaicināja uz Pilsrundāli
Pilsrundālē nokļuvu 1974. gada
augustā. Mani strādāt par mācību pārzini
uzaicināja toreizējais skolas direktors
Andrejs Bumbērs. Pirms tam, abi
mācījāmies Pedagoģiskās meistarības
skolā Rīgā. A. Bumbērs bija mani ievērojis.
Valentīna Potapova
Toreiz strādāju Latgales pusē, bet
1975. gada vasarā
/foto: A. Bumbērs/
mācījos LVU Ģeogrāfijas fakultātes
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neklātienē. Uzaicinājumu pieņēmu, jo gribējās būt tuvāk Rīgai.
Atbraucu, paskatījos un nolēmu pārcelties. Tā sākās darbs
Pilsrundāles skolā.
Kabinetu sistēma
Skola atradās Rundāles pils telpās, rietumu spārnā. Daudziem
skolotājiem turpat bija arī dzīvokļi – Bumbēru, Feldmaņu, Gustiņu
ģimenēm, L. Ozolai un citiem. Tas bija laiks, kad skolas darbs tika
pārorientēts uz kabinetu sistēmu. Skolotājs strādā kabinetā, skolēns
ceļo no viena kabineta uz otru. Gatavojām uzskati, modeļus, attēlus.
Līmējām, griezām, kārtojām. Tas bija labi no vienas puses gan
skolēnam, gan skolotājam, bet no otras puses – mūžīgās skolēnu
somas pie kabinetu durvīm starpbrīžos.
Mūsu sadzīve pilī
Sadzīvē bija visai omulīgi. Turpat, pilī bieži vien vakaros aizgājām
viens pie otra ciemos. Direktors A. Bumbērs nešķiroja cilvēkus pēc
ieņemamā amata, bet pēc darba kvalitātes. Viņš atbalstīja jebkuru,
kurš darbā bija cītīgs. Runājot par saviesīgo dzīvi un svētku svinēšanu,
nevar nepateikties ilggadīgajai skolas pavārei Laimai Belrusai (bij.
Krilova). Pilī daudziem nebija sava virtuve, bet Laimiņa vienmēr
sagatavoja cienastu un svētkos pat uzklāja galdu. Kā viņa to spēja par
tik mazām izmaksām? Jaunajā skolā jubileju viesību galdus klāja tikai
virtuves kolektīvs. Mums bija jautri! Bija rotaļas un nekāds alkohols
nebija vajadzīgs.
Jaunās skolas celtniecība
Tajā laikā jau bija izprojektēta jaunā skolas ēka un palēnām sāka
organizēties tās celtniecība. To pasteidzināja pils restaurācija un
toreizējais muzeja direktors L. Liepa, kurš uzstājīgi lūdza attiecīgās
iestādes, atbrīvot pils telpas.
Direktors pamet Pilsrundāli
Pāris gadus pirms jaunās skolas ēkas celtniecības sākuma,
direktors A. Bumbērs pārgāja strādāt uz Codi. Viņa vietā, no toreizējā
Saulaines sovhoztehnikuma, atnāca Aloida Baķe. Tas bija grūts laiks
mums visiem. Pils pagalms stiga dubļos. Klašu telpu apkure bija ar
malku. Jau plkst. 5.00 no rīta, toreizējais tehniskais darbinieks Vilis
Štelmahers, sāka kurināt krāsnis. Ziemā telpas bija visai vēsas, īpaši
pēc brīvdienām.
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Pārcelšanās uz jauno skolu
1978. gada 1. septembri uzsākām jaunajā skolā. Pirms tam,
augustā mums bija smagi, fiziski jāstrādā. Saņēmām inventāru, jaunas
iekārtas un tās no pils bija jāpārved uz jauno skolu. Liela pateicība
toreizējam Rundāles padomju saimniecības direktoram Alfrēdam
Greiselim un dispečerei Inārai Pužulei, kas neliedza transportu
pārvešanai. Atsaucīgi bija arī vecāki, kas palīdzēja pārvākties.
Mans darba mūžs
1977. gada 1. septembrī sāku strādāt kā ierindas klases audzinātāja
un ģeogrāfijas skolotāja. Skolotājas darbu beidzu, aiziedama pensijā
2009. gada jūlijā.
No aizvadītajiem skolas gadiem atmiņā palicis daudz laba.
Kolektīvā nebija raksturīga „kašķēšanās” personīgu iemeslu dēļ.
Strīdi darba jautājumos gan dažreiz bija, kur bez tā. Tomēr katrs
centās padarīt savu darbu labi. Mans darba mūžs Pilsrundālē ir 35
mācību gadi. Nu jau es dzīvoju starp saviem bijušajiem skolēniem,
un jāsaka, ka esmu saņēmusi pietiekami daudz cieņas. Vai bija kļūdas
manā darbā? Domāju – daudz.
Ainavas pazinēja
Kā jau sākumā rakstīju – esmu liela teorētiķe. 1969. gadā beidzu
Latvijas Valsts universitātes ģeogrāfijas fakultāti un tālāk studēju
aspirantūrā, bet to nepabeidzu dažādu iemeslu dēļ. Tā kā specializējos
fiziskajā ģeogrāfijā, ainavu mācībā, tad uzskatu, ka saņēmu ļoti plašas
un pamatīgas zināšanas, kas nav saistītas ne ar kādu politiku vai
ideoloģiju. Dabā ir tas, kas ir un ideoloģija tur stāv malā. Daba ir
kā uzrakstīta grāmata, tikai jāmāk to lasīt. Vai es to iemācīju lasīt
skolēniem? Varbūt- mazliet.
Rundāle – sena vēsturiska vieta
Nevaru jums nepavēstīt par Rundāles novada unikalitāti. Tā ir
sena, vēsturiska vieta ar visai izcilu ģeogrāfisku novietojumu. Tā
atrodas pie senā ūdensceļa - Lielupes un tās pietekām, no kurām
lielākā ir Īslīce ar pietekām. Tas kalpoja kā senais tirdzniecības ceļš.
Senais zemes ceļš no Bauskas uz Jelgavu, vēlāk šaursliežu dzelzceļš
Bauska – Eleja, kura mērķis bija piegādāt cukurbietes Jelgavas
cukurfabrikai. Arī Lietuvas pierobeža kalpoja preču apmaiņai.
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Unikāla ainava Zemgalē
Starp citu, Pilsrundāles vidusskolas ēka atrodas unikālā
novietojumā. Austrumu pusē tek Īslīce, bet rietumu pusē, tieši aiz
skolas un pirms dzirnavām, ietek Bērstele. Abas upes un to pietekas
sākas Lietuvā. Abu upju krastos ievērojamas senlejas iezīmes, īpaši
Īslīcei aiz Jelgavas – Bauskas šosejas. Tik pamatīgu ieleju šodienas
gultnes ūdeņi nevarēja izgrauzt. Pie skolas, austrumos, Sudmalu
kapu virzienā Īslīces upes krastos atsedzas dolomīta nogulumieži,
kas ir visai sekli Zemgalē. Virs dolomītiem, kuru sastāvā ir arī
kaļķakmens, uzguļ visai plāns, līdz 2 m karbonātmāla slānis, kas
ir cilmiezis Zemgales līdzenuma velēnu karbonātu augsnēm.
Zemgales līdzenums un Zemgale nav identiski jēdzieni. Zemgale kā
etnogrāfiskais novads teritoriālā ziņā ir daudz plašāks.
Kolēģu piemiņai
Šis raksts uzrakstīts piemiņai maniem lieliskajiem kolēģiem, no
kuriem daudzi jau ir mūžībā: Mērija un Leons Feldmaņi, Bumbēru
ģimene, Biruta Gustiņa, Leontīne Ozola, Dzintra Spilnere un vēl citi.

Man grāmatas vienmēr bijušas tuvas
Aina Alksne

Pilsrundāle... Šajā Zemgales stūrītī aizritēja 38 mana mūža gadi.
Atmiņas galvenokārt saistās ar Pilsrundāles vidusskolu, kur
nostrādāju 23 gadus. Šo skolu beidza arī visi trīs mani bērni, tur
strādāja arī mans vīrs.
Darba gaitas
Darba gaitas uz Pilsrundāli mūsu ģimeni atveda 1978. gadā.
Skola vēl atradās Rundāles pils telpās, jo jaunā skola vēl nebija
uzcelta. Arī skolotāju dzīvokļi bija pils telpās. Tuvākie dzīvokļu
kaimiņi mums bija Gustiņu ģimene un skolotāja Valentīna Potapova.
Atmiņā palikusi ierašanās ar mēbelēm un iedzīvi. Pils apkārtne bija
rudens dubļu gūstā. Durvju tuvumā nevarēja piebraukt un mēbeles
bija jāpadod pa pagraba logu un jānes caur pagrabu. Dzīvoklī bija
stipri vēsi.
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Mana pirmā klase
1. septembrī tikos ar savu audzināmo 6. klasi. Tā ar šiem saviem
„lielajiem bērniem„ bijām kopā līdz 8. klases izlaidumam un ar
daļu no viņiem līdz pat vidusskolas izlaidumam.

Skolas izlaidums.
Aina Alksne - pirmā rinda, pirmā no labās

Daļa no šīs klases skolēniem pēc 8. klases mācības turpināt
izvēlējās skolās ar profesionālu ievirzi: šuvējas, pavāres, mehanizatori.
Vidusskolā kolektīvs papildinājās ar kaimiņu skolu jauniešiem.
Pirmajā mācību gadā Pilsrundālē latviešu valodas un literatūras
stundas man bija 6., 7., un 9. klasēs ar kuriem tālāk strādāju
vidusskolas gados.
Strādāju skolas bibliotēkā
Manā pārziņā tika nodota arī skolas bibliotēka. Tas būtībā bija
pilnīgi otrs darbs, jo bez daiļliteratūras bija jāsagādā un jārūpējas
par mācību grāmatām. Tās ne vienmēr bija iedalītas atbilstoši
skolēnu skaitam klasēs. Tāpēc mēs, skolu bibliotekāri, trūkstošās
aizņēmāmies uz mācību gadu cita no citas. Nesām un vedām ar
satiksmes autobusiem visas smagās pakas. Ar bibliotēkas darbu,
protams, saistās arī grāmatu izstādes, rakstnieku jubileju un atceres
dienu pasākumi. Enerģiskas meitenes pulcējās jauno bibliotekāru
pulciņā. Te atcerēšos joku: Gadījās, ka meitenes grāmatu kārtību
„izlaboja”, neievērojot autorus, bet grāmatas kārtojot pēc izskata un
lieluma.
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Pārcelšanās uz jauno skolu
Pārcelšanās un iekārtošanās jaunajā skolā nebūt nebija viegla.
Visas jaunās mēbeles bija iepakotas kastēs un skolas darbinieki un
mēs, skolotāji, paši nesām, cēlām, salikām tās kabinetos un bibliotēkā.
Tagad, par to domājot, žēl savu zēnu, jo viņi arī nesa pa kāpnēm sev
nepiemēroti smagās kastes un skapjus. Vēl šobrīd nesaprotu, kāpēc
tolaik bibliotēkai telpas bija paredzētas 3. stāvā, kur nebija lasītavas,
kaut iespējas paredzēt telpas 1. stāvā bija.
Mani iepriecināja tas, ka jaunajā skolā bija pietiekami daudz
telpu, kur iekārtot mācību kabinetus. Skolotāji arī ķērās pie darba
un plaukti pildījās ar metodisko literatūru un mapēm, kur sakārtoti
mācību materiāli un mācību līdzekļi. Daži kabineti tika apgādāti ar
tehniskajiem palīglīdzekļiem: magnetofoniem, epidiaskopiem u. c.
Arī literatūras kabinetā varēju, atbilstoši programmai, izvietot visus
mācību materiālus.
Skolotāju kolektīvs
Par skolotāju kolektīvu palikušas vislabākās atmiņas. Kad sāku
darbu, par skolas direktori strādāja Aloida Baķe, bet mācību pārziņa
pienākumi tika uzticēti manam vīram Andrejam Alksnim.

Skolotāju kolektīvs

Atceros kopīgos pasākumus, kad sveicām kolēģus nozīmīgās
jubilejās. Dažreiz sveicām ar kādu kopīgu priekšnesumu. Pēc
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A. Baķes par skolas direktoru kļuva Aivars Indrikovs. Viņš bija ļoti
labsirdīgs un tolerants.
Ļoti priecājāmies par kolēģu jaundzimušajiem bērniņiem un
gājām raudzībās. Tika rīkoti kopēji pasākumi ar vecākiem, kuros bez
pedagoģiska rakstura pārrunām, kopā padziedājām un padejojām.
Kādā no šiem pasākumiem viesojās arī aktieri Ģ. Jakovļevs un L.
Ozoliņa. Skolēni skolotājiem rīkoja Skolotāju dienas pasākumus,
bet kopējās ekskursijas šajā dienā kļuva par tradīciju un turpinās
joprojām.
Kājām uz Tērveti
Lai vairāk ieinteresētu skolēnus par latviešu literatūru un
rakstniekiem, daudz braucām ekskursijās uz muzejiem. Izstaigājām
R. Blaumaņa takas „Brakos”, izzinājām Raiņa bērnību Tadenavā un
Randenē, ciemojāmies V. Plūdoņa mājās, bet Literatūras muzejā
klausījāmies Romāna Pussara lekcijas. Uz A. Brigaderes „Sprīdīšiem”
nolēmu, ka iesim pārgājienā ar mugursomām un teltīm. Aizbraucām
līdz Elejai un tālāk devāmies kājām. Tikuši galā, izstaigājām Anneles
takas un vakarā uzcēlām teltis, bet mājup devāmies jau ar autobusu.
Tas bija ļoti satraucoši un bērni atceras joprojām. Vēlos pieminēt, ka
šo braucienu organizēšanā lielu palīdzību sniedza audzēkņu vecāki:
Bobrovu ģimene, D. Ročāne u. c.
Klases vakari un sarīkojumi
Notika arī tematiskie klases vakari, kuru organizēšanā darbojās
jaunieši paši. Pēdējā zvana sarīkojumā jaunieši notēloja savas gaitas
no bērnības rotaļām līdz „ceļu krustojumam”, skolu beidzot. Pēc 8.
klases izlaiduma bijām ekskursijā uz Ļeņingradu.
Pie kopējiem pasākumiem varu minēt arī obligātās rudens
talkas cukurbiešu laukos. Tas jauniešiem nebija nekāds patīkamais
pienākums un pret to izturējās kā nu kurš, bet visumā strādāja
apmierinoši.
Cita klase – jauns izaicinājums
Pēc tam, kad biju izvadījusi dzīvē un tālākās izglītības gaitās šos
savus audzēkņus, sadūšojos paņemt 2. klases bērnus, kuriem nebija
audzinātājas.
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Mana klase

Bija jāpārorientējas darbam un pasākumiem ar mazākiem
bērniem un arī te iesaistījās bērnu vecāki. Vienmēr atsaucīgi bija
Veltensone, Trasūne, Bonāts, Undzenko, Upelniece u.c. Ar šiem
skolēniem biju kopā līdz 4. klasei, jo ar nākošo mācību gadu es
aizgāju pensijā.
Latvijas valsts atjaunošana
No šī laika visspilgtāk man atmiņā palicis kolektīvais brauciens
no skolas ar Latvijas karogu uz mītiņu krastmalā un Barikāžu laiks,
kad nakti sēdējām pie ugunskura televīzijas pagalmā. Tas bija tāds
saviļņojums! Tāpat kā Baltijas ceļa dzīvā ķēde, kurā piedalījāmies
visa ģimene.
Mans vīrs Andrejs Alksnis vairākus gadus nostrādāja Rundāles
pils muzejā par gidu, bet es, pēc aiziešanas pelnītā atpūtā, nekādos
sabiedriskos pasākumos vairs neesmu piedalījusies, ja nu vienīgi
Pilsrundāles bibliotēkā rīkotajos, jo bibliotēka un grāmatas man
vienmēr ir bijušas tuvas.
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Estētiskais pretstats
Skaidrīte un Imants Grundes

1963. gada pavasarī tika likvidēta Svitenes vidusskola un
mani, ar Bauskas apriņķa izglītības nodaļas vadītājas Helēnas
Smetaņinas pavēli, pārcēla darbā Pilsrundāles skolā, kas tolaik
atradās Rundāles pilī. No 1963. gada 15. augusta man vajadzēja
sākt strādāt par matemātikas skolotāju un mācību pārzini. Minētajā
datumā, precīzi no rīta, ierados un atradu tukšu skolu. Telpas bija
atvērtas un nobružātas, dažviet izdauzīti logu stikli. Tas bija pilnīgs
pretstats Svitenes pils estētiskajam noformējumam. Ar dažādiem
starpgadījumiem man izdevās atrast skolotāju Mēriju Feldmani, kas
savā dzīvoklī gatavoja pusdienas. No viņas uzzināju, ka skolā pašlaik
vēl nekas nenotiek, lai atbraucu 24. augustā ap desmitiem no rīta,
kad būs pedagoģiskā sēde.
Sadzīves apstākļi
Pēc pedagoģiskās sēdes direktore teica, ka mana istaba būs pils
austrumu spārnā. Iepriekšējā skolotāja savas mantas bija izvākusi
pavasarī un istaba esot brīva, gan pati atradīšot, jo viņai steidzīgi
jābrauc uz Bausku. Ar lielu maldīšanos atradu minēto telpu, kas bija
ar drausmīgi augstiem griestiem un ar pamatīgām, cirvja pēdām
sakapātu ozolkoka dēļu grīdu. Pajautāju kaimiņiem, kas bija skolotāji
Hilda un Ēriks Ezeri, kas šajā telpā ir darīts, un viņi man paskaidroja,
ka tā ilgus gadus viņiem kalpojusi par malkas šķūni, bet jau
iepriekšējā skolotāja viņiem to likusi izvākt un vienā stūrī uzmūrējusi
plīti, jo tā bijusi viņai ierādīta, kā dzīvojamā istaba. Šajā pils daļā
nebija tualetes un bija jāizmanto skolas tualete, pārvarot kādus 300
metrus, pa trepēm augšā un lejā, un pa to pašu ceļu atpakaļ. Ūdens
pumpis atradās ārā, pils ziemeļrietumu stūrī un rudeņos, pa tumsu
un dubļiem ejot, attālums bija vēl lielāks. Līdz malkai bija kādus 50
metrus īsāks ceļš. Tādos apstākļos nodzīvoju un nostrādāju 15 gadus
un mūsu bērni izauga. Lai mainītu sadzīves apstākļus, vīrs Imants
Grunde iestājās darbā Rundāles pils muzejā. Tā mēs uzreiz tikām pie
labiekārtota dzīvokļa.
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Problēmas ar bisti
Augusta pēdējās dienās notika interesanta iepazīšanās. Aina
Bruže sāka strādāt kā jaunā pionieru vadītāja un lūdza palīdzību
pionieru istabas sakārtošanā. Problēmas bija ar Ļeņina krūšu bisti,
uz kuru dzīve pilī un skolā bija atstājusi jūtamu iespaidu. Prasījām
padomu darbmācības skolotājam Leonardam Feldmanim, kas
norādīja uz diviem, blakus esošiem vīriešiem. Tie esot mākslinieki!
Tolaik es viņus vēl nepazinu, bet vēlāk uzzināju, ka viens bija Leopolds
Kļaviņš un otrs - Imants Lancmanis, kurš apskatīja bisti un secināja,
ka tā ir pamatīgi noputējusi un nepieciešama rūpīga restaurācija un
aizgāja. Mēs veicām „restaurāciju” ar lupatu.
Skolas pārbaude
Septembra beigās vai oktobra sākumā paziņoja, ka skolu
pārbaudīs ievērojama komisija, tāpēc visām telpām jābūt
pieejamām. Skola steigā tika iztīrīta no atkritumiem, skolēniem un
skolotājiem. Man bija tā komisija jāizvadā. Komisijas vadītāja bija
Izglītības ministre un viņa secināja, ka telpas skolai nav piemērotas,
bet lai paciešamies vēl pāris gadus, tad varēsim strādāt jaunuzceltā,
modernā vidusskolā ar 500 skolēniem. Gāja gadi, nomainījās trīs
direktori, līdz kādā ceturtā vai piektā direktora amata gadā Andrejs
Bumbērs sāka kārtot dokumentus skolas celtniecībai.
Par Andreju Bumbēru
Esmu strādājusi 5 direktoru vadībā, bet vislabākās atmiņas
man ir par Andreju Bumbēru. Mēs gan bieži uz viņa pedantiskumu
dusmojāmies, bet skolā vienmēr bija kārtība. Skolā viņu varēja
sastapt jau no septiņiem rītā un līdz deviņiem vakarā. Reizi vai divas
nedēļā, viņš hospitēja mūsu stundas. Saskatīja labo un, kā pienākas,
sekoja kāds ieteikums darba pilnveidošanai. Kopīgi tika atzīmētas
gan skolotāju, gan tehnisko darbinieku jubilejas.
Jubilārs saņēma nelielu dāvaniņu, pacienāja ar sviestmaizēm,
tēju vai sulu. Viņa laikā iedibināja sadraudzības festivālu tradīciju ar
Igaunijas un Lietuvas skolām. Rīkoja kopīgus pasākumus ar skolēnu
vecākiem un apkārtējām saimniecībām. Vasaras brīvlaikā darbinieki
ar ģimenēm brauca kopīgās ekskursijās uz citām republikām. Viņam,
jau stājoties darbā nelaiķa Alfreda Upelnieka vietā, partija piekodināja,
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ka atļaus būt par skolas direktoru, līdz uzcels jauno vidusskolu. Pēdējos
darba gadus viņš ar savu mašīnu vadāja saskaņošanai papīru kalnus.
Kad sākās jaunās skolas būve, par direktori jau bija Aloida Baķe.
Viņa dzīvoja Saulainē un skolā ieradās ap deviņiem, bet ap diviem,
trijiem jau brauca uz mājām. Tajā laikā paguva novadīt dažas stundas
vēsturē vidusskolai. Atvadoties, A. Bumbērs mums teica: „Mīlīši, es
Jums esmu sagatavojis malku diviem gadiem, ja, nu gadījumā, jaunā
skola pēc gada vēl nav pabeigta.” Iestājoties tumšākam laikam, malka
sāka ceļot un jau decembra vidū nebija ar ko kurināt klases. Nebija arī
jaunās direktores, jo saslimusi ar angīnu.
Jaunā skola
1979. gada 1. septembrī skolēni un skolotāji sastājās Rundāles –
Svitenes un Elejas – Bauskas ceļa krustojumā un, karogiem plīvojot,
orķestrim spēlējot, ziediem rokās vienotā gājienā soļojām uz jauno
Pilsrundāles vidusskolu. Uz atklāšanu no Izglītības ministrijas bija
ieradies Tikners un Jānis Gūtmanis. Atklāšanas lentu grieza viņi
un direktore Aloīda Baķe. Šķēres lentas pārgriešanai uz spilventiņa
pienesa mana meita Ilze Grunde un Andis Gruzde. Pēc desmit
gadiem Ilze bija vienīgā, kas par mācībām vidusskolā tika apbalvota
ar sudraba medaļu.
Mani kolēģi
Pils laikos visi darbabiedri un skolēni
bija sirsnīgi un saticīgi. Sevišķi vēlos uzteikt
Ainu un Vili Štelmaherus, kuri klusi gādāja
par tīrību, siltumu un kārtību. Smaga darba
dēļ veselību sabeidza Alkšņu ģimene. Bija
jāizņem jaunajai skolai paredzētās mēbeles
un inventārs, ko direktore uzticēja mācību
pārzinim Andrejam Alksnim, bet pati uz
diviem mēnešiem aizbrauca uz Sočiem,
veselību uzlabot, slēpojot ar ūdens slēpēm.
Katru rītu Alksnis sēdās līdzās smagās
kravas mašīnas šoferim un pēcpusdienā,
kad stundas beigušās, atgriezās ar dažādām
Skaidrīte un Imants
mēbelēm. Bieži visi jau bija izklīduši un
Grundes
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nebija neviena, kas palīdzētu tās sanest pilī. Visu vasaru Alkšņu
ģimene, arī pusaudži dēli, strādāja, lai tās mantas atkal no pils
pārvestu uz jauno skolu, kur tās bija pareizi jāsakomplektē un jāsanes
pa kabinetiem. Mēs saņēmām jau gatavu un liela daļa no mums –
tikai rūpējāmies par saviem kabinetiem.
Imants Grunde turpina
Esmu dzimis Rīgā. Tēvs bija Latvijas armijas virsnieks un
māte – mājsaimniece. Liktenis man bija lēmis, dzīvot ļoti daudzās
vietās. 1949. gadā iestājos Komunālās celtniecības tehnikumā Rīgā
un 1953. gadā saņēmu elektrostaciju un tīklu tehniķa – elektriķa
diplomu. Darbā tiku nozīmēts Latvenergo Ziemeļaustrumu
elektriskajos tīklos (ZAET), kuru centrs atradās toreizējā Pļaviņu
rajona Aiviekstē, bijušajā Madonas radiostacijā. Uzņēmuma vadība
ļoti atbalstīja tūrismu un paši tajā piedalījās. 1962. gadā pirmo reizi,
ar tūristu grupu biju Rundāles pilī. Toreiz nedomāju, ka mana dzīve
kādreiz tiks saistīta ar Rundāli.

Rundāles pils 1962. gadā

Satikāmies Karēlijā
1965. gadā biju ekskursijā uz Karēliju, kur iepazinos ar
Pilsrundāles matemātikas skolotāju un tā paša gada rudenī
apprecējāmies. Uzreiz pacēlās jautājums par darbu un dzīvesvietu.
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Pļaviņu un Madonas rajonā skolotāji nebija vajadzīgi. Es atbrīvojos
no ZAET un pārcēlos uz Pilsrundāli, kur manai dzīvesbiedrei bija
dzīvoklis Rundāles pilī. Strādāju Bauskas MRS par elektriķi, bet drīz
vien Latvenergo bija kadru maiņa, un es pārgāju uz DET Bauskas
elektrotīklu rajonu par ekspluatācijas meistaru. Sākās Rundāles pils
restaurācija. Reiz ieradās Rundāles pils direktora vietnieks K. Siliņš.
Viņš pateica, ka mūsu dzīvoklis pilī ir restaurējamo telpu sarakstā
un tas ir jāatbrīvo, kā arī izteica priekšlikumu - pāriet darbā uz
Rundāles pils muzeju par elektriķi, solot, ka pils ceļot māju, un tur
būs labiekārtoti 3. un 4. istabu dzīvokļi darbiniekiem. Pēc ilgām
pārdomām, piekritu.
Dzīvestelpas īpatnības
Katrai celtnei ir savas īpatnības. Dzīvoklis bija pils 1. stāvā, pēc
patreizējās pils telpu numerācijas nr. 68., kas tolaik bija pārdalīts uz
pusēm ar riģipša sienu un logu. Pirmajā daļā bija iebūvēta plīts un aiz
tās podiņu krāsns. No tās šķērsām, uz tuvāko pils skursteni bija skārda
caurule, apmēram 40 cm diametrā. Krāsns augšdaļā bija šīberis, kas
bija pagriežams. Arī priekštelpa nr. 67 bija pārdalīta un vēl izbūvētas
vairākas, mazas noliktavas. Dienā, kad kāpa pa aiz sienas esošajām
kāpnēm, bija tikai troksnis, bet vakaros un naktī varēja dzirdēt soļus.
Kovārnis skurstenī
Kādu dienu vasarā, istabā dzirdu kovārņu balsis. Sākumā
nepievērsu uzmanību, tad sāku meklēt cēloni. Visu izskatīju un
pievērsos caurulei. Uzsitu ar koku – sākās milzīga kņada. Likos mierā,
bet rudenī, kad sāka kurināt krāsni, nevarēja aizvērt šīberi. Atradu
nobeigušos, sakaltušu kovārni. Aizvēru lūciņu, bet nepārbaudīju
šīberi. Tas, protams, nestrādāja. Atkārtoju visu par jaunu un izrādījās,
ka tur bija vēl divu putnu paliekas.
Mums kaimiņos, telpās nr. 67, 69. dzīvoja skolotājas A. Konrādes
ģimene. Arī tur bija pagaidu sienas. Restaurācijas laikā, zem
grīdas atrada iemūrētu, sadauzītu flīžu vannu. Durvis starp mūsu
dzīvokļiem bija aizmūrētas.
Čūska skolā
Vienreiz, kāds skolnieks bioloģijas skolotājai A. Konrādei uz
skolu atnesa zalkti. Vakarā viņa to atnesa uz dzīvokli, ielika stikla
burkā, nolika uz galda un virsū uzlika stiklu. Manai meitai bija atdota
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veca, saimniecības soma no čūskas ādas imitācijas, kur viņa salika
savas mantas. Es dzirdēju čaboņu. Domāju, ka peles. Gāju skatīties
un pārsteigts apstājos. Somai, kura bija nolikta uz taburetes, bija nevis
2, bet 3 rokturi. Viens no tiem visu laiku locījās. Iesaucos: „Istabā ir
čūska!” Sieva uz to mierīgi atsacīja, ka tā jau no kaimiņiem atlīdusi
un izstāstīja par notikušo skolā. Zalktis bija pabīdījis stiklu un nolīdis
uz grīdas, tad pa aizvērto durvju apakšu atradis spraugu, ielīdis mūsu
dzīvoklī un atradis somu, kura turpat vien blakus bija.
Dzīvojot „Zemgaļos”, blakus sāka celt skolotāju māju „Līvi”. Tur
bija augsts gruntsūdens. Ziemā tas sasala un apkārtnes bērniem bija
jauka slidotava. Toreiz, pirmo kolektīvo garāžu cēla saimnieciskā
veidā – nākošie garāžu īpašnieki. Pamatiem bija vajadzīgi akmeņi,
kurus atrada tepat, apkārtnes ceļmalās un laukmalās. Cik atrada, tik
samūrēja!
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Nobeigums
Grāmata ir jūsu rokās un turpinās savu ceļu uz mūžību pati.
Tas varēja notikt tikai tāpēc, ka satikās cilvēki, kuriem patīk
dzīvesstāsti, kuri tajos atrod zelta graudus, kurus jūs glabāsiet savās
atmiņu klētīs.
Pārlasot, vairāk kā 50 dzīvesstāstus, redzam kādi tik laiki nebija
jāpiedzīvo arī mūsu pusē: gan kara šausmas un okupācija, gan
izsūtīšana un piespiedu kolektivizācija. Šodien mums ir bezgala liela
bagātība – sava, neatkarīga valsts un tādēļ šeit un tagad ir vislabākais
laiks dzīvošanai un strādāšanai. Mīlēsim, sargāsim un cienīsim savu
Rundāli un Latviju.
Paldies A. Ramanei par ieguldīto darbu grāmatas tapšanā - par
intervijām, atmiņu stāstiem, tulkošanu, pārrakstīšanu un grāmatas
sastādīšanu!
Paldies profesionālajai žurnālistei un mūspuses cilvēku pazinējai
Mārītei Ozoliņai par interviju apkopošanu!
Paldies Rundāles novada domei par finansiālo atbalstu!
Paldies visiem autoriem, kuri rakstīja par sevi, par saviem
vecākiem, par savām dzimtām vairākās paaudzēs! Paldies visiem, kas
savās domās un vārdos deva iedvesmu grāmatas tapšanai!
Paldies A. Ozoliņai, V. Safoņenkovai, Ā. Lepsei, S. Griķītei,
A. Ramanei, A. Maldutei, G. Ramanim, E. Lazovskai, Intai un
Aivaram Kamoliem, L. Dučenko, K. Drengeram, Ā. Kraņevskai,
Rudītei un Zigurdam Gustiņiem, R. Zeijerei, R. Minakovai,
M. Driķei, A. Ludvigam, R. Urtānei, A. Jurevicai, M. Ozoliņai, Annai
un Edgaram Gasūniem, Z. Bobrovskai, R. Kļaviņai, R. Antipinai,
A. Alksnei, V. Potapovai, Skaidrītei un Imantam Grundēm,

273

J. Koļesņikovai, I. Zālem, D. Judinai, M. Ruķerei, J. Ruķerim,
I. Ruķerei, R. Bīlandei, A. Veidemanei, S. Jansonei, Z. Ekmanei,
M. Purviņai, O. Burkovskim, G. Šēnbergam, Dz. Bračkai, K. Kociņai,
Dz. Garševicai, I. Verbickai, L. Brikerei, I. Sīmanei, R. Segliņai,
L. Macpanei-Miļunai un M. Krūmiņai .
A. Truntika
Ar cieņu pret katru
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