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ES ESMU LATVIJA 
Simtgades svinēšanas konceptā ir rekomendēts, ka, pirmkārt, katrs var un 

katram vajag attiecināt uz sevi teicienu „Es esmu Latvija”. Mēs - Latvijas 

iedzīvotāji - visi kopumā esam Latvija. Otrkārt, viena no iespējām ir rakstīt par savu 

dzimtaskoku un par saviem novadniekiem. Tā vienlaikus ir mūsu valsts – Tēvzemes 

- vēsture. 

 

Es gribu piedalīties šajā projektā. Tādēļ ir plānots uzrakstīt trīs tematiski 

saistītas grāmatas par Latvijas vēsturi, skatot to caur viena pagasta un latviešu 

zemnieku ģimenes likteni. Tālāk neliels sagatavotās, esošās un plānotās grāmatas 

satura raksturojums.  

 

IEVADS 
Latvijai – 100. Mūsu Tēvzemei ir ilgāks mūžs, bet Latvijas valstij gadsimta 

jubileja. Neatkarīgas Latvijas valsts pastāvēšanā bija arī apmēram pusgadsimta 

pārtraukums. Kā vērtēt Latvijas simtgadi?
1
 

Par Latvijas vēsturi ir sarakstītas daudzas grāmatas, un notikumi tajās ir 

vērtēti gan laikā, gan notikumu secībā. Ir zināmi pasaulslaveni darbi par valsts 

likteni. Kā piemēru var atzīmēt romānu „Karš un miers”. Ļevs Tolstojs tajā 

attēlojis plašu Krievijas sabiedrības dzīves ainu laikposmā no 1805. gada līdz 

1820. gadam. Uz vēsturisko notikumu fona sniegta trīs muižnieku ģimeņu — 

Rostovu, Bolkonsku un Bezuhovu - dzīves hronika. Romāns ir rakstīts bez 

politiskās cenzūras. 

„Klusā Dona”. Mihails Šolohovs savā romānā, ar kuru viņš iemantojis 

pasaules slavu, rāda grandiozu divu pasauļu cīņas ainu, veco sabiedrisko attiecību 

un tradīciju sabrukumu un jaunu attiecību veidošanos un nostiprināšanos. To 

rakstnieks skata caur ģimenes likteni. Zīmīgi, ja brūk ģimene, kas ir jebkuras 

sabiedrības būtisks elements, sabrūk arī valsts. Domāju, romāna publikācija PSRS 

laikos prasīja, vismaz daļēji, saskaņot tā saturu ar valsts politiskajām nostādnēm.  

 
1) 

Kā vērtēt Latvijas simtgadi? Man, habilitētam inženierzinātņu doktoram un karavīram, ir raksturīgi 

centieni meklēt dažādu notikumu kopsakarības. 

Viss šajā pasaulē ir nosacīts. Cilvēks uztver pasauli četrās dimensijās: trīs telpas un laiks, bet iespējams 

pasauli skatīt daudz vairāk dimensijās.  

Par telpu. Parasti saka - Visums ir bezgalīgs. Kas Visumā ir Saules sistēma? Ļoti, ļoti maza vienība. Mēs 

labi uztveram mērvienības metrs, cm, mm, bet, ja sāk izmantot jēdzienus gaismas gads – attālums, ko gaisma noiet 

gada laikā ar ātrumu ~300 000 km/s, tad to ir grūti uztvert. Tas pats ir, ja skatāmies uz mikropasauli. Man bērnībā 

sākumā bija grūti saprast jēdzienu bezgalība, bet, kad sākām mācīties fizikā un ķīmijā par molekulām, atomiem un 

apkārt lidojošiem elektroniem - protoniem un citām elementārām daļiņām, tad es saskatīju līdzību ar Saules sistēmu 

un Visuma uzbūvi. Tas man deva tādu kā skaidrojumu, ka, iespējams, atoms ir kādas citas planetārās sistēmas centrs 

un arī mūsu Saules sistēma ir kaut kādas vielas sadaļa. Tas apmierināja manus loģiskuma meklējumus un 

izskaidroja bezgalības jēdzienu. 

Par laiku. Tagad jau ir pierādīts, ka laiks ir nosacīts. Domājot par laiku parastajā – ikdienas – uztverē, arī ir 

interesanti salīdzināt dažādus notikumus. Zemes vēsture miljardiem, miljonu gadu griezumā. Dzīvo būtņu un 

cilvēces vēsturei ir tūkstošiem gadu. Valstu vēsture ir daudz mainīgāka. Tās tiek dibinātas, iekarotas, iznīcinātas un 

veidojas no jauna. Latvija ir jauna valsts ar savu simto dzimšanas dienu.  
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Latviešu rakstnieks Vilis Lācis ir sarakstījis vairākus romānus, kuros viņš 

skata latviešu likteņus vēstures griežos. Populārākie ir “Zvejnieku dēls” (1933.-

1934. un “Vecā jūrnieku ligzda” („Zītaru dzimta”, 1937.-1938). Tika uzņemtas arī 

filmas. Par nožēlu, pēc Otrā pasaules kara romāni tika “pilnveidoti” atbilstoši tā 

laika ideoloģijai un prasībām.  

Es mēģināšu mūsu Tēvzemes vēsturi nedaudz saistīt un skatīt caur savas 

ģimenes vēsturi. Man, karavīram un inženierim, raksturīgāk ir rakstīt par vienu vai 

otru notikumu, kas palicis atmiņā, par tā faktisko pusi un mazākas ir iespējas veikt 

filozofiskus secinājumus, kā to darīja Ļevs Tolstojs.  

Ģimene. Tēvs dzimis 1891.gadā, māte – 1910.gadā. Viņi bija liecinieki un 

dalībnieki mūsu valsts dzimšanas dienā. Tā bija tipiska Latvijas zemnieku ģimene, 

kuriem bija sava zeme un 4 bērni, kas tāpat kā daudzi citi tika izsūtīti uz Sibīriju.  

Es sāku dzīvot kopā ar savu nākamo sievu 1967.gada martā, bet oficiāli 

laulību noformējām 1968.gada janvārī - Latvijas 50. gadadienā.. Tas man atkal 

izsauc paralēles, ka Lietuva un Igaunija savu valstu dzimšanas dienas atzīmē gada 

sākumā, bet Latvija rudenī - 18.novembrī.  

2018.gadā, Latvijas simtgadē, es varēšu atzīmēt savas ģimenes 50. 

gadadienu. Manai ģimenei tie būs lieli svētki, tāpat kā Latvijas iedzīvotājiem un 

arī manai ģimenei lieli svētki ir Latvijas 100. gadadiena.  

Latvijas vēsturi veido tās cilvēki, tādēļ, rakstot un stāstot par vienu no 

daudzajām Latvijas ģimenēm, gribēju atklāt Latvijas vēsturi no Latvijas zemnieka 

dēla viedokļa. Es esmu dzimis 2.pasaules kara beigās, kopā ar vecākiem bijis 

Sibīrijā, redzējis daudzās pārvērtības PSRS un bijis dalībnieks Latvijas valsts 

neatkarības atjaunošanā, Nacionālo bruņoto spēku (NBS) izveidē un Latvijas 

integrācijā Rietumeiropas struktūrās, pirmkārt, NATO un ES. 

 

Pirmā grāmata „No lauku puikas līdz ģenerālim”. Tā ietver Latvijas 

pirmo neatkarības laiku (1918.-1940.) un Latvijas neatkarības zaudēšanu (1940.-

1991.). Grāmatā ir faktiskais arhīvu materiāls, mana novadnieka, Annas pagasta 

iedzīvotāja Ādolfa Čerbikova, kas dzimis 1921.gadā un bijis latviešu leģionārs, 

atmiņas par II pasaules karu. Grāmatā ir stāsts par vienkārša zemnieka ģimenes 

likteni pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, izsūtījumu un izdzīvošanu Sibīrijā, kā arī par 

lauku puikas izaugsmi līdz ģenerālim.  

 

Otrā grāmata „Gods kalpot Latvijai” ir izdota 2012.gadā. Ar tās 

elektronisko versiju var iepazīties manā mājas lapā 

http://www.kreslins.lv/article/lv/mana-gramata-gods-kalpot-latvijai  

 

Trešā grāmata „No ģenerāļa līdz Saeimas deputātam”. Grāmatai tiek 

atlasīts un gatavots materiāls. Izmantojot personīgo dienasgrāmatu, tiek veidota 

sadaļa „Karavīra dzīves neoficiālā sadaļa.” Tiek analizēts un gatavots materiāls 

sadaļai „Saeimas deputāta darba subjektīvais atspoguļojums.” 

http://www.kreslins.lv/article/lv/mana-gramata-gods-kalpot-latvijai
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1. daļa. Latvijas pirmais neatkarības laiks 

(1918.-1940.) 
 

1.1. Krēsliņu dzimtaskoks 

Ievads. Kā man radās doma veidot Krēsliņu dzimtaskoku? Atceros trīs 

tam pamudinājumus vai notikumus, kas vēlāk raisīja velmi un nepieciešamību 

veidot savas ģimenes dzimtaskoku. 

Pirmkārt, astoņdesmito gadu sākumā, kad vēl nebija pieejams internets un 

galda datori, ziemas svētdienā mani bērni garlaikojās, nezināju, ar ko 

nodarboties. Es piedāvāju izveidot Krievijas cara ciltskoku. Nosākuma visi 

piekrita, sākam strādāt, bet tas nebija ilgi. Beigās es viens pats izveidoju un 

uzzīmēju uz milimetra lielās loksnes cara ģimenes ciltskoku. Tas man aizņēma 

diezgan daudz laika, jo vajadzēja daudz palasīt enciklopēdijas un citas grāmatas. 

Sanāca interesanti. Tas bija vai tūkstošgadu laika periods.  

Otrkārt, Maskavas Gaisa spēku akadēmijas šautuvē iepazinos un 

sadraudzējos ar maršala Mihaila Tuhačevska (krievu: Михаил Николаевич 

Тухачевский; dzimis 1893.gada 16.februārī, miris - nošauts 1937.gada 

12.jūnijā) radinieku, kas bija radis iespēja iepazīties ar savas dzimtas 

dzimtaskoku. Dzimtaskoku, kas aptvēra apmēram 20 paaudzes. Tas mani ļoti 

ietekmēja un izbrīnīja, jo tā ir ne tikai ģimenes, bet arī valsts vēsture. 

Treškārt, kad dzīvoju Maskavā, mana sieva Tatjana atrada sava tēva 

adresi. Viņš nebija šķiries no Tatjanas mātes, bet viņam bija cita ģimene, dzīvoja 

Ukrainā Dņepropetrovskā. Vēlāk Tatjana aizbrauca uz turieni, satika viņu un pie 

mums ciemos atbrauca viņa dēls, Tatjanas pusbrālis ar savu bērnu. Mēs 

uzturējām draudzīgus kontaktus. Tas man vēlreiz lika aizdomāties par bērnu un 

nākamo paaudžu iespējām zināt savu dzimtaskoku un daļēji savu vecāku vēsturi. 

Tagad es pacentīšos vismaz uzsākt to darbu. Iespējams, bērni papildinās un 

turpinās mūsu ģimenes dzimtaskoku. 

 

Par Krēsliņu dzimtaskoku man ir izveidojies šāds stāsts. Ciltstēvs Jānis 

dzimis 1748.gadā „Klāvānos”. Jāņa sieva ir Kača. Viņiem ir dēli – Gusts, 

dzimis 1779.gadā, Jānis, dzimis 1785.gadā, un meitas – Līze, dzimusi 

1786.gadā, Grieta, dzimusi 1789.gadā. 18.gadsimta sākumā, kad latviešu 

zemniekiem rakstos uzvārdus nerakstīja, Jānis dzīvojis kaut kur Galgauskas – 

Kalncempju – Zeltiņu saskares apvidū. 

Turpmākajos dokumentos – gan Dvēseļu revīziju sarakstos, gan Zeltiņu 

un Tirzas baznīcu grāmatās - var redzēt, ka Jāņa pēcnācēji dzīvo šo baznīcu 

teritorijās. Pirmās trīs paaudzes vairāk dzīvo Galkauskas „Klāvānos” un 

„Rateniekos”, bet ceturtās paaudzes Krēsliņi strauji sāk izklīst uz Zeltiņu, 

Annas, Bejas pusi, kā arī uz Elstu, Gulbenes, Lejasciema pusi. 

Gusts (arī Gustavs) Jāņa dēls Krēsliņš dzimis 1779.gadā un Dvēseļu 

revīziju listēs no sākuma saukts par kalpu, bet vēlāk jau dēvēts par saimnieku 
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Galgauskas „Klāvānos XVIII”. Viņa sievu sauc par Līzi. Tālāk Krēsliņu vārdu 

nes viņu divi dēli: Pēteris un Jānis. 

Pēteris Gusta dēls Krēsliņš dzimis 1814.gadā. Viņš dzīvo „Klāvānos 

XVIII”. Vēlāk viņš apprecas ar Ilzi, un viņiem ir pieci dēli: Jānis dzimis 1839.g., 

Gusts - 1843.g., Andrejs - 1848.g., Kārlis dzimis 1850.g. un Miķelis 1855.gadā. 

Kārlis Pētera dēls Krēsliņš (mans vectēvs) dzimis 1850.gadā Galgauskas 

„Klāvānos XVIII”. Krustvecākos ir tēva brālis Jānis Krēsliņš. 1867.gada 

5.novembrī Kārlis iesvētīts Tirzas baznīcā. 1881.gadā viņš ir Zeltiņu baznīcā 

laulājies ar Līzi Ķinci. Vēlāk mani vecvecāki ir dzīvojoši Kalncempju pagasta 

„Sprīvuļos”. 1889.gadā viņi no Jaunannas muižas iepērk „Trisenes”. 1891.gada 

21.aprīlī uz Annas pagastu pārnāk dzīvot vectēvs Kārlis ar sievu un meitu 

Almu, kas dzimusi 1885.gadā un vēlāk precējusies ar Steberu, dzīvoja Bejas 

pusē. 

Latvijas vēsturē tas ir laiks, kad Krievijas impērijā beidzot atcēla 

dzimtbūšanu un sāka piepildīties latviešu zemnieka sensenais sapnis par savu 

stūrīti zemes. Tas ir jaunlatviešu laiks, kad sāk darboties latviešu pirmās 

atmodas idejas par izglītības, kultūras un saimnieciskās dzīves aktivizēšanos 

latviešu sabiedrībā. Mans vectēvs Kārlis no Jaunannas muižnieka Konstantīna 

fon Knoringa iepirka zemes gabalu „Trisenes 10” par 2100 rubļiem. (LVVA, F-

218, A-2, L-3157).  

Tā bija liela nauda, un tāpēc naudu aizņēmās no Livonijas muižnieku 

zemes kredītbiedrības. Aizņēmumu atmaksāt beidza tikai 1920. gados - Latvijas 

brīvvalsts laikā (LVVA, turpat). Tā bija līdumnieka zeme - skaists paugurs 

mežu, krūmu un purvainu pļavu ielokā. Turpat arī bija zemnieka Reiņa Egles, 

manas vecāsmātes Līzes māsas Jūles vīra, iepirktā zeme „Trisenes 11” (LVVA, 

turpat, L-3158).  

Vecāsmātes Līzes Ķinces brālis Otto Ķincs arī iepirka zemi blakus 

„Trisenēm.” Dzimtas un ģimenes saites bija stipras, to noteica tradīcija un 

dzīves pieredze - lielos darbus darīt talkās, palīdzēt viens otram vajadzības 

gadījumā, būt atbildīgiem par savas dzimtas un tuvinieku gaitām. Tā laika 

Annas pagasta raksturojumu atrodam izdevumā „Baltijas Vēstnesis”, nr.187, 

1904, 19.augusts:,,Zemkopība šai malienas kaktā stāv vēl, tā sakot, bērnības 

autos, caur ko ļautiņi mazturīgi un tiem trūka līdzekļu bērnu skološanai”. 

Antons Kārļa dēls Krēsliņš (mans tēvs) dzimis 1891.gada 4.augustā 

Annas pagasta „Trisenēs” (tagad tā vieta saucas Trisenieki, kur vēlāk arī mēs 

piedzimām - visi četri Antona un Zelmas bērni). Krustvecāki ir Otto Ķincis, Jūle 

Ķince un Sīmanis Egle. Sešus gadus vecākā māsa Alma bija gan aukle, gan 

pirmā skolotāja Antonam visās ganu gaitās un tik daudzajos sīkdarbiņos 

zemnieka sētā. Antona skolas gaitas, 4 gadi, paiet Annas pagasta skolā. 

Annas pagastā pirmo skolu - Vecannas muižas skolu - izveidoja 1850. 

gadā. Barons Aksels Aleksandrs fon Delvigs skolu licis nosaukt savas sievas 

vārdā. Vēlāk barons no Meieru zemes (tagad „Sprekstes”) atdalīja gabalu zemes 

un to uzdāvināja pagasta vajadzībām. Tur 1859.g. uzcēla vienstāva mūra ēku ar 
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biezām akmens sienām, kurā iekārtojās pagasta valde, tiesa un cietums. Skolas 

vajadzībām atvēlēta viena klases telpa.  

Blakus skolai uzcēla arī magazīnu - labības glabātuvi. Šo ēku celtniecībā 

piedalījās pagasta amatnieki, savukārt zemnieki šķūtīs pieveda gan akmeņus, 

gan kokmateriālus. Kad 1868.gadā skola cieta ugunsgrēkā, tās pilnīga 

atjaunošana ilga divus gadus. No 1879.gada oficiālajos dokumentos skolu sauc 

par Annas pagasta skolu. Šajā laikā skolā mācās ap 100 bērniem. Tikai 

1902.gadā visa ēka tiek atvēlēta skolas vajadzībām, tad te četrus gadus mācījās 

arī mans tēvs. Jāpiebilst, ka līdztekus šai skolai pagastā darbojās vēl Ottes skola 

(Annas pagasta muzejs, Elzas Jaunzemas materiāli).  

Līdz ar Pirmās atmodas procesiem un izglītības attīstību pagastā veidojās 

dažādas biedrības. 1889.gadā izveidojās Annas Savstarpējā apdrošināšanas 

biedrība. Tad arī sāka veidoties vietējā gruntniecība. 1896.gadā radās Annas 

Bezmaksas bibliotēkas biedrība un skolotāja Aleksandra Vīksniņa vadībā 

izveidojās koris. Pieauga ne tikai izglītības un kultūras aktivitātes. 1904.gadā 

izveidojās Annas Lauksaimniecības biedrība, palīgs un virzītājspēks pagasta 

zemniecības attīstībai un uzplaukumam. Tā bija pirmā šāda veida biedrība plašā 

apkārtnē, un tā veicināja vietējās gruntniecības nostiprināšanos un attīstību, 

izglītojot aktīvos zemniekus, kas sāka izmantot minerālmēslus un iepirka 

lauksaimniecības tehniku.  

„Lauksaimniecības biedrība savā pirmajā pastāvēšanas gadā darbojusies 

īsti spēji. Viņai jau ir pāri par 200 biedriem un viņas, tā sakot, agrā bērnībā 

spertie soļi ir pilni žirgtuma un dzīvības spējas, Jāsaka, ka še ir biedrība, kura 

nes vai rokām taustāmu labumu. Biedrības priekšgalā ir vīri, kuri latviešu tautai 

jūt līdzi un kuri gluži labi saprot zemkopju vajadzības. Viņu vidū gan šimbrīžam 

vēl nav mācītu agronomu un lauksaimniecības instruktoru, bet apstākļi nu reiz 

ir tādi, ka bez šiem spēkiem jāiztiek....Tagadējiem biedrības vīriem jāiztiek ar 

zināšanām no grāmatām un periodiskajiem izdevumiem. Un tas galvenais - viņi 

ir bagāti piedzīvojumiem un izmēģinājumiem...Līdz ar racionālu zemkopības 

uzplaukšanu pieņemsies arī turība un vairosies izglītība. (Baltijas Vēstnesis, 

nr.187, 1904, 19.augusts). 
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1.2. Latvijas Republikas izveide 

 

Pirmais pasaules karš atnāca ar mobilizācijas pavēlēm un iesaukumu. 

Kara ceļos devās daudzi annenieši. Manam vectēvam tad jau bija liels vecums, 

un mans tēvs bija galvenais darbu veicējs „Trisenēs-10,” saimniecībā, un kara-

kungi saimniekus atstāja, lai neapstātos ražošana. 

Daudz ir darbu par Brīvības cīņām. Es nepretendēju uz jauniem 

atklājumiem šajā jomā. Dzīvē ir dažāda notikumu uztvere dažādās vietās un 

dažādās cilvēku grupās. Kādreiz mani pārsteidza atklājums, kad uzzināju, ka 

PSRS laikos plaši demonstrēts daudzās filmās un aprakstīts daudzās grāmatās 

notikums, kā 1917.gadā ieņem Ziemas pili, ir izdomājums vai liels pārspīlējums. 

Es mēģinu parādīt tā laika notikumus no vienkārša zemnieka redzesloka. 

Visām varām gribas ēst, un zemniekiem ir jādara savs smagais darbs, lai 

cilvēkiem būtu, ko ēst.  

Kara gadi un brīvības cīņu laiks pierādīja, ka annenieši ir patriotiski 

ļaudis. Vietējā gruntniecība - turīgie zemnieki, izglītības un kultūras darbs, 

saimnieciskās un sabiedriskās aktivitātes bija laba augsne, lai gadsimta sākumā 

te augtu savas tēvzemes patrioti. No Annas pagasta nākuši seši Lāčplēša kara 

ordeņa kavalieri, no kuriem četri ar lielu mīlestību un panākumiem kopa savu 

zemi pagastā („Malienas Ziņas”, 1939, 16. novembris).  

Pēc valsts neatkarības iegūšanas dzīve bija smaga. Saimniecības un zeme 

bija sapostīta. „Partiju laikos, tāpat kā tagad, partijas viena otrai tāpat gāza 

virsū visādus „mēslus”, bet par savu tautu maz ko domāja. Annas pagastā tāda 

īsti bagāta saimnieka neviena nebija. Turīgākie bija Liepiņš, Trumpmanis un 

Kadils. Kā jau pēc kara, viss bija jāsāk no jauna. Lāčplēšiem - Oskaram 

Zemniekam, Jānim Puntem, Otto Eglem, Paulim Reizmanim un Ķesterim - 

valdība sadeva muižu un lopu muižu centrus, bet arī viņiem, kaut bija zeme un 

ēkas, viss pārējais tāpat bija jāgūst ar savu darbu. Nerunājot par naudas 

trūkumu, arī maizes šķēlīte un pavalgs uz tās bija ļoti plāni. Tika ļoti smagi 

strādāts, gan vecākiem, gan bērniem, gan vecvecākiem bija rets brītiņš, kad 

atliekt muguru.” (Ādolfa Čerbikova atmiņas). 

Sākoties mierlaika dzīvei, pagasta darbīgie ļaudis 1920.gadā izveidoja 

Annas pagasta Ražotāju un patērētāju biedrību. Jaunā Latvijas valsts tikai sāka 

veidoties, tādēļ pašvaldību darbs bija saistīts ar ikdienas un saimnieciskās dzīves 

sakārtošanu.  

Bija jāremontē un jābūvē no jauna ēkas, jāsaved kārtībā ceļi. Valstī 

svarīgs bija pārtikas jautājums, tādēļ jo nozīmīgs bija zemnieku darbs. Tā 

veicināšanai un attīstībai veidojās Annas pagasta Piensaimnieku sabiedrība 

(1922.g.), Lopkopības pārraudzības biedrība (1924.g.), Biškopju biedrība 

(1922.g.), Lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība (1925.g.), kā arī 

Annas pagasta Meliorācijas sabiedrība (1926.g.). Izveidoja arī Annas 

krājaizdevumu sabiedrību (1923.g.). Ieguldītais darbs deva labus rezultātus. 



 

14 

 

Nostabilizējās un uzplauka pagasta ļaužu - gan saimnieku, gan kalpu - dzīve. 

Lielākajās saimniecībās strādāja gan pašu pagastā esošie kalpi, gan no Polijas 

ienākušie viesstrādnieki.  

Mana vectēva saimniecībā „Trisenes” 1927.g. ģimenei palīdzēja kalpone 

Zelma Stalaža un ganu meitene Hilda Lucija Stebere (LVVA, F-1306, A-4, L-1, 

48.lpp. Annas pagasta valde, Iedzīvotāju saraksts, 1927.-1942. g.). 

 

 
Mamma pirms kāzām 

Annā 1930. gados bijušo magazinu, kas sen jau bija pārbūvēta, sauca par 

Aizsargu namu, un tur notika dažāda veida pasākumi. Tur atradās arī bibliotēka 

un vecāsmātes Zelmas Meleces dzīvoklis. Bija divas bodes (veikali) - Edgara 

Bites veikals un Patērētāju biedrības veikals „Turība”, kā arī pienotava. Daktere 

Upīte un aptieka bija Ottesmuižā, agronoms Dumpe dzīvoja Annasmuižā. Vārnā 

(Jaunannā) bija trīs veikali. 

Pagasta zemniekus apkalpoja divas dzirnavas. Ottē mala graudus gan 

lopbarībai, gan pārtikai, bija vilnas kārstuve un vērpa dziju. Vārnā (Jaunannā) 

bija otras dzirnavas miltu malšanai. Kalēji bija septiņi, viens kalējs-mehāniķis. 

Galdnieka amata meistari trīs, bet namdari-galdnieki bija pieci. Drēbnieki bija 

pieci un šuvējas četras. Ar mūrnieka amatu nodarbojās trīs meistari. 
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Anneniešu lopkopji bija no labākajiem visā Malienas pusē, to apliecina 

statistika. Pēc tās šejienes lauksaimniekiem 70% no visiem ienākumiem dodot 

lopkopība (koppienotavā nodotais piens) un atlikušos 30% dod spirtam nodotie 

kartupeļi, bekons eksportam, birojam nodotā labība un ienākumi brīvā tirgū, 

tāpat pārdotie jaunlopi un lopi. (Malienas Ziņas, 1939, 28.septembris.) 

„Trisenes” arī bija tipiska lauku saimniecība, kas nodarbojās ar lopkopību. 

Darba sekmes vislielākā mērā atkarīgas no paša saimnieka uzņēmības, rosības 

un sava aroda dziļas izpratnes. 

 

 
Tēte ar brālēnu 
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1.3. Latvijas pirmskara gadi - Ulmaņlaiki 
 

1931. gada 15. martā Antons apprecējās ar Zelmu Stalažu (manu māti). 

Liecinieki bijuši Arvīds Egle no Annas „Lazdukalna” un Arnolds Stebers no 

Bejas ”Slišiņiem”. Viņus laulāja Alūksnes mācītājs Kņeze-Kņezinskis, un tas 

notika mājās „Trisenēs” (Alūksnes Dzimtsarakstu nodaļa). 

 

 
 

Tādi bija mani vecāki, kaut gan tās arī ir no vecajām fotogrāfijām 

pārfotografētas. 

Vietējā laikrakstā „Malienas Ziņas” nereti parādās ziņas par notikumiem 

Annas pagastā. Tā 1931.g. 8.janvārī laikraksts atzīmē, ka „Annas pagasts ir 

viens no tiem Valkas apriņķī, kur, neskatoties uz grūtībām un šķēršļiem, daudz 

tiek darīts vispārējās labklājības labā. Strauji attīstās piensaimniecība. 

Annenieki nodibinājuši Piensaimnieku sabiedrību, kura pagasta centrā uzcēlusi 

un iekārtojusi modernu tvaika koppienotavu, tur ražo 1. šķiras eksportsviestu. 

Pagasta saimnieciskai dzīvei progresīvi uzplaukstot, rodas vajadzība pēc 

ērtāka, anneniekiem pieejamāka dzelzceļa pieturas punkta. Pagasta sabiedrības 

lūdz Satiksmes ministriju atvērt Umernieku staciju ar visām operācijām preču 

piegādēm, bet saņem atteikumu, jo neesot ministrijai līdzekļu”. 

Politiskā dzīve pagastā ir daudzpusīga, pastāv dažādi politiskie 

strāvojumi. Stabilas pozīcijas ir sociāldemokrātiem jau no gadsimta sākuma, un 
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arī tagad viņi darbojas aktīvi, raksta savā laikrakstā par strādnieku nedienām 

pagastā, kapusvētkos, izmantojot lielu cilvēku pulcēšanos, uzstājas ar runām.  

Zemnieku Savienības (ZS) Annas pagasta nodaļa izveidojusies 1917.gadā 

(Līdums, 1917, 19.maijs) ar 73 biedriem. Nodaļas priekšnieks bija Aleksandrs 

Vīksniņš, Annas pagasta skolas pārzinis, rakstvedis - Fricis Āze, kasieris - Jānis 

Liepiņš. Laika gaitā ZS Annas pagasta nodaļa nostiprinājās, jo te „izcilu vietu 

iekarojusi saimnieciskā pārliecība un zemniecības politiskā doma. Sīkās grupas 

un partijas jau pagājušā, 1930., gada pašvaldības vēlēšanās cieta galīgu 

neveiksmi” (Malienas Ziņas, 1931, 8. janvārī). 

1932.gadā Annas pagasta aizsargi uzsāka darbus, lai Ezeriņu kapos 

izveidotu pieminekli Annas pagasta brīvības cīņās kritušajiem karavīriem, un 

pēc gada to atklāja. Piemineklis saglabājies līdz šai dienai, lai gan uz tā ir Otrā 

pasaules kara atstātās ložu rētas, jo gar to toreiz stiepās frontes ierakumi. 

Pagasta aizsargus un aizsardzes bieži vietējā laikrakstā „Malienas Ziņas” uzteica 

kā rosīgākos sabiedriskās dzīves veidotājus un atzīmēja, ka aizsargu rindās ir 

dažādu šķiru pārstāvji un caur to arī atkrīt politiskas intrigas. 

 
Tēvs, māte un māsas: Rasma un Vija. 
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Vasarā dažādi pasākumi notika „Trisenieku” zaļumballes placī. Tā 

1938.gada jūlijā Annas pagasta aizsargu nodaļa rīko te brīvdabas izrādi - 

E.Zālītes lugu „Vecais pilskungs” (Latvijas Kareivis, 1938, 22. jūlijs). 

 

,,Pēc 1934. gada K.Ulmaņa apvērsuma, kas vien vēlējās kārtīgi strādāt, 

tas varēja arī kārtīgi dzīvot. Deva aizdevumus māju celtniecībai par 

piedalīšanos Latvijas brīvības kaujās, aizdevumu naudā ar 50% atlaidi un 

būvkokus par velti.” (Adolfa Čerbikova atmiņas). 

Pagastā aktivizējās visu biedrību darbs, lauksaimniekiem organizējot 

vērtīgus kursus, izvērtās kultūras un izglītības aktivitātes. 1938.gadā Annas 

pagastā ir 2305 iedzīvotāji un darbojas 398 saimniecības. (Malienas Ziņas, 1938, 

17. novembris).  

 
Poļu strādnieka, kas strādāja tēva saimniecībā, kāzas. 

 

Šo fotogrāfiju es izmantoju, lai uzdotu PSRS laikos vienkāršu jautājumu 

“Pasakiet, kuri šeit ir saimnieki un kuri kalpi?” Tas bija fakts, kuru grūti bija 

iekļaut PSRS propagandā.  

 

Katru gadu pagastā notiek Ražas svētki. Tā „1938.gada 23.oktobrī Annas 

Aizsargu namā notiek pagasta lauksaimniecības biedrības un 22.Annas 

mazpulka pļaujas un ražojumu apskates svētki. Sarīkojumā referātu noturēs 

Alūksnes raj. agronoms V.Dumpe par tematu „Šī gada sasniegumi 

lauksaimniecībā un pieļautās kļūdas.” Mazpulka dalībnieku svinīgo solījumu 

pieņems un godalgas izsniegs Alūksnes raj. mazpulku vec. agr. E.Rengarte. 

Vietējo spēku sagatavojumā uzvedīs A.Lūša 3 cēlienu lugu „Zeme un zelts”, kam 

sekos saviesīgs vakars” (Malienas Ziņas, 1938, 20. oktobrī). 
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Secinājums  

1. 18. gadsimta sākumā Latvijā latviešu zemniekiem uzvārdus nerakstīja. 

Tas apgrūtina veidot zinātniski pamatotus ciltskokus. Šeit ir aprakstīts Krēsliņu 

dzimtas ciltskoka viena atzara veidojums. Domāju, tas ir tipisks daudzām 

latviešu ģimenēm. Es izskatīju septiņas paaudzes un tālāk skatīšu vēl divas 

paaudzes: mani bērni un mazbērni. Tas ir vairāk nekā 250 gadu periods. 

Salīdzinot ar Latvijas simtgadi, tas ir daudz. 

2. Raksturīga ir daudzbērnu ģimeņu esamība. Es arī turpinu savu senču 

tradīcijas. Man ir četri bērni: divi dēli un divas meitas, manam tēvam arī bija 

četri bērni, vectēvam gan tikai divi, toties viņa tēvam Pēterim Krēsliņam bija 

pieci dēli, viņa tēvam Gustavam divi dēli, bet man zināmajam ciltstēvam Jānim 

bija divi dēli un divas meitas, kā man.  

3. Mans tēvs Latvijas dzimšanas laikā (1918.gada 18.novembrī) bija 

pieaudzis 27 gadus vecs vīrietis, mātei gan bija tikai 8 gadi. Viņi bija šī 

notikuma aculiecinieki un vēlāk Latvijas pirmās brīvvalsts iedzīvotāji. Viņi bija 

zemnieki ar nelielu saimniecību (~40ha zemes), kas prata izveidot un uzturēt 

savu ģimeni un saimniecību. Tādas zemnieku saimniecības veidoja tā laika 

Latvijas ekonomisko un sociālo pamatu. 

4. Daudz ir rakstīts par I pasaules karu, par Brīvības cīņām, bet liels 

daudzums vienkāršu Latvijas zemnieku darīja savu ikdienas smago darbu, kas 

mazāk ir nonācis rakstītāju un lasītāju uzmanības lokā. 

5. Mēs varam lepoties ar saviem senčiem, kas bija kārtīgi latviešu 

zemnieki. Mums vajag vairāk uzzināt par viņiem, viņu dzīvi, informēt par to 

savus pēcnācējus un līdzcilvēkus. Tā ir mūsu Tēvzemes – Latvijas – vēsture. 
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2. daļa. Latvijas neatkarības zaudēšana  

(1940.-1991.) 

 
2.1. Latvijas okupācijas sākums un kara gadi 

 

Pasaulē jau sācies Otrais pasaules karš. Annā 1940. gada sākumā vēl rit 

mierlaika dzīve. Kā raksta Malienas Ziņas (1940.g. 29.februārī): „6. februārī 

notika Annas pagasta padomes sēde, kurā lēma par nodokļu likmēm un algām, 

par klaušu kārtā labojamo ceļu uzturēšanu, par kopgaldu Ottes nespējnieku 

namā. 27. februārī notika kandidātu vēlēšanas uz LLK un pagastu pašvaldību 

amatiem. Uz LLK locekļu kandidātu amatiem ievēlēti: Arvīds Bite, Eduards 

Fabians un Fricis Auziņš. Uz pašvaldības amatu kandidātiem: Hugo Plešs, 

Antons Egle, Alfrēds Būmanis, Voldemārs Kadils un Elmārs Mālkalns. 

Annas pagasta Lauksaimniecības biedrības gada pilnsapulce nolikta uz 

1940.gada 17.martu Annas pagasta namā. 

Annas pagasta amata personas, sabiedrisko organizāciju un techniskie 

darbinieki ar pagasta vecāko Jūliju Johansonu priekšgalā un Annas pagasta 

aizsargi ar aizsargu nodaļas priekšnieku Eduardu Fabianu priekšgalā 

28.februārī, kopā 50 strādnieki, piedalās malkas ciršanas talkā Annas II iec. 

mežniecībā.”. LLK – Latvijas lauksaimniecības kamera. 

1940.gada Jāņus annenieši vēl nosvinēja vietējo aizsargu organizētajā 

koncertā un pie Jāņu ugunīm (Malienas Ziņas, 1940, 20.jūnijs). 

Tad mierlaika dzīvi pārtrauca padomju okupācija. Valstī bija ienākusi 

Krievijas armija. Kārlis Ulmanis atkāpās, izveidojās jauna, padomju varai 

paklausīga valdība. 

Jau 1940.gada 27.jūnijā pagasta aizsargu organizācija un pagasta valde 

saņēma rīkojumu nodot ieročus (Malienas Ziņas, 1940, 27.jūnijs). Jaunās varas 

rīkojumi sekoja viens otram, - veidoja jaunu policijas palīgdienestu, sāka 

darboties partijas un komjaunatnes aktīvisti.  

Kapusvētkos Ezeriņu kapos kreisi noskaņotie aktīvisti uzstājās ar runām, 

pagasta ļaudis rezervēti tās noklausījās un gāja savos ikdienas darbos. Vietējā 

laikrakstā publicēta jaunās varas deklarācija un norādījumi, kas jādara 

pašvaldībām. Zemniekiem atgādina, cik svarīgi ir viņu darba rezultāti kara 

apstākļos, drīz vien saimniecības uzzina kara laika nodokļu un nodevu 

daudzumu.  

Strauji uzsākas zemes dalīšana bezzemniekiem. „Annas pag. Valkas 

apriņķī zemes ieprojektēšanas darbi pabeigti triecientempā. Pavisam piešķirti 

33 piegriezieni mazsaimniecībām, no jauna ieprojektētas 79 jaunsaimniecības, 

bet 43 zemes pieprasījumus nevarēja apmierināt” (Cīņa, 1940, 23.augusts). Tas 

izraisīja pagasta ļaužu viļņošanos, bet asu konfliktu nebija. Jaunie zemes 

īpašnieki tāpat spiesti sadarboties ar vecsaimniekiem, lai novāktu ražu un iesētu 

jauno ražu. Tad sākās aresti un izsūtīšanas.... 
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Daudz ir runāts un rakstīts par Latvijas neatkarības zaudēšanu. 

Neraugoties uz to, ka vēstures notikumos nav korekti spriest, kas būtu, ja būtu, 

tomēr uzskatu, ja Latvija vidēji 25% sava budžeta iedalīja Kara ministrijai, 

papildus bija spēcīga Aizsargu organizācija, kuras sastāvā 1939.gadā bija 60 000 

cilvēku un tā netika finansēta no Kara ministrijas budžeta, tad Latvijai vajadzēja 

izrādīt bruņotu pretestību savas valsts okupācijai. Tas neradītu diskusijas par 

Latvijas brīvprātīgu pievienošanos PSRS vai aneksiju, vai okupāciju.  

Daži pētnieki uzskata, ka Latvijas Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, 

piekrītot PSRS karaspēka bāzu izvietošanai Latvijas teritorijā un atsakoties veikt 

valsts militāro aizsardzību, gribēja izvairīties no daudzu latviešu iznīcināšanas. 

Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (NAA) tika veikts pētījums, kurā ir 

identificēti vairāk nekā 1000 Latvijas Armijas virsnieku, kas tika iznīcināti 

PSRS laikā. 

Baltijas valstis neprata vienoties, lai kopīgi aizstāvētu savas valstis. 

Divdesmitajā gadsimtā karavīriem bija iespējas veiksmīgi vest partizānu karu, jo 

valstu represīvo orgānu rīcība nebija mūsdienu modernā ekipējuma: kosmosa 

satelītu, bezpilota lidaparātu, dažādu sensoru, nakts redzamības ierīču utt. Savas 

iespējas pilnā mērā nodemonstrēja Somija. 

Varas koncentrācijai viena cilvēka rokās – diktatūrai – krīzes situācijās ir 

savi plusi un mīnusi. Pozitīvi ir tas, ka lēmumus var pieņemt ātri, rīkoties 

saskaņoti, bet atbildības nasta gulstas uz viena cilvēka pleciem. Tā patiešām ir 

ļoti smaga nasta, kad jautājums ir par valsts likteni un tās iedzīvotāju dzīvībām. 

Papildu izpētes vērtas ir Latvijas Armijas un, pirmkārt, tās vadības un 

vadītāju kaujasspējas. Daudzi pieredzes bagāti karavīri, pirmkārt, virsnieki, bija 

aizgājuši vai bija spiesti aiziet no Armijas, piemēram, ģenerālis Pēteris Radziņš. 

Viņu vietu dažreiz ieņēma priekšniecībai paklausīgi karavīri, kas prata izpatikt 

vadoņiem, bet ar profesionalitāti viņiem bija problēmas. Par nožēlu, tas nav 

jaunums arī mūsdienās. 

 

Pēc gada, 1941.gadā, padomju varai atkāpjoties, Annas pagastā postījumu 

nav, bet ir aizvesti 13 cilvēki, starp tiem lauksaimnieks Voldemārs Kadils un 

skolas pārziņa Jāņa Kārkliņa ģimene (Malienas Ziņas, 1941, 9.aprīlī). 

Vācu okupācijas laikā pagasta dzīvē lielu pārmaiņu nebija, tikai vajadzēja 

iekļauties jaunajā kārtībā. Vācu karaspēks Annā ienāca 5. jūlijā, un jau 6. jūlijā 

pagasta pašvaldība atsāka darbu. Pagasta komandants bija bijušais Latvijas 

armijas 1.jātnieku pulka kapteinis Groskops, un pagasta vecākā pienākumus 

uzņēmās Eduards Fabiāns (Malienas Ziņas, 1941, 4.septembris). Drīz vien tika 

ieviesta kartiņu sistēma gan saimniecības precēm, kā, piemēram, degvielai un 

eļļām, tā arī sadzīves un pārtikas precēm.  

Rīkojumi sekoja viens otram – par aizliegumu klausīties radiostacijas, 

izņemot Lielvācijas raidījumus, aizliegts pārvietoties laikā no 22.00 līdz 6.00 un 

par visu draud sods “pēc karalaika likuma bardzības.” Bija jāziņo par spiegiem, 
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izpletņlēcējiem, boļševiku kareivjiem, sabotieriem un viņu ģimenes locekļiem 

un tā tālāk... 

Lauksaimnieku ievērībai - vācu armijas pārstāvis izziņojis, ka šāgada raža 

jāsavāc laikā un labi, tāpat nākamā gada sējumi rūpīgi jāiesēj. Par to atbild 

pagasta vecākie... 

“Visi brīvie bezdarbnieki sūtāmi uz laukiem, tāpat sadalāmi brīvie 

laukstrādnieki no viena pagasta uz otru pēc vajadzības. Visi zirgi jāsadala pa 

visu rajonu. Saimniecībā līdz 15 ha var turēt vienu zirgu..., kam pāri 30 ha, var 

turēt 2 zirgus. Traktori jālieto vienīgi zemes aršanai” (Malienas Ziņas, 1941, 

28.augusts).  

1942.g.19.februārī Malienas Ziņās seko rīkojums par lauku saimniecībās 

pieļaujamo darbinieku skaitu. Saimniecībās ar 30-50 ha zemes nodarbina 5-7 

personas, ieskaitot ģimenes locekļus. „Līdz 1941.g. 31.decembrim 

lauksaimniekiem, kas sakarā ar 1.rīkojumu padoti obligātai piena piegādei, visi 

viņu īpašumā esošie separatori un sviestošanas ierīces jānodod tuvākai 

pienotavai,, (Malienas Ziņas, nr.17, 1941.g.). 

 

Atjaunojās dažādu biedrību darbs, kas bija apturēts padomju okupācijas 

gadā. Veidojās arī jaunas, un sabiedriskās aktivitātes pieskaņotas jaunajai varai. 

Aktīvi darbojās „Tautas palīdzības” organizācija, kas vāca visādu veidu 

ziedojumus. „1941.g. 31.decembrī Annas pagasta „Tautas palīdzība” rīko 

koncertu ar kora dziesmām. Koris sākumā nodziedāja „Deutschland, 

Deutschland ūber alles” un tad arī „Dievs, svētī Latviju” (Malienas Ziņas, 

1942, janvāris). Zemnieki strādā, maksā un pilda uzliktās nodevas, strikti 

jāievēro vācu varas rīkojumi un aizliegumi. Papildu trauksmi lauku ļaudīm rada 

trakumsērgas izplatīšanās 1941.gadā. 

No 1942.gada pastiprināti tiek vervēti jaunieši darba dienestam Vācijas 

labā. Regulāri piedāvāti vācu valodas kursi, valdošās varas rīkojumi, kas 

publicēti „Malienas Ziņās” un ievērojami visām pašvaldībām, vienmēr ir vācu 

valodā, un tas liecina par vēlmi pārvācot latviešus. Tas ilustrē iedzīvotāju 

ikdienu - viss jāvelta Lielvācijas interesēm.  

Annas pagasta sabiedriskā dzīve ir noklususi. Ziemassvētku eglīte skolā 

un Pļaujas svētki gan tiek svinēti. Pļaujas svētkos Annā (tos organizē pagasta 

Lauksaimniecības biedrība 1942.g. oktobrī) biedrības priekšnieks A.Bite 

atgādina, ka varas uzliktās normas ir jāpilda (Malienas Ziņas, 1942, 

29.oktobris), jo par to neizpildīšanu draud sodi. Tā par nodevu nepildīšanu 

sodīts ar 400,- RM Annas pag. saimnieks Aldonis Runga (Smiltenietis, nr.48, 

1943.g. 26.novembris) 

 

Vācu varas iestādes izņēmuma kārtā dažiem zemniekiem atdeva zemi, 

kuru padomju vara atdalīja un nodeva citam zemkopim. No sabiedriskajām 

organizācijām visaktīvāk darbojās „Tautas palīdzība”, jo tās uzdevums bija 
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neatslābstoši vākt ziedojumus gan civilvajadzībām, gan, jo īpaši, kara 

vajadzībām. 

1942.gada sākumā Annas pagastā paplašinās telefona abonentu skaits, 

telefons ir arī „Triseniekos” Otto Eglem ar nr.25 un kaimiņam Augustam Pelnim 

„Salnās”- nr.18. 

 

1943.gadā, kad sākās masveida iesaukums, leģionā spiesti aiziet arī 

vairāki annenieši. Izvairīšanās nav iespējama, lai neciestu ģimene. Daži aizgāja 

mežos. Veidojas nacionālo partizānu grupas. Mālupes, Liepnas un Jaunannas 

mežos mājoja padomju partizānu vienības. 

 

Man bija 1998.gadā komandējums Kanādā. Tur es satiku vienu latvieti, 

kas bija karojis leģionāru rindās. Sēdējām kafejnīcā runājām par dzīvi, par 

pārdzīvoto. Uzzinot, ka es esmu bijis PSRS laikos aviācijas pulkveža pakāpē, 

viņš un viņu pavadošā persona kļuva saspringti. 

Kad mēs izrunājām detalizētāki par savu dzīves gājumu, par dzīves 

realitātēm un daudzu latviešu likteņiem, mēs kļuvām draugi. Viņš man 

uzdāvināja savu grāmatu. Karavīri parasti atrod kopēju valodu, pat neskatoties 

kādās armijās ir nācies dienēt. Runa ir par „ierakuma” karavīriem, kas nekaro ar 

civilistiem un nenodarbojās ar politiku.  

Tādēļ es rakstu par savu dzimtu par savu dzīves gājumu, bet ielieku arī 

sava novadnieka, karavīra kara laika dzīves gājumu, redzēto, pārdzīvoto un 

atgriešanos civilajā dzīvē. Dažādi laika posmi, dažādas armijas, bet Latvijas 

karavīri ir vienmēr un visur pratuši būt goda vīri, pratuši izdzīvot.  

Annas pagastā dzīvoja Ādolfs Čerbikovs. Gaišs cilvēks. Es viņu atceros 

gan darbā, gan darbojoties Annas kultūras pasākumos. Ciematā jau viens otrām 

bieži gājām palīgā veikt vienu vai otru darbu. Ādolfu es pazinu personīgi, jo vēl 

PSRS laikos tiku viņam palīdzējis kaut cūkas. Tādēļ uzskatu par savu 

pienākumu publicēt dažus materiālus, kas skar mūsu novadnieka dzīvi.  

Karavīra, kā jebkura cilvēka, fiziskā dzīve, atbilstoši dabas likumiem, 

ātrāk vai vēlāk izbeidzās. Viņi paliek savu līdzcilvēku atmiņā. Un uzrakstītājam 

ir iespēja saglabāties priekš nākamajām paaudzēm. Ādolfs Čebrikovs ir dzimis 

1921.gada 4.aprīlī un miris 2013.gada 1.februārī. 
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Mana novadnieka, Annas pagasta iedzīvotāja Ādolfa Čerbikova, 

atmiņas par savu dzīves gājumu. Tekstā cenšos saglabāt Ādolfa leksiku, 

„sulīgos” teicienus un, galvenais, viņa personīgo viedokli par notikumiem, 

kuru dalībnieks vai liecinieks viņš bija. 

Es, Ādolfs Čerbikovs, Jūlija un Emmas dēls, esmu dzimis 1921.gada 

4.aprīlī Annas pagasta „Veršās”. Pēc tam ar saviem vecākiem pārcēlāmies uz 

Rīgu. Cik ilgi tur nodzīvoju, neatceros. Tāpat tikpat kā neko neatceros no 

redzētā. Vienīgi atceros, ka bijām tādā kā cirkā, kā balagānā, kur priekšnesumos 

spēlēja ragu mūzika. Man no tāda trokšņa bija bailes, un es esot kliedzis: „Nesiet 

mani mājās, man tādi muzikanti nepatīk!”  

Kad man esot bijuši četri gadi, mēs atgriezušies atpakaļ uz „Veršām”. 

Piecu gadu vecumā manai mātei tēvs esot iedalījis 4 ha zemes „ Kļavupītēs”, un 

mēs no „Veršām”, kur dzīvojām kopā ar mātes brāļu Ādolfa, Johana un Arnolda 

ģimenēm, pārcēlāmies uz pagaidu mājiņu „Kļavupītēs”.  

 

 
Ādolfam - 5 gadi 

Mana māte bija Purīšu ģimenes vecākā meita. No pārcelšanās atceros, ka 

mana vecmamma (Purīte) iedeva man līdzi zaļu krūzīti. 1929.gadā sāku 

apmeklēt Annas 4-gadīgo pamatskolu, bet jau otrā klasē gāju 6-klasīgā Annas 

pamatskolā. Gada laikā veco skolu pārbūvēja par tādu skolu, kāda tā izskatās 

pašreiz, t.i., 1997.gadā. Iekšējais telpu sadalījums gan tagad ir nedaudz 

mainījies.  

Pirmais skolas pārzinis bija Strads, kuru vēlāk nomainīja Jānis Kārkliņš. 

Skolotāji manā laikā bija: mana klases audzinātāja Elvīra Buša-Zemniece, 

Otīlija Mālkalne-Kārkliņa, Lucija un Sīmanis Stojaši, Lillija Kalēja-Fauste un 

Jurjāns. Pēdējā klasē kā matemātikas skolotājs ienāca Skujiņš. Abi pēdējie, man 

šķiet, bija kā atvietotāji skolotāju dekrēta laikā, bet īsti es to nezinu.  

Annas skolu beidzu 1936.gadā un iestājos Gulbenes valsts arodskolā, no 

kuras katru sestdienu braucu uz mājām. Gulbenē dzīvoju skolas internātā. No 

arodskolas mani izslēdza 1939.gada jūnijā eksāmenu laikā, kad jau biju nolicis 

pirmo eksāmenu. Iemesls - aizgulējos un neaizgāju uz nākamā eksāmena 

konsultācijām.  

Direktors un klases audzinātājs nāca pārbaudīt un konstatēja, ka esmu 

pīpējis un spēlējis kārtis, kas arī tā bija. Nespēlējām jau uz naudu, jo tādas jau 
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mums bija ļoti maz, jo spēlētāji un smēķētāji bijām visi arodskolnieki un 

komercskolnieki. Pēdējā gadā es dzīvoju privātdzīvoklī un draugi nāca pie 

manis kārtis spēlēt. Direktoram to es noliedzu un stāstīju, ka spēlēju ar 

dzelzceļniekiem, kurus visus pat nepazīstu. Draugus nenodevu, bet direktors 

pieņēma, ka mēs esot spēlējuši uz naudu un skola jānobeidz citā arodskolā. Tā 

es zaudēju visu gadu, bet ieguvu lielu cieņu starp skolniekiem.  

Rudenī iestājos Valkas valsts arodskolā, kur tās skolas direktors man 

pateica: ”Šeit, šinī skolā tu neko neesi nogrēkojies un ko tur esi nogrēkojies, to 

es zinu. Es tev iesaku smēķēt tur, kur citi neredz, jo 18 gadu vecumā smēķēt 

atmest ir ļoti grūti, bet kārtis aizmirsti ne tikai šeit skolā, bet labāk uz visiem 

laikiem.” Mūsu norunu es pildīju un skolu beidzu kā trešais labākais un saņēmu 

skolas atmaksājamo stipendiju Ls 40 - par trimestri. Sakarā ar laiku maiņām 

man šie 120 lati – tā i netika atmaksāti. Valkā dzīvoju privātdzīvoklī, jo 

internāta tur nebija, tāpēc uz māju braucu reti.  

Par pirms Valkas laika dzīvi Annā atceros diezgan labi. Pagasta veči 

tiešām bija tikai veči - ne vecenes. Atceros Johansonu, Eglīti, Kalniņu un 

Fabianu. Pagasta „skrīvels” visu laiku bija Hugo Stāvausis. Gudrs, sirsnīgs un 

godīgs cilvēks. Faktiski jau pagastu vadīja viņš un cilvēkiem darīšana bija tikai 

ar viņu. Viņš nekad netēloja „lielu vīru”, bet viņa kundze Paulīne, kas būtībā 

nebija nekas, tikai Hugo jeb kā annenieši sauca „Ūgas sīva”, tēloja pirmo dāmu 

pagastā. Ar viņu meitu Silviju gājām kopā Annas skolā, un tā bija jauka 

meitene, tāpat Ūgas dēls Helmis bija īsts tēva dēls - gudrs un ļoti labsirdīgs.  

Grāmatvede pagastā bija Emma Ūdre-Šķipsna, darīja savu darbu un 

nejaucās citu lietās. Abi ar Ūgu labi sastrādāja un mīlēja humoru. Annā bija 2 

„bodes” - Edgara Bites un „Turības”, kur veikalnieks bija Ludis Malkalns. 

Pienotavā vadītājs bija Lielbiksis, bet piensaimnieku valdes priekšsēdētājs bija 

Otto Grīslis un grāmatvedis Jūlijs Johansons. Daktere Upīte un arī aptieka bija 

Ottes muižā. Agronoms Dumpe dzīvoja Annasmuižā.  

„Vornā”- Jaunannā - bija trīs veikali - Jūlija Ūdrīša, Pētersona un Zaķenes 

(tā to sievieti sauca). Saškam Ūdrīšam bija šņaba bode Jaunannā un Tālei 

Visendorfai starp Umernieku dzelsceļa pārbrauktuvi un Trumpmaņa mājām, t.i., 

zem bērziem. Tagad (1997.gads) Trumpmaņa mājā dzīvo Kirils Saveljevs, bet 

bērzi vētrās nolauzti. Skolai blakus bija „Magaziņš”, vēlāk to nosauca par 

Aizsargu namu. Par „Magaziņu” to sauca tamdēļ, ka pirms Pirmā pasaules kara 

tur bijusi labības sabērtuve. Aizsargu namā bija sarīkojumu zāle ar skatuvi, 

bibliotēka un dzīvoklis vecmātei Zelmai Melecai. Annas pagastā bija divas 

dzirnavas - vienas Ottē Rengertam, tur gan mala, bīdelēja un bija arī vilnas 

kārstuve, kur vērpa arī dziju, otras dzirnavas bija Jaunannā Slembaham.  

Pagastā bija kalēji: Cepurnieks, Zēģele, Caune, Zostiņš, Pitka, Bukāns, 

Rušķis un kalējs - mehāniķis Cepurnieks Ottes muižā. Bija galdnieki Viks, 

Zāmurs, Caune. Drēbnieki: Mālkalns, Ievednieks, Vīksna, Mazjānis, Līdacis, 

„šneiderienes”- Purīte, Jelniece, Brilte, Bārda, mūrnieki: Zemnieks, Kavacs, 
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Egle, namdari, galdnieki: Skuja, Lietapurs, Pelnis, Skudra, Grunte. Vārdu sakot, 

meistari visādās profesijās.  

Arī Annas skolu uzcēla tikai pašu pagasta meistari. Varbūt es kādu no 

viņiem esmu piemirsis, jo tas ir tik sen atpakaļ, bet humora meistari gan man ir 

prātā kā manas bērnības, tā jaunības laikā. Viens no vecākiem bija Alberts 

Skuja. Vienā ballē Aizsargu namā Alberts, būdams kunga dūšā (tāds viņš ballēs 

bijis parasti), gājis uz deju uzlūgt manu klases audzinātāju Buša jaunkundzi, tā, 

bez šaubām, tādam padzērušam lūdzējam atteikusi. Tad Alberts muzikantiem 

uzlicis 2 latus un lūdzis, lai uzpūš signālu un pēc tam uzsaucis: „Kungi, dabūjiet 

man sūdu dakšas, man te viena grene joizsvīž!” Mana skolotāja aizbēgusi no 

zāles.  

Muzikanti bija parasti Icaka kapelas pūtēji. Sarīkojumos jau ne tikai 

maksāja naudu, bet uzlika arī šņabi un zakusku. Starp pūtējiem bija pavecs vīrs, 

tāds Gusts Pelnis, kurš savu daļu nedzēra, bet no glāzītes salēja kortelītī un 

ielika sava manteļa kabatā. Viņa krustdēls Gusts Meiris, arī orķestra trompetists, 

to noskatījies, šņabi no kortelīša izdzēruši un vietā no sava „krāniņa” atlējuši 

atpakaļ. Gusts Pelnis aiznesis kortelīti mājās sievai un teicis: „Anet, tas tev uz 

saknītēm.” Anete pagaršojusi un teikusi, vai tu, veci, esi prātu nodzēris! Gusts 

pats arī paprovējis un noteicis: „Ko tod, tis jau muns glupīs krustdāls!” Tie 

gadījumi bija manā pamatskolas laikā un tie tika apspriesti mūsu, puiku, 

kompānijā.  

Tolaik jau bērnībā viss likās jauki un normāli, bet tagad, atceroties tos 

laikus, es atceros arī to, ka apmēram līdz 1936.-1937.gadam nemaz tik jauki 

negāja, kā tagad daudzi sludina. Partiju laikos, tāpat kā tagad, partijas viena otrai 

gāza virsū visādus mēslus, bet par savu tautu maz ko domāja. Annas pagastā 

tāda īsti bagāta saimnieka nebija neviena. Turīgākie bija Liepiņš no „Latu” 

mājām, Trumpmanis un Kadils no „Veršām”.  

Kā jau pēc kara, viss bija jāsāk no jauna. Lāčplēšiem: Oskaram 

Zemniekam, Jānim Puntem, Otto Eglem, Paulim Reizmanim un Ķesterim 

valdība sadeva muižu un muižu lopu centrus Ottes muižā, Annas muižā, Kauļos 

un Jaunannā, bet arī viņiem zeme (ēkas daļēji) bija, bet viss pārējais tāpat bija 

jāgūst ar savu darbu. Nerunājot par naudas trūkumu, arī maizes šķēlīte un 

pavalgs uz tās bija ļoti plāni. Tika ļoti smagi strādāts, gan bērniem, gan 

vecākiem, gan vecvecākiem bija rets brītiņš, kad atliekt muguru.  

1934.gadā tika gāzta likumīgā demokrātiskā valdība un, kā tagad saka, 

Ulmaņa kliķe pārņēma valsti, bet šī kliķe 3-4 gadu laikā nodrošināja dzīvi tā, ka, 

kas vien vēlējās kārtīgi strādāt, tas varēja arī kārtīgi dzīvot. Deva aizdevumus 

zemniekiem māju celtniecībai un inventāra iegādei, ko deva par brīvu, kam bija 

atlaides, to es nezinu, jo biju vēl par jēlu, lai ko saprastu. Zinu tikai, ka manam 

tēvam deva mājas celtniecībai, kuru viņam piešķīra Lēģerniekos par 

piedalīšanos kaujās par Latvijas atbrīvošanu, aizdevumu naudā ar 50% atlaidi un 

būvkokus par brīvu. Visu naudu uz rokas nedeva, bet pa daļām. Pirmā daļa pēc 

pudumenšu uzbūvēšanas, otra daļa par būves pabeigšanu un trešo daļu par 
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iekšas darbiem. Pēc katra posma nāca bankas finanšu pārbaude, un, ja darbs bija 

izpildīts, varēja saņemt naudu nākamā posma izpildei.  

 

No 1938.gada līdz 1941.gadam Annas pagastā visi iedzīvotāji dzīvoja 

normālu dzīvi – cits pārticīgāk, cits - mazāk pārticīgi. Visi, kas strādāja, dzīvoja 

labi. Tādu dzērāju kā tagad (1997.gads), kas tikai dzer un gaida, lai valdība ko 

dod, toreiz nebija. Iedzēra jau arī tad, sevišķi amatnieki, bet tikai tad, kad darbs 

padarīts un var svinēt svētkus. Dzeršanas uzplaukums sākās ar krievu ienākšanu 

Latvijā.  

Tad šņabis kļuva lēts un glupu tautu bija vieglāk piemānīt un valdīt. 

1940.gadā man alga bija 90 Ls kā praktikantam uz ceļu remontu mašīnām, tad 

šņabja pudele maksāja 2 Ls, uzvalks angļu bastons 60 Ls. 1941.gadā mana alga 

bija 400 rbļ. Šņabja pudele maksāja 8 rbļ. Uzvalku nopirkt bija problēma, jo visu 

aizvāca uz plašo dzimteni. Latu pielīdzināja rubulim, un viss no Latvijas 

aizceļoja „atbrīvotājiem”. Šņabi varēja dabūt dažnedažādu - no 8 līdz 11rbļ. par 

0,5 l pudeli. „Zakuska” arī bija lēta, bet, izņemot maizi, pārējais ne vienmēr 

dabūjams. Tad nu lūdzu – 1 ½ pudeles + zakuska katru dienu.  

Lūk, kā mēs trenējāmies, kamēr sasniedzām tagadējos dzeršanas rezultātus. 

Līdz 1940.gada novembrim es strādāju Balvu Šoseju un zemesceļu departamentā 

Nr.13. No 1940.gada novembra līdz 1941.gada aprīlim - Valkas Valsts 

arodskolas darbnīcās kā darbnīcu instruktors. No 1941.gada maija strādāju 

Strenču Mežu departamentā kā traktorists - motorists mežu atjaunošanas darbos 

un Sedas kūdras purvā dedzināmās kūdras ražošanā. Dzīvesvieta man bija 

Valkā, bet darbs pa visām Strenču virsmežniecības mežniecībām. 

 

 
Valkas valsts arodskola futbola komanda pec uzvaras par Valkas 7-aizsargu 

pulka sporta kluba komandu,1940. 6.maijs. 
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 1942.gada 23.jūnijā salaulājos ar savu Valkas arodskolas laiku draudzeni, 

kura, beidzot Valkas Valsts sieviešu arodskolu, strādāja Valkas Patērētāju 

biedrības grāmatvedībā, vēlāk veikalā, – Alisi Ruzankinu-Čerbikovu.  

 

 
Ādolfa un Alīses kāzas, 1942.23.06. 

 

1943.gada 20.oktobrī man atņēma U.K. karti un mobilizēja latviešu leģionā. 

Līdz 1943.gada 5.decembrim biju Vaiņodes kazarmās pulkveža Januma pulka 

1.bataljona 1.rotas 1.vadā. Apmācības ilga līdz 5.decembrim, kad mūs Vaiņodes 

stacijā ielādēja vagonos un tālāk - uz fronti. Pirms izbraukšanas 2.decembrī es 

par 1.bataljona šaušanas apmācībās izcīnītu 1.vietu saņēmu 5 dienu 

atvaļinājumu. Aizbraucu pie sievas uz Valku, bet pie vecākiem uz Annu 

nepaspēju aizbraukt, jo 3. jeb 4.decembrī saņēmu telegrammu no Januma pulka 

ar pavēli steidzoši ierasties Vaiņodē. Tā tad arī sākās manas dzīves smagākais 

posms.  

1943.gada 7.decembrī izlādējamies pie frontes stacijā „Pustočka”. 

8.decembrī ieņēmām frontes otro līniju pie Novosokoļņikiem. Pēc tam man 

datumu secība ir aizmirsusies. No otrām līnijām 1944.gada janvārī iedalīja 

instruktoru sagatavošanas rotā. Tur mūs apmācīja kara mākslā un līdz ar to bijām 

arī kā trauksmes rota, jo no pirmajām līnijām bijām apmēram 3 km. Frontes 

pārrāvuma gadījumā mūs grūstu pretī, bet, paldies Dievam, pie Borisovas (tā 

sauca sādžu, kurā apmetāmies) pārrāvuma nebija.  
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Januma pulka otro bataljonu un instruktoru rotu februāra sākumā pa 

dzelzceļu pārveda līdz stacijai „Dno” un tālāk ar šaursliežu bānīti līdz 

Belobelkai. Tad pārgājienā 2.bataljons ieņēma ežu pozīcijas purvos starp 

Belobelku un Staraju Rusu. Nepārtrauktas pozīcijas tur ierīkot nevarēja purva 

neaizsalstošo akaču dēļ.  

Līdz šai frontes līnijai vācieši bija aizskrējuši jau 1941.gada rudenī, bet tālāk 

nebija tikuši un arī krievi vāciešus no turienes nebija izsituši līdz 1944.gada 

februārim. Pozīciju bunkuru priekšā bija visādu vecumu krievu līķi no žurku 

apgrauztiem kauliem līdz svaigi kritušajiem. Krievi savu biedru līķus neaizvāca, 

jo tie noderēja kā aizsegs nākošā uzbrukumā; tā tur bija sakrājusies ap metru 

augsta grēda.  

Smagos ieročus pievest nevarēja ne krievu pusē, ne mūsējā, jo purvi pilnīgi 

nekad neaizsala. Bija tikai mīnmetēji (kājnieku vieglie). Nesaprotami, kādēļ 

krievi centās šajā dūksnājā tikt līdz mūsu bunkuriem. Uz klaja lauka no mūsu 

bunkuru lūkām ar „kaulu zāģiem” (tā sauca ložmetējius) sakapāt krievu masu 

nebija grūti, jo katram „kaulu zāģim” bija 5 rezerves stobri, ko likt pārkarsušo 

vietā. Bunkurus vācieši bija uzbūvējuši varenus, un vieglie mīnmetēji tiem neko 

izdarīt nevarēja. Ja mīnas krita blakus jeb aiz bunkura, tās lielāko daļu nesprāga, 

iekrītot mīkstajās dūņās.  

Pēc kādas nedēļas, kad pie Januma pulka piekomandēja 15.divīzijas izlūku 

bataljonu, instruktoru rotu atkal atvilka kādus 3 km aizmugurē kādas sādžas 

skolā. Te mums bija paredzētas apmācības un arī vajadzēja būt gataviem 

trauksmei rotas uzdevumu veikšanai. Bet šoreiz vairs nebija tik jauki kā pie 

Borisovas.  

Ap februāra vidu kad naktī krievu bataljoni bija ielauzušies izlūku bataljona 

bunkuros. Tas bija noticis tā. Iepriekšējā naktī krievu izlūku slēpotāju bataljons 

puteņa aizsegā bija starp mūsu bunkuriem izgājis cauri uz aizmugures mežiem – 

tur pārlaidis dienu un nākošā naktī gan slēpotāji no aizmugures gan citi krievu 

bataljoni no priekšas sākuši pēkšņo uzbrukumu un ieņēmuši divus bunkurus.  

Tad nu mums bija trauksme un uzdevums nosprostot pārrāvumu un ar rīta 

gaismiņu iznīcināt krievus, kas bija ieņēmuši mūsu bunkuru joslu. Tad tur, 

Starajas Rusas purvos, bija mana pirmā kauja. Uzdevumu izpildījām. Bunkuru 

joslu atguvām, bet vienā bunkurā krievi vēl pretojās. Viņiem citas iespējas nebija 

- vai nu padoties, vai pretoties, jo bija jau gaišs un atkāpties pa muklāju zem 

„zāģa” uguns nebija iespējams.  

Pa sānu ejām no krievu bunkura divi krieviņi izrāpoja un padevās gūstā. Viņi 

stāstīja, ka bunkurā esot viena rota, bet komandieris esot kritis un rotu 

komandējot poļitruks, kurš visus tos, kas tikai ieminoties par padošanos, tūdaļ 

nošaujot, viņiem laimējies notēlot beigtus, kaut gan viņi bija tikai ievainoti un, 

kad poļitruks ar dzīvajiem pārvācies uz bunkura otru flangu, viņi pārbēga pie 

mums.  

Janums deva pavēli instruktoru rotai ar pēkšņu triecienu dienas laikā ieņemt 

bunkuru. 2.bataljona rotas turēja krievu bunkurus zem ložmetēju uguns, un mēs 
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sava vada komandiera virsniekvietnieka Ešes vadībā (jo rotas komandieris nakts 

kaujā bija smagi ievainots un ceļā uz pārsiešanu miris) ieņēmām bunkuru. Mums 

vadā bija tikai 1 kritušais un 3 ievainotie. Tas notika tad, kad ielēcām bunkurā, 

bet tos apmēram 100 metrus no sava bunkura pārskrējām tik ātri, ka krievi 

nemaz mūs neieraudzīja.  

Neatceros, cik bija gūstekņu – apmēram 20, starp tiem arī poļitruks, kapteiņa 

pakāpē. Krievu līķu bija pietiekoši daudz – kas viņus skaitīja. Mūsu rotā bija 5 

kritušie, ieskaitot rotas komandieri, virsleitnantu Endziņu, ļoti labu, sirsnīgu 

komandieri. Nakts kaujā viņa pēdējā pavēle bija – aiz manis. Pie viņa pagaidu 

pārsiešanas kaujas laukā biju arī es – ne jau kā sanitārs, bet stāvēju blakus. 

Viņam bija sašautas krūtis ar automāta kārtu. Lai viņš varētu elpot, noņēmām no 

viņa biksēm Latvijas laika virsnieku siksnu un ar to nožņaudzām apsēju, bet tas 

viņu neglāba.  

No Litenes viņš bija nejauši izglābies, bet vācieši arestējuši, un tā no čekas 

uz fronti aizstāvēt varmākas no varmākām. Viņš klausījās, ko ziņoja vācieši, 

angļi un krievi. Instruktoru apmācību laikā starp kaujas mācībām atelpā mums 

pastāstīja, ko kurš no šiem ziņotājiem ziņo un teica, lai nu paši vērtējot, kam 

taisnība. Pats teica, ka vistuvāk taisnībai stāstot angļu ziņotāji. Nezinu skaidri, 

cik no mūsu rotas bija ievainoto, bet apmēram ap 10, to starpā arī viens 

kaprālītis no mūsu apmācītājiem.  

Krievu komisārs bija makten lecīgs. Līdz mašīnām, kas bija pievedušas 

ēdienu, un tām, kas gūstekņus vedīs uz divīzijas štābu, bija apmēram ½ km jāiet 

kājām. Komisārs pateica: „Sarkanarmijas virsnieks kājām nestaigās!” Mūsu 

rotas garākais un plecīgākais vīrs Esauvs, kurš bija izbridis arī Volhovas purvus, 

pateica mūsu komandierim Ešem: „Virsniek, virsnieka kungs, es viņu 

aiztransportēšu!” Viņš komisāram norāva kapteiņa uzplečus un ordeņus un 

pateica: „Nu tu tagad neesi virsnieks, nu ej” Poļitruks iespļāva Esavam sejā, tad 

viņš krievam pateica: pirmā zalpe par manu kritušo komandieri, un kā deva ar 

dūri ģīmī, tā poļitruks izstiepās kā pļauts, bet piecēlies vēl stāvēja, tad Esavs 

deva vēlreiz un teica – tas no manis. Poļitruks pēc laiciņa piecēlās un lēnām sāka 

virzīties uz mašīnām. Pie lauku virtuves, kaut mēs nebijām ēduši 24 stundas, 

Janums pavāram lika pirmos pabarot gūstekņus.  

Poļitruks zupas katliņu nolēja zemē, bļaudams, ka viņš saindētu zupu neēdīs. 

Tad pavārs ielēja šo zupu Janumam, kas to sāka ēst un pavēlēja dalīt zupu 

pārējiem gūstekņiem, kuri to ar rijību aprija. Tad pienāca mūsu kārta. Mēs 

mēģinājām ēst, bet bez ēstgribas. Mēs bijām izcīnījuši pirmo kauju, un nervi bija 

šokā. Mūsu rotas bunkurus ieņēma divīzijas sakaru vads un mūs aizveda atpakaļ 

uz skolu. Apgūlāmies un daudzi, arī es, raudājām. Viss pārdzīvotais un tukšās 

lāviņas, kur pirms 24 stundām gulēja mūsu rotas, tagad kritušie un ievainotie, 

mūsos izsauca žēluma emocijas. Pēc šīs pirmās kaujas man ir bijušas daudzas, 

bet tik skaidrā atmiņā visas epizodes nekad nav bijušas.  

Februāra beigu pusē saņēmām pavēli atkāpties, jo fronte no mums ziemeļos 

bija pārrauta un sākās atkāpšanās. Divīzijas pārgājienam kā sedzējvienība bija 
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Januma 2.bataljons, izlūku bataljona pārpalikums un mūsu izretinātā instruktoru 

rota. Jau otrā dienā ar mums pārtrūka sakari. Visas divīzijas vienības bija jau 

atkāpušās, visi ceļi aizņemti ar sarkanarmijas karaspēku, bet mums nebija ar 

divīziju sakaru ne ar radio, ne telefonu.  

Pēs Januma personīgas iniciatīvas mēs pametām aizstāvēšanās pozīcijas un 

sākām atkāpšanos pa laukiem un purviem, virzoties pēc kompasa. Atkāpšanās 

notika caur partizānu apgabalu, un viņi mums iznīcināja izlūku vadu un sakaru 

patruļas, uzspridzināja tiltus. Sniegs bija pāri ceļgaliem, pārtikas nebija. Gājām 

dienās un naktīs. Atpūta bija tik, cik par to laiku, kamēr sapieri laboja jeb 

gatavoja pārejas pār upēm. Ievainoto un munīciju transportam bija daži desmiti 

zirgu transporta. Visu laiku mūs apšaudīja sarkanie partizāni, bet uz īstu kauju 

viņi neielaidās, bet sekoja mums pa pēdām.  

Izsūtīja izlūku vadu, lai nodibinātu sakarus ar divīzijas štābu. Otrā naktī 

atgriezās izlūku komandieris kapteinis Ercums un daži izlūki. Pārējos partizāni 

bija ielenkuši un iznīcinājuši. Turpinājām brist pa dziļo sniegu, līdz vienā 

pievakarē no augstienes redzējām, ka mums priekšā pa ceļam jau virzās Sarkanā 

armija – bijām ielenkti: no muguras partizāni, priekšā Sarkanā armija.  

Janums deva pavēli atstāt visas liekās mantas un pajūgus. Līdzi ņemt tikai 

munīciju, ieročus un ievainotos „laiviņās”. Tā kā tanī brīdī instruktoru rota bija 

vadības rota, tad Janums izdalīja (cik nu viņam bija) sievas sūtītos vilnas zeķu 

pārus, no tiem viens tika arī man. Filču man nebija, un tā es noberzu kājas 

sniegā, noslaucīju dvielī un, uzvilcis biezās, siltās zeķes, ieāvu kājas 

šņorzābakos ar getriņām. Tas manas kājas paglāba no nosalšanas. Janums savu 

balto kažociņu atdeva bataljona komandierim, jo viņš bija smagi slims un arī 

viegli ievainots. Arī pulkveža zirgs tika atdots bataljona komandierim, un 

Janums vadīja pulku bez zirga un kažoka.  

Bija pavēle sagaidīt tumsu un izlauzties no ielenkuma, iekams Sarkanā 

armija nav ieņēmusi pozīcijas un nav pamanījusi Januma vienības. Šaut bija 

aizliegts, bet visiem, kas krieviski ko jēdza, tikai runāt krieviski un lamāties. 

Sarkanarmieši pēc pārgājiena bija sapulcējušies pie vāciešu aizdedzinātajā 

sādžām, un mēs pa vidu izsprukām cauri bļaujot tikai reizēm: „Svoji, bļaģ 

nestreļaiķe”. (Savējie, krievu lamuvārds nešaujiet).  

Tomēr sedzējrotai nervi nebija izturējuši, un tad izcēlās apšaudīšanās. Rīta 

pusē, izejot no purviem un ejot pa klajiem tīrumiem, ieraudzījām vācu 

dedzinātāju un spridzinātāju vienību. Mūs ieraudzījuši, viņi metās bēgt, 

domādami, ka esam Sarkanā armija, jo abas armijas bijām baltos maskošanās 

tērpos. Sakaru rotai vēl bija daži zirgi, un viens kaprālītis metās jāšus panākt uz 

klaja lauka skrejošos fričus. Viņš bija nometis maskēšanās tērpu un tā laimīgi 

sastapa dedzinātājus, kuriem tālāk uz ceļa bija smagā mašīna. Tas bija apmēram 

10 km no Novorževas.  

Pēc kādas stundas mūs pārlidoja „Štorns”, t.i., vācu vienplākšņa izlūku 

lidmašīna. Mums bija pavēle bez maskēšanas tērpiem stāvēt un, cik nu bija, šaut 

gaisā raķetes. Kad bijām sasnieguši Novorževas ceļu, pēc kāda laika pēc mums 
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kāda vācu daļa atsūtīja transportu un sanitārās mašīnas. Saulei rietot, mēs 

iebraucām Novorževā un aiz mums tika uzspridzināts tilts.  

Bija pagājušas 5 diennaktis pārgājienā bez kārtīgas gulēšanas un ēšanas. 

Divīzijā Januma vienības jau bija norakstītas… kā palikušas ielenkumā. Par šo 

būtiski varoņdarbu Janumam piešķīra tikai otrās šķiras dzelzs krustu, jo Janums 

esot pametis smagos ieročus. Bet viņš izglāba visu savu vienību. Es jau nu 

nezinu, bet dzirdēju, ka mūsu zaudējumi esot bijuši apmēram 70 vīru, kas 

krituši, nosaluši jeb palikuši kādā sādžā.  

Par šīm 5 sutkām (diennaktīm) bija arī divi jautri kuriozi. Pirmais. Kādā 

naktī pulkā jutām dūmu smaku. Sādžas tuvumā nevienas. Mūsu instruktoru rota 

bija pašreiz kā vedējrota un gāja pirmā. Komandieris sūtīja ziņnesi pie Januma. 

Visu kolonnu apturēja, un Janums ar mūsu rotu gāja izlūkos. Purvā bija bunkurs, 

un pa skursteni kūpēja dūmi. Janums nokomandēja - ielenkt bunkuru - un mani 

norīkoja ar granātām pie skursteņa. Ja nepadosies – granātu skurstenī. Mūsu 

komandieris nobļāva: padoties un vienu kārtu nolaida no automāta. Ar to pietika. 

Pa bunkura durvīm izlīda bārdaini veči, bet bez ieročiem un paceltām rokām. Tie 

bija kandžas tecinātāji, lai būtu kāds stiprāks malks savu (tovārišķu) 

sagaidīšanai. Vecīši bija ļoti pārbijušies, bet attapās mums piedāvāt kandžu. 

Janums mums to prieku neatļāva un pavēlēja to izliet, un krievu vecīšiem 

uzbļāva: begom damoi (skriešus mājās).  

Otrs kuriozs gadījums bija rītā pēc tam, kad bijām izlauzušies no ielenkuma 

un pa tīrumu gājām uz kādu sādžu. Pretī skrēja sievu, veču un bērnu bars. 

Daudziem rokās bija grozi ar maizi. Pieskrēja klāt un tad tikai ieraudzīja, ka eti 

ne naši (ka mēs neesam gaidītie - viņējie), bet kur nu spruksi, atdeva to 

mūsējiem. To arī Janums atļāva mums lietot un laipni pateicās par cienastu.  

Tā nu, atvesti Novorževā, tikām siltās telpās un pie silta ēdiena. Tikai tagad 

konstatējām, ka daudziem nosaldētas kājas un apsaldētas rokas. Mūsu rotas 

jautrajam un skaistajam zēnam Šicam, ejot pa grīdu ar zeķēm, grīda klaudzēja, it 

kā viņš ietu ar zābakiem. Tā nu bijušais Liepājas „Tosmares” futbolkomandas 

futbolists, Dievs zina, vai vairs spēlēja futbolu.  

Ievainotos un apsaldētos aizveda uz aizmugures lazaretēm, bet mūs bez 

gulēšanas salādēja transportā un prom uz Ostrovas aizstāvēšanas pozīcijām pie 

Veļikajas upes. Mūs, instruktoru rotu, izveda cauri grāvjiem un pie Čortoje gore 

sādžas novietoja sādžā gulēt. Pēc piecu diennakšu negulēšanas uz grīdas 

nokritām un aizmigām.  

Rīta krēslā mūs pamodināja automāta kārta griestos, jo ar bļaušanu nebijām 

pamodināmi. Januma ziņnesis atnesa pavēli atsist izlauzušos krievu bataljonu. 

Izskrējām pagalmā un redzējām kādus 300 līdz 500 m attālumā krievu ķēdi 

virzāmies uz mums. Ieņēmām aizstāvēšanai aizsegus, pielaidām pirmo ķēdi pa 

šāvienam un ar 2 kaulu zāģiem un automātu uguni to noguldījām triecienā, jo arī 

mums blakus esošā (liekās 7.) rota cēlās triecienā. Apmēram ap pusdienas laiku 

krievu bataljons bija iznīcināts un pārpalikums atkāpās.  
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Mūsu pulka 2.bataljons ieņēma aizstāvēšanās pozīcijas pie Veļikajas, kuras 

jau naktī bija vajadzējis ieņemt mūsu divīzijas papildinājumam, šķiet, no 

Jelgavas kazarmām, bet tie šajā sektorā nebija grāvjos, un tā krievi pa tukšo 

spraugu nāca uz ģerevņu mūs apsveikt. Fronte pie Veļikajas nostiprinājās, un 

šeit pie mūsu pulka pārnāca arī mūsu 1.bataljona nožēlojamās paliekas majora 

Amerika vadībā. Bataljons bija gandrīz iznīcināts, to pa rotām sadalot starp 

vāciešiem pie Novosokoļņikiem.  

Friči atkāpušies un mūsējie kāvušies pa „ķeselēm”. Ameriks tomēr bija 

panācis, ka viņa bataljona paliekas ar Bangerska pavēli tika atgrieztas atpakaļ 

pie Januma pulka. Divīzijām pienāca papildinājumi no Latvijas, un mūsu 

instruktoru rotas atlikums tika nosūtīts uz aizmuguri, kur rotai notika dažu dienu 

ierindas apmācības un eksāmeni, lai iegūtu instruktora pakāpi.  

Instruktoru rotai tika piešķirts arī otrās šķiras dzelzs krusts 3 kareivjiem, 

rotas pašreizējam komandierim virsniekvietniekam Ešem un pēc nāves 

bijušajam komandierim virsniekvietniekam Endziņam. Kareivjus paaugstināja 

par dižkareivjiem un virsdižkareivjiem ar tiesībām komandēt grupu, t.i., 9 

kareivjus. Es kļuvu par virsdižkareivi.  

Otrās dienas vakarā tiku nosūtīts atpakaļ uz grāvjiem un saņēmu grupu pilnā 

sastāvā - 9 kareivjus, no tiem 2, kas jau bija oduši pulveri, bet pārējie ieradušies 

no Latvijas. Par savu vietnieku norīkoja Vaiņodes kazarmu laika mazo Bergu. 

Tas bija puika ar vēsiem nerviem un Novosokoļņiku pieredzi. Jauniņie raustīja 

galvas no katras lodes, kas pārsvilpoja grāvjiem. Atcerējos pirmās dienas pie 

Novosokoļņikiem, tur arī es tāpat raustīju galvu plecos, līdz kakls nogura, un tad 

tikai atcerējo Vaiņodē mācīto, ka savu lodi nedzird.  

Tajā nedēļā, kad bijām aizmugurē uz rotas eksāmeniem es tajā pēcpusdienā 

pēc mūsu apbalvošanas un paaugstināšanas izdarīju tādu muļķību, kādu vien var 

iedomāties, bet būtību es sapratu tikai pēc kara, kad biju jau Annas pagastā. Tas 

notika tā. Toreiz sādžā, kurā bijām apmetušies, bija arī privātie krievu bēgļi un 

vietējie. Starp mums arī bija kareivji, kas pārvaldīja krievu valodu. Lamāties un 

kaut ko „saburbulēt” mācēju arī es. Nezinu, kuram radās ideja aprunāties ar 

tādiem pusaudžu krieviņiem, vai nezina, kur dabūt ļergu (kandžu). Divi atsaucās, 

ka viņi zinot, bet tas esot blakus sādžā, vairāk aizmugurē no frontes, apmēram 

kilometru „zgakom” (tā sarunu valodā saka, kad grib pateikt, ka vairāk nekā 

nosauktais skaitlis).  

Apkārt mūsu sādžai bija sardzes posteņi, un privātos ārā neizlaida. 

Nolēmām, ka vienam no “jaunizceptajiem” instruktoriem krieviņi jāpavada līdz 

ļergas brūzim un kanniņa ļergas būs mūsu. Ātri nolēma, ka tas būšu es, jo man ir 

automāts un kaut kāda poņimaja no krievu jazika. Runāts, darīts, gājām, bet tas 1 

km „zgakom”( ar astīti) bija vismaz 2 – 3 km un vēl caur krūmiem, ko tur par 

mežu sauc. Aizgājām kā mīļie.  

Tajā sādžā bija vairāki bārdaini veči, kandžas brūzis netecēja, bet aparatūra 

bija. Kā izgājām no mūsu sādžas, tā es automātu plecā un nemaz nedomāju, ka 

tas man būtu vajadzīgs. Rokas granātas nevienas. Kad tie bārdainie veči sāka 
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nerroties, vai tad es ar tādu plecā pakārtu automātu domājot savus 2 pacanus 

aizstāvēt, es atmuldēju, ka kas tad viņus aiztiks, šie tik noņirdza.  

Mani pacani (puikas) kaut kur ar vienu veci aizgāja, un es paliku „govoriķ” 

(runāt) ar pārējiem. Nekāda saruna jau nesanāca, jo mans vārdu krājums bija ļoti 

plāns. Pēc kāda laika pacani ar ļergas kanniņu atgriezās, un mēs, sirsnīgi 

pateikdamies, atvadījāmies, es vēl atstāju savu cigarešu paciņu. Veči gan 

noteica, ka tās tāds „govno” vien esot, bet pīpēt varot. Sāka jau krēslot, un mums 

pusskriešus bija jāatgriežas sādžā, jo tumsā ierasties būtu lieli mēsli. Pēc kara 

tikai atčoknijos, kas tie bija par večiem, un ej nu zini, par ko viņi ar pacaniem 

runāja, bet man laimējās.  

Ļerga, kaut brūna, tomēr tika nodzerta, un otrā dienā - uz grāvjiem. Mums 

pozīcija bija upes krastā un aizmugurē mūsu bataljonam bija „Puškinskiji gori”. 

Puškina kapsēta – tā stāstīja tie, kas bijuši aizmugurē. Pozīciju karš jau nu ir 

mierīgs, bet tāpat atgadās visādas nebūšanas. Manam instruktoru rotas biedram, 

blakus nodaļas jeb grupas komandierim, nakts laikā izkāpjot no grāvjiem, krievu 

lode izgāja caur aci un galvu, un viņš bija uz vietas beigts.  

Pozīciju karā jau ar nelieliem pārtraukumiem no abiem grāvjiem šauj 

traucējošo uguni. Erdmanis (tā sauca zēnu) visu laiku nerrojās: „Tie dullie 

vaņkas tā šaudās, ka izšaus vēl aci!” Nu un izšāva aci. Tur palika zēns, kas 

izgājis Novosokoļņiku un Staraja Rusas purvus, iznācis no ielenkuma, un nu 

mierīgos grāvju apstākļos “nolika karoti”.  

Kādu dienu biju aizgājis kādus 300 m aizmugurē pie saviem Vaiņodes laika 

draugiem, kas dienēja mīnmetēju vieglajā batarejā. Aiz krievu grāvjiem kāda 

kilometru attālumā paralēli jāja kāds krievu virsnieks vai ziņnesis, kas to lai 

zina. Batarejas komandieris lielīdamies saka: Čerbikov, paskaties, kā šauj 

latviešu zēni. Pagrieza mīnmetēja stobru slīpākā leņķī, iemeta mīnu stobrā un 

tiešām tiešs mīnas trāpījums krievam un zirgam. Kas ir šāvis ar mīnu metēju, tas 

sapratīs, ka tas ir neiespējami, jo mīnai jānosaka ne tikai attālums, bet ir 

jāaprēķina arī ātrums, ar kādu zirgs virzās, un cik tālu viņš būs aizskrējis, kamēr 

mīna ir gaisā, lai, krītot zemē, tā sasniegtu mērķi.  

Tomēr mums visiem, arī pašam mīnmetēja komandierim, no pārsteiguma 

pēc laiciņa bija jāaiztaisa vaļējās mutes. Kad agrā rītā krievu trieciena grupa 

gribēja ielauzties mūsu frontes sektorā. To laikā pamanījām un sagaidījām ar 

blīvu automātisko ieroču un mīnmetēju uguni.  

Krievi atkāpās un, lienot, ar īsiem pārskrējieniem, rāpās uz savām pozīcijām, 

tikai viens, man izskatījās - liela auguma krievs, mierīgiem soļiem pārsoļoja pāri 

visam starplaukam, apmēram, 80 – 100 m, uz savām pozīcijām un ielēca tajās. 

Tas notika zem ciešas automātu un kaulu zāģu mūzikas. Es nešāvu uz viņu, jo 

aiz pārsteiguma klusēju, bet, kad attapos, zināju, ka viņš vairs nav bīstams un 

manam automātam trāpīga uguns ir apmēram 50 metri. Pēc tam savā bunkurā 

spriedām, ka vai nu krievs bija dumjš no dzimšanas vai arī pilnīgi bez nerviem, 

bet varbūt Dieva pirksts.  
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Ilgi grāvju dzīvi nedabūjām baudīt. Sākās marta kaujas mūsu augstienē. 

Pirmajā reizē, kad mūs izsita no grāvjiem un bija jāatkāpjas, atkāpāmies tikai 

mēs trīs vecie karavīri, bet jaunpienākušie nebija dabūjami ārā no bunkura, bija 

pilnīgi bāli, dreboši un pilnīgi nenormāli, tikai viens par otru bļāva – neiesim uz 

klaja lauka, mūs nošaus. Ko es tur varēju darīt, nebija vairāk laika ne lūgties, ne 

draudēt. Tā tur viņi visi 7 palika.  

Vakarā mūs nāca atbalstīt friču „nāves galvas” - vienības ar tanku un stukaču 

atbalstu un mēs savas pozīcijas atguvām, tikai mūsu bijušie biedri visi 7 bija 

bunkura priekšā nošauti, jo sīvu kauju laikā jau gūstekņus neņem. Tā tur gāja 

daudzas dienas vienās kaujās. No Veļikajas pozīcijām mūs izsita, bet Ostrovas 

augstienēs bija asiņainas kaujas, kur pozīcijās saimniekoja reizēm krievi, reizēm 

mēs.  

Tā kaut kur ap marta beigām jeb aprīļa sākumā mani viegli ievainoja kreisās 

rokas delnas locītavā ar mīnmetēju šķembu. Bija rauts asinsvads un nepilnīgas 

pārsiešanas dēļ krietni noasiņoju. Mani aizgādāja uz pulka medpunktu, kur 

pārsēja un konstatēja, ka esmu arī saslimis ar dzelteno kaiti, ko jau nu es pat tajā 

elles katlā nejutu. Tiku nosūtīts uz Daugavpili un pēc tam uz Kauņu, kur ārstējos 

līdz maija vidum, tātad apmēram nepilnu mēnesi.  

Lazaretē apkopšana, ēdināšana un ārstēšana bija ļoti laba. Vecākā māsiņa 

mūsu palātā bija lietuviete un arī galvenais ārsts lietuvietis. Tā nu mēs, latvieši, 

kuri bijām šajā plašajā palātā kādi 5 līdz 7, tikām aprūpēti kā „broļukas”. Tur 

apmēram 3 nedēļu laikā, kad es tur biju, notika divi atgadījumi. Visas gultas bija 

tā aizņemtas, ka arī uz palodzēm bija guļamvietas. 

Gultā blakus vienam logam gulēja vlasoviešu virsnieks. Viņš bija jau pilnīgi 

vesels, bet kašķējās ar ārstu, kurš viņu gribēja izrakstīt no lazaretes, un savu 

gultu neatbrīvoja. Uz palodzes gulēja mūsu latviešu leģiona zēns Kancāns. 

Viņam bija sašauta kāja un grūtības ar kāpšanu uz palodzes. Māsiņa lūdza 

vlasovieti, lai viņš apmainās ar Kancānu, bet vlasovietis pateica, ka viņš ir 

virsnieks un tas viņam ir apkaunojoši. Kancāns pienāca pie manis un prasīja, vai 

es nevarot kaut ko viņam pagādāt. Vai es nevarot, nākdams no atvaļinājuma 

pilsētā, ienest palātā savu durkli.  

Bija tāda lieta, kad tiem, kurus drīzumā izrakstīs no slimnīcas, izdeva 

atvaļinājuma zīmes uz Kauņas pilsētu. Tā kā es biju jau vesels un pie daktera 

vizītes tēloju „dolmečeru”, tas ir tulku. Tulkot no latviešu vācu valodā 

medicīniskos terminus man negāja viegli, tomēr centos un pēc vizītēm katru 

dienu pēcpusdienas varēju dabūt atvaļinājumu uz pilsētu.  

Pastaigā pa pilsētu izdeva personīgo formas tērpu un arī durkli. Es teicu 

Kancānam, lai viņš izbeidz glupas runas, jo es taču nepalīdzēšu nomušīt 

vlasovieti. Viņš sāka smieties un teica, nemuldi nu, es neesmu slepkavnieks, bet 

man ir plāns, kā viņu dabūt no gultas ārā. Es piekritu un slepeni ienesu durkli 

palātā. Kancāns otrā rītā, līdzko vlasovietis bija pamodies, skatījās uz viņu ar 

pārgrieztām acīm, grieza zobus un vilka sev no pagalves durkli, kurš bija 
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apziests ar sarkanu marmelādi. Vlasovietis pietrūkās sēdus, bet Kancāns pabāza 

durkli atpakaļ zem galvas un tēloja, ka neko nav darījis.  

Rīta vizītē, vlasovietis pats izprasījās no lazaretes, un gulta Kancānam bija 

brīva. Otrs ļoti traģisks notikums notika pāris dienas pirms manis izrakstīšanas 

no lazaretes. Dienās uz vienas no palodzēm sēdēja kāds vācu instruktors, kuram 

bija amputētas abas kājas virs ceļgaliem. Viņš jau ilgu laiku tur sēdēja un lasīja 

grāmatu. Logs bija atvērts un viņš baudīja pavasari. Vienā momentā viņš izmetās 

pa logu, kas bija trešajā jeb ceturtajā stāvā, vēl daudzas stundas bija pie samaņas, 

bet tad nomira. Es to pats neredzēju, jo biju atvaļinājumā pilsētā.  

Pienāca diena, kad mani izrakstīja no lazaretes, un tā kā mans ievainojums 

bija viegls un dzeltenā kaite arī izārstēta, man nedeva atvaļinājumu uz mājām, 

bet tieši uz fronti. Medicīnā kļuvu gudrāks un zināju, kā var slimot ar dzelteno 

pēc paša vēlēšanās. Daugavpilī lazaretes klozeta telpās, kur tecinājām pudelītēs 

analīzēm, pie manis pienāca divi dzelteni latviešu zēni – leģionāri un prasīja, vai 

man esot īstā dzeltenā. Es teicu - jā. Tad lai piešaujot arī viņu pudelītē. Viņiem 

neesot īstais, un analīzēm vajagot arī īsto dzeltenā urīnu. Es viņiem izpalīdzēju, 

un viņi man pastāstīja, ka, iedzerot papīrā ietītu tīruma zirņa lieluma dzeltenā 

tola gabaliņu, otrā dienā būsi dzeltens, bet tola gan viņiem vairs neesot, jo 

riskanti to nēsāt pie sevis. Tā nu es tiku pie receptes, kas pēc laika man noderēja.  

Tā kā bija jauks pavasaris un es, izgājis frontes elli, bet mājās nebiju ticis, 

domāju sajaukt Kauņas dzelzceļa stacijā peronus un braukt uz Rīgu. Nolēmu, ja 

uz dzelzceļa mani dezertēšanā nenoķers, tad iešu Rīgā leģiona štābā pie 

Bangerska, ja noķers – virziens būs jāmaina uz frontes pusi.  

Nenoķēra un caur adjutantu satikos ar Bangerski, kuram atklāti izstāstīju, ka 

dezertēju, lai satiktos ar sievu un vecākiem. Lūdzu man piešķirt 5 dienas 

atvaļinājumu braucienam uz Valku un Annas pagastu. Man vaicāja, kurā pulkā 

un kurā vienībā karojis. Pastāstīju, ka Januma pulkā instruktoru rotā pie Staraja 

Rusas un pie Ostrovas Januma 1.bataljonā. Bangerskis pateica, ka pēc tādas pirts 

vajagot gan drusku atpūsties un pavēlēja adjutantam, lai štābā man uzraksta 10 

dienas komandējumu – atvaļinājumu.  

Atvaļinājumā nodzīvoju 13 dienas Valkā un Annas pagastā. Ja tajā laikā 

nebūtu pretī Annas pienotavai nošauts atvaļinājumu „pārdzīvojis” leģionārs, 

kura vecāki dzīvoja lauku mājās „Veršās”, es būtu riskējis paviesoties Annā vēl 

kādas dienas, bet, lai nesatiktu slaveno slepkavnieku policistu Biezo, taisījos pa 

fikso uz Annas staciju (tagad Paparde) un prom uz Gulbeni. Uz Umerniekiem 

baidījos iet, jo pistoles man nebija. No Gulbenes uz Opočku. 

Braucām ar kara ešelonu. Pa ceļam satikos ar saviem Annas pamatskolas 

klasesbiedriem Jāni Vītoliņu un Verneru Būdi. Opočkā izkāpām, un vairāk viņus 

neesmu saticis. Jānis Vītoliņš pazuda bez vēsts, bet Verners pēc kara bija 

Londonā bankas direktors. No stacijas ar frontes kravas mašīnu aizbraucu uz 

15.divīzijas štābu, no turienes uz Januma pulka 1.bataljona 1.frontes 1.vadu.  

Pulka štābā saņēmu dienesta paaugstinājumu un ievainojuma nozīmi – 

„melno ķiveri”. Tagad biju kaprāļa dienesta pakāpē kā vada seržants. Fronte bija 
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nostabilizējusies īstā ezeru zemē Kudarevas pozīcijās. No visas mūsu Januma 

dibinātās instruktoru rotas 1.bataljonā bija tikai viens trešās rotas vada seržants 

kaprālis Baķis. Visi bija sveši, gan instruktori, gan kareivji. Palicis bija tikai 

Janums – pulka komandieris, Ameriks – bataljona komandieris un Blūms – rotas 

komandieris. Mans tiešais priekšnieks – vada komandieris - bija leitnants 

Klinsons. Viņa tēvs bijis Latvijas armijā kā ģenerālis, bet dēls gan bija īsta 

kancelejas žurka.  

Visas vada sadzīves un apgādes būšanas uzvēla uz maniem pleciem. 

1944.gada 23.jūnijā, savā kāzu atceres otrajā gadadienā saņēmu pavēli ar vienu 

grupu no mūsu vada veikt izlūkošanas kauju naktī no 23. uz 24.jūniju. 

Brīvprātīgos mēs nemeklējām, jo Jāņu naktī iet uzbrukumā, kad frontē viss 

mierīgi, nav vērts. Paņēmu savu vada 1.grupu un gaidījām vakaru.  

Pie manis atnāca 3.vada komandiera vietnieks Baķis un teica: Čerbikov, mēs 

esam palikuši divi no Staraja Rusas purva velniem un abi arī iesim kaujā. Es 

nepiekritu, jo tā būtu pašdarbība ņemt līdzi cita vada instruktoru, bet, tā kā Janka 

bija krietnā švunkā, viņš tik smējās un piesolīja arī man ieraut. Es atbildēju, ka 

savā kāzu naktī nedzēru ne pirms 2 gadiem, ne arī dzeršu tagad. To dzirdot, viņš 

teica, ka, ja tā esot mana kāzu atceres nakts, tad viņš obligāti nākšot par 

vedējtēvu.  

Strīdējāmies, līdz no rotas pienāca pavēle ievest grupu starplaukā, jo bija jau 

krēsla un Jāņu nakti tumšāku nav ko gaidīt. Kamēr es pārbaudīju savas grupas 

vīrus, Baķīts jau bija ārā no grāvjiem un rāpās uz starplauku. Pēc starplauka 

plāna es redzēju, ka viņš rāpās tieši uz mūsu pozīciju priekšā izlikto mīnu lauku. 

Izeja bija tikai viena, sekot viņam. Ja viņš uzkāps uz mīnas, uzies gaisā un 

izjauks visu slepeno uzbrukumu. Uzbrukumam jau nebija svarīgas nozīmes, 

mums bija tikai jāpiekļūst pie krievu ierakumiem un jāizsauc viņu ieroču uguns, 

lai varētu atzīmēt viņu punktus.  

Grāvju tīrīšana un iebrukums dziļāk frontes līnijā nebija paredzēts. Galvenais 

tagad bija Baķa dzīvība. Bet kārtējo reizi bija vai nu Dieva pirksts, vai dzērāja 

laime. Nevienas mīnas mēs neaizskārām un, kā nākošās naktīs sapieri izlūkoja, 

mīnu lauka tur nemaz nebija. Vai nu vācu sapieri bija kļūdījušies lauku 

atzīmējot, vai krievi mūsu mīnas kādā naktī pārvietojuši blakus, kas gan maz 

ticams, jo visu lauku pārcelt nav iespējams. Ja mēs būtu gājuši pa plānā atzīmēto 

mīnu brīvo stigu, tad būtu iegājuši mīnu laukā. Pie krievu grāvjiem 

pašaudījāmies, un tur sacēlās tāda panika, ka daži neuzvaramie izlēca no 

grāvjiem un muka uz aizmuguri, bet mēs arī mukām, tikai uz saviem grāvjiem.  

Starplaukā, kur kalniņš mums deva aizsegu no krievu uguns, sasējām raķetes 

pie nogāzto priedīšu zariem un zaros pielaidām uguni, tad vienā stiepienā 

ielēcām savos grāvjos. Ne kritušo, ne ievainoto mums nebija un droši vien 

vaņkām tāpat, jo nekāda kauja nenotika. Bet tad uzliesmoja zaru kaudzes un 

aizdegās visādu krāsu raķetes. Daudz jau viņu nebija, jo man tik bija raķetpistole 

ar raķetēm, kuras jāšauj uz krievu uguns punktiem. Nu bija īsts Jāņu ugunskurs.  
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Vaņka blieza no visādiem stroķiem, arī mūsējie neklusēja, bet kritušo nebija, 

ja nu kāda nomaldījusies lode jeb mīnmetēja mīna kādam netīšām trāpīja. Rīta 

agrumā mēs ar Jāni Baķi manā bunkurā izdzērām pudeli pēc paegļu ogām 

garšojoša riebīga konjaka pudeli „Drei grachik” un Jānis aizgāja uz savu vadu. 

Vairāk mēs nesatikāmies.  

Pēc Jāņiem sākās kaujas mums blakus esošā pulka teritorijā. Tur krievi 

ieņēma kādu augstieni, arī ar nepārtrauktiem pretuzbrukumiem. To neatguvām. 

Es šajās kaujās nepiedalījos, jo no mūsu pulka palīgā sūtīja trešo rotu. Šo kauju 

laikā mana vada komandieris oficiāli ar pavēli „piesita pēdu”. Vada 

komandēšanu uzdeva man. Jūlija pirmajās dienās fronti pārgrupēja, jo blakus 

pulkam bija lieli zaudējumi un mūsu pulka 1.rota ieņēma citas pozīcijas. Tas 

notika naktī. 

Ieejot nomaināmā vada komandiera bunkurī, viss bija tumšs. Jautāju, vai tad 

jums nav „plošku”, man kāds atbildēja, tikai nemēģini uguņot, dabūsi 

„čemodānu” uz galvas. Man šī vada komandieris paskaidroja, ka atstatums starp 

krievu un mūsu pozīcijām esot tik mazs, ka labs sviedējs varot aizsviest granātu. 

Snaiperu esot, ka biezs un lai uzmanoties, kaut ierakums esot dziļš, pilnā 

augumā lai nestaigājot, dabūšot lodi pierē. Rītā lai izlasot bunkura uzrakstu, bet 

viņš jau varot pateikt – tas esot „Šeit sākas pasaules daļa”.  

Pēc valodas akcenta secināju, ka komandieris ir no Alūksnes puses. Viņš 

jautā: „Un tad?” Es saku - es arī esmu no tās puses, no Annas pagasta. Viņš 

saķer mani pie pleciem un sauc „Es arī esmu anneniets - Feliks Staģis. Es 

atbildu, kas es esmu un ka lieta būtu jauka, ja nebūtu jāšķiras.  

Pēc kara mēs satikāmies 1991. vai 1992.gadā manās mājās „Kļavupītēs”. 

Viņš bija atbraucis ciemos no Anglijas pie savām māsām un apciemoja arī mani. 

Bija sašauts kā siets, ar dzirdes un runas traucējumiem, bet pa pilītei vēl 

iedzērām. Viņš jauca mūsu tikšanos pie Kudarevas ar Kurzemes katlu, pēc 

kontuzijām viņam arī atmiņa kliboja.  

Otrā rītā manas 3.grupas komandieris dižkareivis Pirtnieks, skriedams pie 

manis, tika nošauts. Lecot grāvī manā bunkura priekšā, nošāva vēl vienu mana 

vada kareivi. Kopā no mūsu rotas krita vienā dienā 7 un neviena ievainotā, tīrs 

darbs no krievu snaiperiem. Mūsu ložmetējnieks vienu atklāja pretējā kļavā. 

Tam nodeva kārtu, un viņš novēlās kā maiss. Nākamajās dienās sapratām, ka 

šajos grāvjos joki mazi un kritušo mūsu vadā vairs nebija.  

Cik atceros, laikam 10.jūlijā sākās lielā atkāpšanās no Kudarevas pozīcijām. 

Liela daļa artilērijas jau bija izvākta. Atkāpties vajadzēja slepenībā, bet friči jau 

dienu iepriekš sāka dedzināt sādžas, un pa ceļiem plūda krievu bēgļi un armijas 

saimniecības daļas. Tas viss notika gaišā dienas laikā.  

Krieviem viss bija redzams no izlūku lidmašīnām un dzirdams arī no mūsu 

pārbēdzējiem. Arī no mūsu rotas viens vecāks vīrs vienā naktī atstāja starplauka 

posteni un aizgāja gūstā. Tajā pašā naktī mūsu artilēristi saņēma gūstā vienu 

piedzērušos krievu artilērijas kapteini, kurš bija nejauši izgājis frontei cauri un 

ieklunkurējis mūsējo bunkurā, tātad maiņa bija mums izdevīga – kareivis pret 
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kapteini. Mūsu kareivis jau nu nezināja, ko stāstīt par frontes stāvokli, bet vai 

krievu kapteinis gribēja stāstīt, to es nezinu.  

10.jūlijā krievi ar lieliem spēkiem un blīvu artilērijas uguni ielauzās mūsu 

pozīcijās. Blakus esošais vāciešu pulks triecienu neizturēja, un fronte tika 

pārrauta. Lai nepaliktu ielenkumā, arī mūsu pulks atkāpās. Mūsu 15.divīzijas 

komandieris laikam bija kāds pusdulls idiots. Nebija zināms, kur jāatkāpjas, 

nedz kur jāaizstāvas. Mēs kāvāmies bez kādas jēgas dienās un naktīs. 

Atkāpāmies pa mežiem un laukiem, krievi mūs vajāja, braucot pa ceļiem. Mūsu 

tankus un lidmašīnas nejutām, bet krievi saimniekoja pa zemi un gaisu.  

Savu pulka komandieri es satiku, kad viņa komandēšanā bija palikuši 35 

cilvēki. Pulka štābam uzbruka krievu tanki, bet laime, ka mums bija vismaz 

tanku dūres. Es arī dabūju šaut uz vienu tanku, bet nopūdelēju, tomēr tankists 

juzdams, ka uz viņu šauj, mainīja virzienu. Mani ar mana vada paliekām nosūtīja 

ar tanku dūrēm aiztures pozīcijās, kuras jānotur, neatceros, cik tur stundas, bet 

mēs jau pēc pāris stundām bijām spiesti atkāpties, jo manai dažu cilvēku 

grupiņai nebija nozīmes nolikt galvu krievu tūkstošu priekšā. Atkāpāmies, bet 

Januma pulku vairs nesastapām.  

Visā frontē bija tāds haoss, ka neviens neko nezināja. Cik kritušo, cik 

ievainoto, cik gūstā kritušo, cik „pēdu piesitušo” uz Latvijas pusi. Pēdas 

piesitēju bija lielais vairums, jo piesūtītie papildspēki no „Grenšriciem”, tā tos 

vecākā gadagājuma leģionāri sauca, nemaz neieņēma aizstāvēšanas pozīcijas, 

tikai joza atpakaļ uz Latviju.  

Mūsu pulciņam augstākā ranga komandiera nebija, un tā mūs sāka pievākt 

dažādu vienību virsnieki. Beigās salasījāmies kopā lielāks bars, kādi 100 veči, 

un starp mums bija viens leitnants, ja nemaldos, uzvārds bija Milbergs. 

Turējāmies kopā, bet drīz, nākamo dienu kaujās, arī mūs izpluinīja. Palikām kādi 

10 vai vairāk vīru.  

Uz ceļiem bija frontes žandarmi un tie grāba visus ciet un dzina atpakaļ uz 

fronti. Vienā kaujas epizodē mani ievainoja kreisās kājas papēdī ar sprāgstošas 

lodes šķembu. Ievainojums neliels, būtībā nieks, bet, tā kā kājas bija tulznās no 

mūžīgās kaušanās un mukšanas, tad strutas iegāja nelielajā brūcē un kāja sāka 

pampt.  

Milbergs pieņēma lēmumu mums atkāpties pa laukiem, ne pa ceļiem, lai 

nesatiktu žandarmus, bet, kur tu izbēgsi, no viena ceļu krustojuma žandarmu 

brigāde, četri vīri, sāka šaut gaisā un saukt, lai nāk pie viņiem. Attālums bija 

apmēram puskilometrs. Žandarmi bija panākuši no ceļa nost kādus 100 metrus. 

Milbergs noteica turēt automātus un šautenes plecā, bet, kad nonāksim pie 

ežmalas un līdz žandarmiem būs apmēram 50 metru, krist aizsegā un no visiem 

stroķiem atklāt uguni.  

Šo kauju izvedam teicami, un visi četri pārsteigtie, visu varošie un pavēlošie 

žandarmi ar visiem saviem krūšu bleķiem palika gulēt siltā saulītē uz visiem 

laikiem. Pārējie no šīs žandarmu brigādes klupa savos močos un bļaudami ņēma 

vagu uz dzimtenes pusi. Kliboju tālāk un pa ceļam satiku savu vada virsseržantu 
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jeb kā vācietis sauca – špīsu, krieviski staršinu. Tas bija mūsu špīss arī Vaiņodes 

kazarmās. Tagad pēc ievainojuma, ko dabūjis pie Novosokoļņikiem, atkal 

atsūtīts uz fronti tieši juku laikā. Janumu gan saticis, bet viņš ar saimniecības 

daļu atsūtīts uz aizmuguri sagādāt vietu atpūtai. Špīsa uzvārds bija Kažociņš. 

Zelta vecītis, stipri lamājās, bet ar iekšējo smaidu un darīja visu, lai puišiem 

būtu, ko ēst un ar ko šaut.  

Kādu dienu paliku pie saimniecības vada, bet tad kājai ap ievainojumu metās 

zili riņķi, tātad asins saindēšanās. Kažociņš man iedeva vienu melnīti bez 

sedliem un izstāstījis, ka Krešķos ir mūsu pulka sanitārā vienība, taisīja mani pa 

stigu. Jājot kāja bezkaunīgi sāpēja līdz tam laikam, kamēr no krūmiem sāka uz 

mani šaut, nezinu, vai tie bija partizāni vai krievu izlūki. Tad sāpes nejutu, arī 

pēc automāta no pleciem neķēru, bet, ieķēries mellītim krēpēs, bliezu blakus 

krūmiem cauri un prom biju. Mellītim bija nedaudz trāpīts gurnā, tamdēļ viņš 

ieslēdza augstāko ātrumu.  

Tālāk bez starpgadījumiem nokļuvu pulka sanitārajā daļā. Tur dakteriem bija 

pilnas rokas darba ar ļoti smagi ievainotiem zēniņiem. Par laimi satiku savu 

Valkas arodskolas biedru Vildi, kurš sanitārajā daļā brauca par šoferi. Ieraudzījis 

manu neglīto kāju, aizskrēja un atnesa man konjaka pudeli, lika to visu izdzert 

un atsauca feldšeri, kas mani sašpricēja. Naktī tiku aizvests uz Malnavas 

tehnikumu, kur atkal saspricēja un pārsēja kāju, pēc tam uz Kārsavas dzelzceļa 

staciju, kur otrā rītā iesēdināja sanitārajā vilcienā un, kā stāstīja citi ievainotie, 

aiz mums jau gaidot sliežu arkls, kas uzaršot dzelzceļa gulšņus.  

Tā arī bija. Mēs aizbraucām ar pēdējo ešelonu, un aiz mums nāca sliežu arkls 

līdz Balviem. Ja man būtu vesela kāja, noteikti būtu laidies no ešelona caur 

Sitiņu un Jaunannu uz mājām, bet Dieva laime, ka netiku, jo noteikti mani 

novāktu sarkanie partizāni Jaunannas mežos.  

Gulbenes stacijā satiku savu komercskolas biedru un attālāku radinieku Jāni 

Čerbikovu, ar kuru nosūtīju nelielu zīmīti uz Annas pagastu tēvam un mātei. 

Tālākais ceļš caur Rīgu uz Liepāju un tālāk caur Berlīni uz Karlsbadi. Tur 

starptautiskajā (bijušajā) sanatoriju un kūrortu pilsēta doktori gudroja, vai kāju 

ņemt nost vai atstāt. Tomēr atstāja, izkratīja tārpus, kas bija zem pārsēja, un bez 

liekas graizīšanas sāka ārstēt un izārstēja.  

Šajā kūrortpilsētā agrāk bijuši kvartāli tādām valstīm kā Francija, Anglija, 

Vācija, un kopumā tā piederēja Čehoslovākijai. Tagad bez šaubām, tā bija 

Vācijas teritorija, kā jau visa „Jaunā Eiropa”. Visā lazaretes korpusā es biju 

vienīgais latvietis, un nu vajadzēja lauzīties ar vācu valodas apgūšanu.  

Pēc kādas nedēļas, kad sāku klibot pa kvartālu, sastapu vēl vienu latviešu 

leģionāru un pakāpeniski noskaidrojās, ka pa visām pilsētas lazaretēm kopā esot 

kādi 8 leģionāri. Pa visu pilsētā pavadīto laiku es satikos un kopā pavadījām 

atpūtu ar Leimani no Siguldas, Karagašinu no Daugavpils, Riekstiņu no 

Madonas apkārtnes un Pipcānu kaut kur no Latgales.  

Mana kāja tik ātri sadzija, ka drīzumā draudēja nosūtīšana atpakaļ uz fronti, 

un pēc visas tās izbaudītās elles tas bija briesmīgi. Tagad izmantoju Daugavpils 
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lazaretē gūto pamācību un izlīdzējos ar tola „riekstiņiem”. Mūsu formas frenču 

kreisajā apakšējā svārku stūrī bija iekšpusē zem oderes iešūta kabatiņa, kurā 

obligāti bija jābūt pārsiešanai nepieciešamās marles saites paciņas un joda 

metāla tūbiņa.  

Es frontes miera posmā pie Opočkas dabūju no prettanku artilēristiem 

dzelteno tolu, to sadrupināju lauku zirņa lieluma gabaliņos, ietinu papīrā un 

ievietoju tukšā joda tūbiņā. Puiši Daugavpilī mani apmācīja, ka tols ļoti smērē 

un, ja tas tiks pie rokām vai mutē, tad ārstiem būs pamatotas aizdomas par 

dzeltenās kaites cēloņiem. Tagad, negaidot izrakstīšanas komisiju, iedzēru vienu 

„tableti”. Otrā dienā skatos spogulī un redzu, ka acu baltumi ir nedaudz dzelteni. 

Ierāvu vēl vienu „zirņu tableti” un pārējās iesviedu klozetā, jo drošs paliek 

nedrošs.  

Nākošā rītā acu āboli pilnīgi dzelteni. Ārstu vizītē stāstu, ka man „brikende 

šmerc in māgergrūbe”. To jau es biju iemācījies Kauņas slimnīcā, tulkodams 

ārstam dzeltenās kaites slimnieku sūdzības. Ārsts paskatās manās acīs un 

pārsteigts iebļaujas, kāpēc es agrāk neko neesot sūdzējies, jo tagad nu slimība 

esot jau „lielajā”.  

Notēloju pacietīgo un teicu, ka jau iepriekš jutu nelabumu, bet nepievērsu 

uzmanību. Tūdaļ mani pārveda uz citu korpusu pie iekšķīgām slimībām, jo 

manai kājai vairs kopšanas nevajadzēja. Tur es ārstējos ilgi un dikti, jo nekāda 

medicīna manu slimību nespēja novērst. Ap kaklu, padusēs un paslēpenēs 

sadzina dziedzerus. Aizgāja tik tālu, ka sāka mani taujāt, vai man nevarētu būt 

iedzimts sifiliss. Atbildēju, ka ne tēvam, ne mātei gan nebija, bet par vecāko 

senču gājumu nezinu. Un tā nu mani ārstēja. Galvenie mēsli bija, ka bija jāiztiek 

ar diētiskiem ēdieniem. Smēķēt gan vēlāk neliedza un arī kantīnes šņabīti 

piešķīra, jo atzina, ka tā nav dzeltenā slimība. Kad pirmoreiz iedzēru karavīra 

normu 30
o
 konjaka, otrā dienā teicu ārstam, ka man paliek stipri labāk. Domāju, 

dos vēl tos 100 gramus, bet nedeva vis. Citādi jutos puslīdz normāli, tikai sirds 

sāka buntoties, bet to ātri likvidēja ar injekcijām un sūtīja ik rītu uz kalnu 

minerālūdeņiem.  

Tur no zemes nāca arī slavenie Karlsbādes sāļu ūdeņi. Es jau gan to nedzēru, 

lai tik ilgāk paliktu „slims”. Tā tur es „noslimoju” līdz septembra beigām. Pēc 

rīta vizītēm biju brīvs un varēju staigāt pa pilsētu. Es kopā ar Leimani un 

Karagašinu izklejojos pa apkārtnes kalniem. Kalnos uzbraucām ar kalnu 

dzelzceļu, nedaudz pakāpāmies un tad ar liftu uzbraucām skatu tornī, kur ar jūras 

stacionāro binokli varēja jūsmot par tālumā esošajiem Alpu kalniem. Par visu to 

karavīriem nebija jāmaksā. Sporta laukumos spēlējām arī futbolu un volejbolu. 

Vienreiz pat „auslenderi” pret „reiha” vienībām. Auslenderos bija daudz 

holandiešu un spāņu.  

Reiz kalnos mums pienāca slaids latvju zēns un noklausījies, ka mēs runājam 

latviski, nolēmis draudzēties. Noskaidrojās, ka tas ir 16 gadus vecs, dzīvojis 

Rīgā, bet viesojies arī Annas pagastā, jo Guldupiešos esot viņa tēva brāļi. Tā nu 

es satikos ar savu novadnieku Žagaru, kurš ar vecākiem bija evakuējies no Rīgas 
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uz Vāciju. Tā kā viņš 16 gadu vecumā bija slaids un plecīgs puisis, tad viņa 

dokumenti tika ļoti novalkāti, tos uzrādot lauku žandarmiem, jo tie jau ķēra 

dezertierus.  

Šis zēns mums ļoti noderēja „augļu kandžas” iegādē. Ar kaprāli Riekstiņu 

mūsu pulciņš sevišķi nedraudzējās, jo viņam galvenā interese bija par sievietēm. 

Karlsbādē uz to dzīvokļu durvīm, kuros dzīvoja karavīru sievas, esot bijuši 

uzraksti: „Karavīra sieva”. Ja šo dzīvokli kāds karavīrs apmeklēja, tad to tūlīt uz 

fronti, bet, ja šis karavīrs bija auslenders, tad kara tribunāls. Tomēr šie bargie 

likumi tika apieti ar līkumu. Mums bija šausmīgs pārsteigums, ka diena, vakars 

vai nakts uz parka soliņiem notika tas, kas ar vardēm notiek tikai agrā pavasarī, 

un kinoteātra priekštelpās, gar sienām mācījās neredzētus jeb fizkultūras 

vingrojumu paņēmienus. Te nu nelīdzēja ne pie kafijas un cigaretēm pieliktie 

medikamenti, ne dažu „neapzinīgo” aizrādījumi.  

Žandarmi tur neiejaucās, jo droši vien viņiem bija doti norādījumi netraucēt 

jaunu rezervju sagatavošanai ieilgušajam jeb nākamajam karam. Brīnumu lietas 

piedzīvojām arī ar cīņu biedru no Opočkas, kareivi Pipcānu. Viņa vēsture, pēc 

paša stāsta, bija šāda. Pēc Jāņu dienas Kudarevas iecirknī bija mierīgi. Visas 

rotas pakāpeniski, vienu pēc otras aizveda apmēram 3 km aizmugurē, un tur pie 

alus, siera, olām un plāna konjaka 24 stundas varēja nosvinēt bijušos Jāņus. Tik 

tālu viss bija taisnība, jo arī es to pieredzēju.  

Arī man tas beidzās ar nelielu šmuci. Mūs izvietoja sādžā, bet rotas virsnieki 

aizgāja kaut kur uz blakus sādžu. Rotas špīss, t.i., virsseržants izdalīja produktus, 

pīpējamos, alu un mazliet arī konjaku. Tā kā špīsam arī ar visu ēdamo un 

dzeramo „munīciju” bija jāpavada virsnieki, tad mani kā rotas 1.vada seržantu 

viņš atstāja savā vietā un noteica, ka šņabi lai vairāk nedodot. Rotas komandieris 

esot teicis, ka, pēc viņa domām, uz mani varot paļauties, jo es esot nedzērājs, to 

viņš secinājis pēc Jāņu nakts izlūku kaujas. Kad zēni bija iesiluši un kā parasti: 

vēl drusku vajag, tad ar manu kolēģi, 3.vada seržantu Baķi, nāca man iestāstīt, 

cik es esot foršs puika un vai tad nu saviem puikām vēl drusciņ nepiešķiršot. 

Tikmēr muldēja, kamēr mana mātes sirds neizturēja un iedevu arī. Lai būtu 

mierīgāka sirds par pārkāpumu, ierāvu arī pats. Kad ieradās rotas virsnieki, kuri 

jau nu arī nebija tīri kā stikliņi”, mēs jau bijām „trešās lapās”, kā rotņikam 

skaidroja Baķis.  

Bija liela bļaustīšanās un soda mācību piesolīšana. Tā kā man nu bija laba 

dūša un, kā saka, no paša velna nebijos, tad, cik nu spēju pieņēmu pamatstāju un 

ziņoju kapteinim Blūmam (kas toreiz bija mūsu komandieris), ka vainīga nav 

rota. Dzeramie bija manā ziņā, un es tos izsniedzu nepiespiests, tamdēļ soda 

mācības lai uzliek man, ne visai rotai, jo visiem rīt jāiet grāvjos kopā un nezin, 

vai kāds neņems ļaunā jūsu pieņemtos mērus. Soda mācība bija: ar gāzmasku 

galvā, 16 kg smagumu mugursomā un šauteni rokā celties, gulties, celties, 

skriešus, gulties, celties, skriešus un tā, cik ilgi priekšniekam patiks jeb, cik ilgi 

sodāmais spēs komandas izpildīt.  



 

46 

 

Tā kā Blūms pats bija izgājis Staraja Rusas, Veļikas un Ostravas elles un arī 

šoreiz nebija piedzēries, nobļāva „Atlikt ziņojumu, vai tev vēl palika, ko dzert 

vai notempāt visu”. Teicu – kapteiņa kungs, vēl daudz palika. Blūms pavēlēja 

iznest pārpalikumu. Pļavas zālē visi sēdējām bariņā, Jāņi bija nosvinēti, nakts 

pārgulēta un - grāvjos.  

Arī Pipcāns bijis tādā pašā svinēšanā, tikai no cita pulka, citā laikā un citā 

vietā. Bet tas noticis tā. Kad visi jau bijuši kārtīgā švunkā, tad starp biedriem 

sākusies kasīšanās. Viņš dienējis saimniecības daļā, t.i., fūrmanis. Tur lielā daļa 

bijusi Latgales zēni, kur, kā viņš teica, bez kaušanās nav dzeršana. Viņš teicis, 

ka redzējis ka tas, kam uzticēta alus dalīšana, piešāvis alum klāt samazgu ūdeni. 

Es jam soku: kama tu tos somazgas pišāvi oļam, bivtu pigojis pī kieves, jei 

pimeistu rikteigā krošā!  

Visi sākuši smieties, bet tas alus pienesējs ar pilnu alus katliņu šim pa galvu. 

A tis bei teid, spievīns kas zemī un uguns portā īkšā, golva pušū, ašņi tak geims 

ar ūglīm malns. Es tai dullumā prūm uz sanpunktu un stostu, ka kontuzīts. Vai 

nu gluži tā bija, bet, ka uz visādu velnu tas zēns bija gatavs, to es pieredzēju kā 

Karlsbād, tā vēlāk arī Pomerānijā.  

Nu tā viņš kā kontuzēts arī bija nonācis līdz Karlsbādei. Tagad šeit viņš 

tēloja, ka no kontūzijas palicis glups, bet bija gudrāks par gudru. Mēs ar viņu 

vienā lazaretē nebijām, bet Riekstiņš mums stāstīja un pats Pipcāns tik smējās un 

lūdza mums izturēties pret viņu kā pret glupu.  

Kādā agrā rītā Pipcāns izgājis no lazaretes ielas malā, kur bija dīķis ar 

strūklaku. Mugurā bijis tikai slimnīcas halāts, kurš bijis pietiekami īss, lai tā 

„manta” būtu redzama. Paņēmis grīdu slaukāmo birsti, kurai kāta galā piesieta 

aukla, pie tās no drāts saliekts āķis un uz āķa maizes šķēle. Tēlojis makšķernieku 

un garāmgājējiem, kuru bijis sapulcējies tāds pulks kā uz viesizrādi, stāstījis: 

Kamerāden, ich fiše fangen!”  

Pēc laba laika no lazaretes izskrējuši 2 feldšeri un stiepuši „sumašečaju” 

prom, bet viņš nelabā balsī bļāvis: „Hilfe, hilfe, partizānen!” Pēc šī notikuma 

vairs kādas dienas viņu nesatikām, bet Riekstiņš stāstīja, ka viņu ārā nelaižot, bet 

tagad telpā tēlojot aklu. Drāžoties galdos un citiem virsū, arī māsiņas un 

feldšerus gāžot vai no kājām zemē.  

Tad kādā rītā Riekstiņš stāstīja, ka Pipcāns atkal esot „uzlicis celtnei kroni”. 

Tas bijis tā: kādreiz atkal kārtējā aklo seansā sagriezis acu ābolus uz āru un 

grūdies virsū dakterim. Tas neizrādījis nekādu pārsteigumu un līdzjūtīgi teicis: 

vai, vai, nu tev gan ar to redzi sliktāk vien paliek, ienāc pie manis kabinetā pēc 

stundas, es izsaukšu acu ārstu, un tavs kolēģis, t.i., Riekstiņš, lai tevi atved.  

Tad arī viņš pēc ārsta izsaukuma vedis Pipcānu uz kabinetu. Kad atvērušās 

durvis, Riekstiņš redzējis, ka pie durvīm pielikta vannīte ar ūdeni, viņš 

nepaspējis Pipcānu noturēt, ka tas drāzies vanniņā iekšā, tai pāri un ar nagiem 

iekšā medikamentu skapja stikla durvīs; skapis bijis pie pretējās sienas. Ārsts 

sācis bļaut: heraus ferrihte! Pipcānam rokas un seja ar asinīm, medikamenti uz 

grīdas, tagad nu ar plāksteriem aplīmēts, guļot gultā, nu būšot reiz miers.  
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Tomēr miers vēl nebija. Pēc kādas nedēļas viņu pārcēla uz mūsu lazareti, jo 

te jau bijām brīvi latvieši. Mēs norunājam, lai viņš netaisa nekādus fokusus, jo 

tad mūs visus ātri izrakstīs no lazaretes. Pienāca laiks, kad bijām visi apārstēti un 

sāka pierakstīt, kur mēs vēlamies uzlabot veselību. Tā kā mums dzimtenē bija 

krievi, tad lūdzām, lai atstāj mūs šeit pat, jebkurā veselības uzlabošanas rotā.  

Vienā no pēdējām dienām lazaretes saimniecības daļā norīkoja produktu 

saņemšanai mani kā priekšnieku un Pipcānu kā strādnieku. Fričiem seržants bija 

jau kungs, kuram prasti darbi nebija jādara, bet Pipcāns neko nesaprata vāciski 

(jo negribēja). Tā nu ar produktu vedamajiem ratiņiem, kuriem priekšā bija tāda 

kā dīstelīte ar rokturiem, braucām kalnā uz noliktavām apmēram kādu ½ 

kilometru. Saņēmām produktus un braucām lejā. Es ar friču seržantiņu nācām no 

muguras, un Pipcāns pa priekšu vilka ratiņus. Tad, kad ceļā sākās asa nogāze, 

viņš apsēdās uz ratiņiem, ar kāju vēl atgrūdās un drāzās lejā, turēdams dīstelīti 

uz augšu saslietu, tēloja šoferi un taurēdams pamāja mums ar roku. Noķert viņu 

nepaspējam, kad šķērsielas malā apgāzās ar seju uz akmeņiem un, nelikdamies 

ne zinis par nobrāzumiem, laimīgi smaidīdams bērnu baram, kas saskrēja apkārt, 

lūdza: kleine kamerāde, bitte, essen!”.  

Bērni gan netaisījās ēst, bet palīdzēja salasīt produktus un kraut ratiņos, 

laime, ka nekādu lielo zaudējumu nebija. Otrā jeb trešajā dienā mūs, trijus: mani, 

Leimani un Kragasinu nosūtīja uz veselības uzlabošanas rotu apmēram 5 – 7 km 

no Karlsbādes. Pēc tam bija angļu aviācijas uzlidojums Karlsbādei. Lidmašīnas 

lidoja tik augstu, ka neizskatījās lielākas par pildspalvu. Friču zenītlielgabali tās 

nespēja apkarot, jo augstums un lidmašīnu ātrums bija par lielu. Toties 

lidmašīnās bija ļoti laba tēmēšanas aparatūra. Iznīcināja dzelzceļa uzbērumu, 

sagrāva tiltu pilsētā, kas bija pār Egeres upi un tikai vienai ēkai, kas bija ļoti tuvu 

dzelzceļa līnijai, sagrāva vienu stūri. Pilsētai, kurā gandrīz katrā mājā bija 

lazarete, netika izdarīti nekādi postījumi.  

Pēc uzlidojuma otrā dienā mēs visi trīs latvieši braucām pilsētu apskatīt. Tad, 

atvadoties no pilsētas, iegājām viesnīcā „Grand Prite”, kurā vermahta zaldātus 

neielaida, bet mūs, kas skaitījāmies „ soldāten,” ielaida. Tur par naudu, bez 

taloniem varēja nopirkt alu, sēnes un kaut ko līdzīgu rasolam. Friči dzēra no 

maziem kausiņiem, mēs katrs paņēmām pa vienam litrīgajam un pēc tualetes 

apmeklējuma un rasola notiesāšanas vēl pa litrīšam.  

Blakus sēdošie friči acis vien bolīja, jo viņi jau ar saviem ¼ l kausiņiem dilst 

stundām. Pienāca pie mums viens „brūnais fazāns”, tā mēs saucām tos SA 

partijniekus, un jautāja, kas mēs esot par „landsmeņiem”. Leimanis, lepni krūtis 

izgāzis, atbildēja: Grosletland. Fazāns interesējās, kur tāda valsts esot, uz ko 

saņēma atbildi: in Eiropa! Līdz ar to nu visiem fazāniem bija skaidrs, ka 

LielLatvija ir Eiropā un to apdzīvo alus lieldzērāji.  

Pēc tam es vairs Karlsbādē neesmu bijis. Veselības rotā man kā seržantam 

bija pēc saraksta jāpilda dežūrinstruktora pienākumi. Es gan atrunājos, ka 

nepārvaldu ne valodu, ne, it sevišķi, ierindas mācību komandas. Manu atrunu 
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neņēma vērā, un tad es nolēmu pa Pipcāna modei, kurš pie mums neieradās, 

izstrādāt numuru.  

Nostādīju rotu ierindā, nokomandēju līdzināties, mierā un pa labi skatīt, 

noziņoju dežūrvirsniekam par ierindas sastāvu un uzdevumu doties uz ēdamzāli. 

Virsnieks apgriezās un gāja projām, bet tagad es komandēju rotu: Ahtung, in 

laufšritt marš! Friči nesaprata, ko darīt, bet pavēle jāpilda, un tā Leimanis un 

Karagašins sāk skriet un friči smiedamies līdzi. Es jau nu komandas zināju dot 

arī vācu valodā, bet „nejauši sajaucu”: Būtība ir tāda komanda: in laufšritt - ir 

skriešus, in gleišritt - ir brīvsolī un in marššrit - ir parādes solī. Mani izsauca 

kantorī un biju sagatavojies, ka tikšu vaļā no tās komandu būšanas, bet nekā, 

friču virsnieks gardi nosmējās un pamācīja, lai tikai es ievērojot, ka veselības 

rotā ierindas solis parasti esot tikai „in gleišritt”. Tā nu man neizdevās no savas 

šeftes tikt vaļā.  

Kādā dienā rotā satiku vienu letiņu leģionāru, kurš izsludinātās gaisa 

trauksmes laikā ar tačkām piedzina akmeņogles kurtuvei. Es kā dežurējošais 

instruktors biju atbildīgs, lai visa rota būtu patvertnēs, kuras gan bija vien 

vienkārši izrakti grāvji kādus 100 m ārpus kazarmām. Saimnieciskie darbi gan 

bija jāpārtrauc tikai tad, kad sākās uzlidojums.  

Letiņš bija nesaprašanā, kā tad viņš drīkst neizpildīt uzdevumu, un sāka 

brīnīties, kad es viņam lieku „in laufšritt” doties uz patversmi, bet, kad es viņam 

skaidri uzbļāvu latviski: smirdi kokos, tad viņam arī pielēca. Aizgāju viņam līdz 

un noskaidroju, ka viņš ir gandrīz mans kaimiņš, tas ir, no Kalncempju pagasta 

gleznotājs Aleksandris Šutka. Izrunājāmies vēl šad un tad par savu dzimteni un 

vēlāk pēc kara bieži satikāmies vai nu Kalncempjos, vai Annā, kādai izrādei viņš 

man pat gatavoja dekorācijas. Tas ir cilvēks ar lielu pienākuma apziņu un 

labsirdību.  

Šajā rotā rīkoja arī sporta sacensības, gan tikai skriešanas 1500 metros. 

Kazarmu priekšnieks painteresējās, vai arī no mūsu latviešiem kāds nevēlētos 

piedalīties. Es atteicu, ka jāaprunājas. Es jau zināju, ka Leimanis bijis Latvijas 

jaunatnes izlases sastāvā. Norunājām, ka notēlosim muļķus.  

Pieteicu viņu tā, ka viens no mums mēģinās skriet, bet skrējis viņš ir tikai 

ganos govīm pakaļ. Sacīkšu rīkotājs gardi nosmējās, noteica: gut, gut un solīja 

sporta krekliņu un īsās sporta bikses. No tām nolēmām atteikties, un Leimanis, 

kurš vācu valodu pārvaldīja daudz labāk par mani, notēloja, ka viņš gan 

kaunoties skriet īsās biksēs, lai atļauj skriet garajās. Fricis atkal nosmējās un 

atļāva. Tad nu mēs norunājām, ka garās jau ir arī apakšbikses, un tā nu, 

saspraužot bikšu priekšu ar vairākām drošības adatām, lai negadītos kāda 

„uzkāršanās”, viņš gāja uz starta vietu. Friči, t.i., publika bija stāvā sajūsmā, arī 

mēs ar Koragašinu.  

Sportistu skrējienam sanāca apmēram kāds vads, t.i., no 40 – 50cilvēku. 

Skaļi stādīja priekšā, nosaucot pakāpes un uzvārdus, bet Leimanim pie 

virsdižkareivja piesauca arī: lettiše kamerad! Kad viņš paspēra soli uz priekšu un 

pārēju šajā izdarībā pieņēma pamatstāju, viņš dziļi paklanījās, tādejādi atkal 
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izsaucot ovāciju vētru. Pēc starta šāviena viņš sāka tēlot elles skrējēju, augstu 

palēkdamies, bet mums bija noruna - ja viņš jūt, ka spēj būt špicē, lai cīnās, ja 

jūt, ka nevarēs, lai taisa fokusus.  

Pēc kāda ½ kilometra viņš kāpināja tādu tempu, ka aizgāja visiem priekšā, 

un nu mēs redzējām, kā skrien skrējējs, kas skrien ar izkoptu tehniku. Tā viņš 

noskrēja vadībā visu distanci, un pārējie atpalika par vairāk nekā 10 metriem, jo 

starp tiem, kā izrādījās, gan bija tikai govju gani. Pie finiša mēs ar Koragašinu 

cēlām vareni gaisā, un arī friči piebiedrojās, saukdami - lettiše kamerad!  

Kā balvu Leimanis saņēma vienu pudeli konjaka un vairākas cigarešu 

paciņas. Garnizona mantzinis virsnieka pakāpē pasniedza sporta krekliņu un 

biksītes, lai nebūtu jāskrien plikam garās apakšbiksēs, un vēl piebilda, ka lettiše 

kamerad esot ne tikai labs sportists, bet arī labs cirka artists. Pēc tam nu bija 

jāatstāj šī kazarma, kur tāpat kā Karlsbādē tiešām viss bija normāli, izņemot to, 

ka bija mūžīgas ilgas un neziņa par mīļo dzimteni. 

Tiku komandēts uz 15.divīzijas štābu, no kurienes uz kaut kādu vienību 

netālu no Tornas, tas ir, bijušajā Polijā. Mani iedalīja apmācības rotā, kur bija 

jāmācās pašiem vācu valodā kaujas un ierindas mācības. Nometnes komandants 

bija vācu majors un mūsu rotas komandieris vācu kapteinis. Rotas komandieris 

bija ļoti lādzīgs vīrs, droši vien nebija fašisti. Kad kursus beidzām, mūs iedalīja 

par instruktoriem jaunkareivju apmācībām. Tie viena daļa bija sagūstītie 

kurelieši, citi atkal mobilizēti no evakuētiem Latvijas zēniem. Nedaudzi bija arī 

frontes pulveri oduši. Sanāca jocīgi. Vadu komandieri bija no šeit mobilizētiem 

virsniekvietniekiem no bijušās Latvijas armijas, bet mūsu vadā par grupu 

komandieriem bijām mēs trīs seržantiņi un kaprālīši, kas visi bijām no frontes 

izsistie un larazetēs salāpīti. Mēs bijām - es, Gūtmanis (tas ir rakstnieks ar Līva 

pseidonīmu), Šnitko un Labanovičs. Egons Gūtmanis no Liepājas, Šnitko no 

Rīgas, Labanovičs no Rīgas un es no Valkas, mobilizēti un visi frontinieki no 

lazaretēm.  

Mūsu vada komandieris bija Liepkalns, bijis skolotājs Lejasciemā. Ļoti 

lādzīgs vīrs. Jutās ļoti neērti, ka viņam jāmāca mums kaujas mācības, bet mēs 

jau to labi sapratām un pārrunājām, lai tik stāsta, jo jaunie jau vēl neko nezina 

par kaujām un kā tas ir praksē, jo jaunajiem vismaz kazarmās nedrīkst mācīt. 

Vispār vācu apmācību programmā kaujas mācības bija tikai uzbrukumu kaujas 

taktika, bet par aizstāvēšanos bija uzskats, ka tā jau skaitās gļēvulība un 

atkāpšanās tikpat kā nodevība. Par viņu dullo gudrību mēs visi, ieskaitot pašus 

Fričus, dabūjām kārtīgi pa ādu, sākot no Staraja Rusas caur Ostrovu un Opočku 

un līdz Latvijas robežai, bet visa Grosdoičlandes lielā armija dabūja to just no 

Volhovas un Odesas līdz Berlīnei un vēl tālāk.  

Viņu atkāpšanās iznāca tikai palaiska bēgšana: nach Heimāt (uz dzimteni). 

Rotas komandieris bija Ratenieks, vēlākais bataljona komandieris. Lāga vīrs, bet 

aizmugures virsnieks, laime, ka viņa vadībā nebija jāiet kaujā. Mēs, grupu 

seržantiņi, ļoti sadraudzējāmies un, kad pienāca laiks iet uz fronti, mēs visi četri 
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kļuvām par vadu komandieriem Ratnieka bataljonā. Rotas komandieri mainījās, 

un mūsu apmācību vada komandieri palika, pie Tornas apmācot nākošos.  

Tornas nometnē es iepazinos ar Egonu (Līvu). Abiem mums bija lielas mutes 

un izdarības, uz visām līnijām tāds pat zellis izrādījās arī Teodors Šnitko. 

Bataljons bija jānostāda ierindā vakara jundai, tad dežūrinstruktoram bija jāziņo 

dežūrvirsniekam par ierindā esošo un slimo skaitu, kā arī norīkojumos esošo 

skaitu. Nostādīšana gāja gausi, jo visas komandas (no iesākuma) bija jādod 

vāciski, bet vācu komandas daudzi nesaprata un vēl vairāki negribēja saprast, un 

tā pusstunda līdz vakara jundas pieņemšanai pagāja kā pa Dvinskas tirgu.  

Vienā vakarā, kad dežūrinstruktors bija Egons (toreiz vēl nebijām draugi), 

viņš nekādi nevarēja ievest kārtību ar vācu komandām. Tad no ierindas iebļāvās 

Teodors: itodu volūdu nesaprūtu, runai latgoliski! (Viņš pats latgaliski ļoti maz 

saprata, jo, strādādams Rīgā, Šķirotavas stacijā, bija tikai dažus vārdus 

iemācījies). Egons neizturēja un nokliedzās: čangali, turi muti, dabūsi pa zobiem 

(kā vēlāk zinājām, tas varētu viegli notikt, jo Egons Liepājā trenējās boksā un 

viņa tēvs bija treneris). Tad es nobļāvos: broļi latgalīši, visi, vei viņš, kei sodža 

zūbi, kersamīs tāvam pī reikles!  

Kā izrādījās, šeit latgaliešu bija diezgan daudz un sākās murdēšana, kas 

varēja slikti beigties. Es nobļāvos: Mīrīgi! Reitu es tūs čübļus nomanīšu! Pēc 

nelielas murmināšanas un bļaustīšanās Egons nobļāvās: „Bataljons mierā, 

līdzināties!” Visi sastājās ierindā, kā nākas, jo šo valodu visi saprata. Pēc laiciņa 

Egons gāja dežūrvirsnieka teltī un ziņoja, ka bataljons nostādīts. Iznāca viens 

virsleitnants, un Egons visas komandas un ziņojumus izdarīja latviski. 

Virsleitnants bija tā pārsteigts, ka pat nelamājās, tikai noteica: puiši, tas nav 

prāta darbs, tas labi nebeigsies.  

Visus kareivjus atlaida pa telpām, bet visus instruktorus paturēja. Tad notika 

prātīga aprunāšanās, jo arī virsleitnantam šīs vācu būšanas bija līdz kaklam. Lai 

vilks būtu paēdis un kaza dzīva, norunājām, ka virsleitnants ziņos nometnes 

priekšniekam, ka nevar prasīt jauniesaucamajiem, kas neprot vācu valodu, 

izpildīt vāciskas komandas, jo leģionāri ir latviešu vienības, tikai divīziju 

komandieri ir vācieši un šiem nometnes zaldātiņiem ar divīzijas komandieri 

nekad nebūs darīšana. Vecais majors bija prātīgs vīrs un noteica: gut.  

Viņš taču bija vienīgais vācietis nometnē. Mūsu instruktora apmācītājs 

kapteinis bija savu misiju beidzis un, kur nosūtīts, to mēs nezinām. Atvadoties 

no mūsu instruktoriem, viņam bija asaras acīs. Pirms došanās uz fronti viņš 

dabūja atvaļinājumu kāzu nosvinēšanai. Mēs, Gūtmanis, Gipslis (viņš bija no 

Cēsīm) un es, pagatavojām humoriska satura raibo Avīzi ar zīmējumiem (Gipslis 

bija ļoti labs karikatūru zīmētājs) un humoru dzejā un prozā, ko ražojam mēs ar 

Egonu. Zem zīmējumiem uzraksti bija vācu valodā, bet dzejā un prozā latviski.  

Kapteinis teica, gan viņš dabūšot tulku un tekstus pārtulkošot. Pienāca 

vakars, kad man bija dežūra un nostādīju visus vakara jundai. Pēkšņi Šņitko 

atcerējās manu solījumu un kliedza: seržant, komandei pa miusiski! Es ātrumā 

atcerējos anekdoti, ko mēs rāvām vaļā Gulbenes arodskolas laikā, un 
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komandēju: Dvinskī požarņiki, mīrīgi, piec to mozo mokeinīša kraisā pusē 

leidzinotīs, pa labu pusi pazaverīs, načaļņiks atīt! Puikas sāka rēkt, un ar lielām 

pūlēm dabūju kārtību ierindā, lai pa īstam varētu nodot ziņojumu 

dežūrvirsniekam, bet viss izdevās godam.  

Pēc tam es biju cieņā pie saimniecības daļas fūrmaņiem, jo tur gandrīz visi 

bija latgalieši. Kaut es viņiem izstāstīju, ka esmu no Alūksnes un Gulbenes 

apkārtnes, bet viņi tik noteica: tei kei, tei miusejīs. Draudzēties ar saimniecības 

daļu bija saimnieciski izdevīgi. Laiks pagāja. Nosvinējām 18.novembra svētkus.  

Decembra sākumā aizgājām atvaļinājumā uz Tornu. Tur mūsu večiem bija 

pazīšanās ar ļergas krodzinieci. Ļergu tur gatavoja no denaturētā spirta – 

prīmusu degvielas. No tāda dzēriena, kur Latvijā uz pudeles bija miroņgalva ar 

sakrustotiem stilbu kauliem zem zoda, kur bija uzraksts: zūd acu gaisma un var 

iestāties nāve. Mēs tulkojām: zūd nāve un iestājas acu gaisma. Poļu vecenes to 

mantu pārtvaicēja un pievienoja kādas nekādas zālītes. Visi dzēra, bet ne nomira, 

ne akli palika, un, ja ar vienu roku aizspieda degunu un ar otru iemeta malciņu, 

tad nekādas smakas arī nebija. Kunga dūšā nākot uz mājām, pa ceļam mums tik 

tālu uzmācās dzimtenes mīlestība, ka nolēmām lūgt nometnes komandantu, lai 

komandē mūs: nah Kūrland.  

Neievērojām nemaz to, ka ir vēls vakars un friču majors jau guļ. Mēs ar 

Egonu tikai gāzāmies teltī un gatavojāmies ziņot, bet majors pārbijies gribēja 

ķert pistoli, kura bija uz naglas pie sienas, bet man izdevās to saķert pirmajam. 

Vecais gribēja bēgt ārā, bet Egons stāvēja durvīs. Tagad mēs sapratām, ka būs 

slikti. Es pasniedzu pistoli majoram un teicu: bitte šon und entšuldigen, bitte. 

Vecais bija vai mēms. Paņēma pistoli, izvilka no maksts un izšāva griestos. No 

šāviena pieskrēja sardzes zaldāti un mūs aizveda uz soda bunkuru, kas bija tāda 

kā zemē ierakta kartupeļu glabātuve. Sargs pie durvīm, un basta.  

Nākošā rītā uz tiesu, kur bija komandants un divi leģionāru virsnieki. Vecais 

nemaz nebija ļauns, kad visu smalki izstāstījām, kāds nolūks bija mūsu audiencei 

pie viņa. Mēs pat izspiedām gandrīz asaru, stāstīdami par mūsu bāreņu skumjām 

pēc zaudētās dzimtenes. Teodors izkaltējās, jo viņa uzdevums bija aprunāties ar 

sargu, lai viņš neievēro mūsu apciemojumu.  

Mūs sodīja ar bunkuru uz trīs diennaktīm, saņemot tikai ūdeni, bez maizes. 

Tomēr bada nebija, jo to pašu plāno kolrābju zupu, ko ēda visi, mums sargi 

piekāpās mūsu puišiem, lai tie nodotu mums. Mani latgalieši pagādāja arī 

cigaretes un kādu biezāku kumosu. Draugu netrūka, un, izņemot stipru salšanu 

uz kailas zemes trīs diennaktīs, nekas šausmīgs nenotika.  

Izlaida no bunkura, un pēc kādas nedēļas bija jādodas krievus aizturēt, lai tie 

netiek uz fāterlandi. Izdalīja ieročus. Kareivjiem bija šautenes un tanku dūres, 

mums, instruktoriem, automāti un pistoles, munīcija katram viena aptvere un 

šautenēm pa vienai ielādēšanas kopai, t.i., 10 patronas. Ielādēja vilcienā, un 

sākām braukt. Dūša bija riebīga. Mēs, vecie, jau zinājām, ka Hitler kaput, friči 

mūk nah heimāt un mums nevienam nepatiktu atdusēties svešā poļu zemē.  
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Tad mūsu vagonā izcēlās neapmierināta bļaustīšanās. Caurmēra runas bija 

par padošanos gūstā, jo tad tiktu uz dzimteni. Es tikai pieminēju, lai nemēģina, 

jo kaujas laikā gūstekņus pieņem tikai nogādāšanai uz debesu laukiem. Tad tika 

spriests par iespēju ārpus kaujas lielākam baram pāriet gūstā, bet tas viss 

izrādījās tikai nereāli sapņi. 

Kādā stacijā mūs izlādēja un pavēlēja ieiet kādā lielā ēkā ar lielu zāli, lai mūs 

pabarotu un saņemtu munīciju. Mūs paēdināja un ieveda kādā šķūnī, kur bija 

pilns ar munīcijas kastēm, kapļiem un laužņiem. Mums izdalīja lāpstas, kapļus 

un laužņus, bet kareivjiem atņēma tās 10 patronas. Izgājām ārā no šķūņa un 

redzējām, ka vairs nebija šauteņu, kuras tika saslietas piramīdā pagalmā, nebija 

arī pajūga, nedz automātu un tanku dūres, kuras palika pajūgos. Divi sargi, kas 

uzraudzīja ieročus, arī bija atbruņoti. To bija izdarījuši lauku žandarmērijas vīri, 

kuri piebraukuši ar automašīnām.  

Mūsu bataljona komandieris Ratenieks mums paziņoja - tāds esot rīkojums, 

jo ieročus steidzīgi vajagot frontei un tuvāk rezervju neesot. Mēs tagad skaitoties 

būvbataljons, ieroči drīkstot palikt tikai instruktoriem, virsniekiem pistoles ar 

vienu aptveri un kareivjiem durklis.  

Mūs nostādīja ierindā un veda pārgājienā uz bunkuru ierakumu un tanku 

grāvju būri. Pēc divām dienām sasniedzām savu darba lauku un sākām būvēt 

nevienam neieņemamus nocietinājumus, tikai šaubījāmies, vai to tanku grāvju 

nebūs par maz un visiem krievu tankiem pietiks vietas, kur iegāzties. Rakām, 

gumiju stiepdami, bet tāpat 1945.gada janvāra beigās kurmju pozīcija bija 

pabeigta un atkal soļojām uz jaunām pozīciju būvēm, vārdu sakot, atpakaļ ar 

uzvaru.  

Nākamajās būvēs vēl gāja mierīgi, jo varēja dzirdēt tikai artilērijas dunoņu. 

Šeit mūsu bataljonam piesūtīja vēl kādus 10 kareivjus, kuri nāca no lazaretēm. 

Un tādu laimi! Manā vadā iedalīja manu Karlsbādes paziņu grenadieri Pipcānu. 

Viņš bija tik laimīgs un, sataisījis tik smieklīgu un dumju ģīmi, ziņoja: seržanta 

kungs grenadieris Pipcāns ieradies jūsu rīcībā, dariet ar mani, ko gribat, bet es 

negribu darīt neko.  

Tā arī bija. Viņš sasalušajā zemē iedūra lāpstu un, kā lauza, tā kāts nolauzts. 

Tur jau kārklu un alkšņu netrūka, un tā viņš līdz darba beigām gatavoja kātu. 

Otrā dienā atkal uz ātrāko tika nolauzts kāts, un atkal sākās kāta gatavošana. 

Rotas komandieris, apstaigādams vadus, ievērojis, ka tas pats grenadieris tikai 

drāž kātus, vaicāja, vai tev jāstrādā nemaz nav, ka tu tikai stiep gumiju. Viņš 

pielēcis kājās, ziņoja: ir jāstrādā, leitnanta, kungs. Pajautājiet seržantam, kurš 

viņa vadā visvairāk nolauž lāpstām kātus. Leitnants noteica uz mani, lai es tiekot 

pats galā ar to idiotu, kas dzīvo uz citu zēnu rēķina.  

Man sanāca dusmas un radās ideja. Iedevu viņam lauzni un teicu, lai mēģina, 

varbūt tēraudu arī viņš pārlauzīs. Tas nu viņam neizdevās, bet nākamajās dienās, 

sildoties pie ugunskura, bija centies sadedzināt zābaku zoles. Tas nebija grūti, jo 

zolēs bija armijas zābakiem sistas naglas kā futbola bučiem ar nodilušiem 

korķiem.  
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Zābaku rezervē nebija, un, kamēr kurpnieks sita jaunas zoles, viņš sādžas 

telpās gulēja salmos. Otrā rītā zābaki bija salaboti, bet Pipcāns, mani pasaucis 

malā, skaidri pateica: rīt atkal būs jāremontē. Kaut ar uzmanīju, lai netiek pie 

uguns, bet viņš kaimiņu rotā ar kādu bija samainījis galīgi noplēstus zābakus, 

kuri pie kājas bija jāsien ar šņorēm.  

Vakarā, uz mājām ejot (sādža no darbavietas bija kādus 2 – 3 km), man mīļā 

balstiņā pateica, ka es jau esot lāgs puika un kara tiesai viņu nenodošot, jo mani 

pazīstot no Karlsbānes laikiem. Vēl pastāstīja ,kādus podus pēc tam vēl 

Karlsbādē gāzis, kamēr ar sardzi aizvests uz komandatūru un vagonā iekšā uz 

fronti, t.i., pie mums. Viņš man kā goda puikam un labam viņa draugam dodot 

padomu, lai viņu atstājot sādžā par vada kohu, t.i., pavāru, šito šeftīti viņš 

pildīšot uz goda un par viņu būšot tāds prieks, kā katoļu mācītājam par atgrieztu 

grēcinieku.  

Tā arī izdarīju, un tiešām tāda pavāra nebija nevienam vadam. Viņš diezgan 

labi sarunājās ar poļiem, nezinu, vai krieviski vai poliski, vai vāciski, latviski nu 

gan nē, un nu mums ikdienas uztura devā uzradās gan kartupeļi, gan kāposti, gan 

milti. Zupas bija uz goda, daudz labākas ne kā Tornas meža nometnē. Tā viņš 

pie mums „nokohoja,” līdz krievi sāka traucēt mūsu radošo ierakumu būvi. Tad 

vienā vakarā viņš man paspieda roku un pateicās par visu labo, jo viņš aiziešot 

ciemos uz blakus sādžu. Ja rītā neesot atpakaļ, lai ziņojot rotas komandierim, 

tikai to nesmuko vārdu par dezertēšanu, lai nepieminot. Dievs dos, tiksimies 

Latvijā!  

Bet Dievs nedeva, un neesam tikušies ne Polijā, ne Latvijā. Varbūt tiksimies 

debesīs jeb ellē, bet ļauna prāta uz viņu neturu. Tas bija pārāk gudrs cilvēks, lai 

būtu dumjš. Pēc tam iegājām Pomerānijā, un tur dabūjām rakt bunkurus tiešā 

frontes tuvumā un vēlāk grāvjus pat tad, kad fricis gulēja aizsegā, gaidīdams, 

kad bedrīte būs gatava, un krievi jau nāca virsū uz urrā. Tad nekādas apgādes ar 

uzturu mums nebija.  

Mukām tikai atpakaļ un apgādājāmies no atstātām mājām ar to, kas tur 

palicis. Sāls vietā lietojām sarkano kālijsāli. Kartupeļu bija diezgan, tikai 

pusapsaluši. Aprīlī iegājām bijušā poļu koridora virzienā uz Dancigu. Laiks jau 

bija silts, un govis un cūkas sastopamas bieži, nokaut – faktiski nošaut jau 

paspējām un gurnus izgriezt, bet vārīt savos karavīru katliņos lielāko tiesu 

varējām tikai pa naktīm. Visdullāk bija ar maizi, miltiem un ūdeni. Maizi retās 

reizēs mums pieveda, bet milti bija, tad jaucām ar ūdeni un cepām „biskvītus”.  

Akās bija sasviesti beigti lopi un lopu zarnas. Mājās plīts un krāsnis 

izlauztas, logi izsisti un pēļu spalvu pilnas istabas. Tā savas mājas atstāja tie, kas 

rīkojās pēc fīrera pavēles, bet bija jau arī mājas, kas nebija izpostītas. Tā cīnoties 

ar ēst gādāšanu un mukšanu no krieviem pie grāvju rakšanas maz tikām. Vienā 

tādā mukšanas laikā kādā dūņainā pļavā man blakus, dziļi ieurbies dūņās, sprāga 

artilērijas šāviens. Cik ilgi biju gulējis, nezinu, bet pamodos ar dūņām apbērts, 

galva šausmīgi džinkstēja un neko nedzirdēju. Mani puiši bija aizlaidušies, 
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domādami, ka es beigts, viņus panācu pēc dažām stundām, kad kādā uzkalnītē  

atkal raka nocietinājumus.  

Biju kurls un ar ļoti sāpošu galvu, bet ievainojuma nebija nekur. Atkal Dieva 

pirksts, jo lādiņi krita dūņās un šķembas palika dūņu dibenā. Nesaprotama lieta, 

ka mana sieva bija pēc kara saņēmusi ziņu, ka esmu kritis Polijā. Arī mans 

Annas un Gulbenes skolas draugs, kas dzīvo Amerikā, bija saņēmis tādu pašu 

ziņu. Kā tas varēja notikt, nezinu, jo mana vada zēni satika mani dzīvu, varbūt, 

ka no blakus vadiem kāds to ziņu palaida.  

Mukšana un rakšana turpinājās. Aizmukām līdz kūrorta pilsētai Sopotai, tās 

pievārtē rakām bedrītes, jo pozīciju nespējam izrakt, krievi nāca uzbrukumā. 

Bēgām pilsētā, bet priekšā žandarms ar bleķi uz krūtīm bļauj „curik!”  

Ko mēs tur curik, krievus ar lāpstām sitīsim vai, ja jau pašu friči laižas ar 

visiem ieročiem. Mēs ar Egonu bijām atpalikuši mazliet un pat tagad nezinu, kā 

tas gadījās, ka mēs pilnīgi reizē no savām pistolēm izšāvām uz žandarmu, un, 

kurš trāpīja, bet varbūt abi, bet beigts viņš bija. Dulls fricis, viņš domā, ka arī 

latviešiem tādas bailes un respekts no viņa bleķiem. Man tā bija otra kauja ar 

žandarmiem, pirmā bija atkāpšanās kaujās no Opočkas.  

Tagad sākās mukšana gar jūras malu līdz zvejnieku ciemam „Bonzakai”. Pa 

ceļam redzējām pakārtus karavīrus ar uzrakstu uz dēlīša pie krūtīm: „Esmu 

dezertieris un dzimtenes nodevējs”. Bija arī citādi uzraksti un pakārtie bez 

uzrakstiem. Labu dūšu mums tas netaisīja. Visa jūrmala bija pilna ar vaļējiem, 

nepiesietiem zirgu un raibu govju tūkstošiem. Artilērijas apšaudē ievainotie lopi 

bija bīstamāki par krieviem.  

Sasniedzām Bonzaku, bet tad nāca pavēle atstāt lāpstas un apmetnes sardzi 

un doties uz Dancigu kuģu izlādēšanai. Līdz ko iegājām pilsētā, sākās angļu 

aviācijas uzlidojums. Iemukām kādā pagrabā. Danciga ir sena pilsēta ar ļoti 

bieziem akmens mūriem, bet bombardēšanas laikā viss drebēja un sienas 

ļodzījās. Mūsu rotas vada komandierim nervi neizturēja, un viņš ielīda pagraba 

šahtā vai krāsnī, nezinu, bet pēc uzlidojuma dabūjām viņu vilkt aiz kājām ārā, 

labi, ka nebija noslāpis. Mums laimējās, ka mūsu pagraba durvis nebija 

aizbrukušas, bet visa pilsēta 40 – 50 minūšu laikā bija pataisīta par drupu kaudzi.  

Pār drupām skrēja un rāpoja ievainotie. Vienā laukumā, kur iela nebija vēl 

pilnīgi aizbērta, skrēja viena sieviete ar spaini galvā, aizķērās kāja aiz akmeņa, 

viņa nogāzās un spainis aizripoja, ķēra atkal spaini, bet tad viens no mūsu 

puišiem viņu satvēra un teica, ka uzlidojuma vairs nav, bet viņa to neapjēdza, jo 

bija zaudējusi prātu.  

Pa drupām sāka rosīties glābšanas vienības, karavīri atrakt pagrabus un 

pārsiet ievainotos. Pie kādas mājas drupām es ieraudzīju sakņupušu latviešu 

leģionāru, kuru varēja sazīmēt pēc latviešu vairodziņa uz piedurknes. Pacēlu 

viņa galvu uz augšu un pazinu savu Annas pagasta zēnu, Līni, bet kurš no 

brāļiem Līņiem, nezinu. Viņam automāta lode bija izgājusi cauri ķiverei un 

iestrēgusi starp sviedru stīpu un ķiveri. Viņš bija kontuzēts. Paņēmām viņu un 

aiznesām uz tuvējo pārsiešanas punktu.  



 

55 

 

Līdz vakaram izrāpāmies no drupu kaudzēm un pa nakti atgriezāmies atpakaļ 

Bonzakā, jo kuģi bombardēšanas laikā vai nu bija izbraukuši no ostas, vai 

nogremdēti, mūs tas neinteresēja. Bonzakā nākošās dienās cēlām sev bunkurus, 

kur dzīvot, jo apkārtne tika pārpludināta un krievi netaisījās mūs traucēt, viņiem 

bija cīņas par Sopotu un Dancigu. Bonzakā es paliku tāds kā puskontuzēts, 

varbūt no nervu stresa Dancigā un neilgas kontūzijas. No kalna uz leju nevarēju 

paiet. Tā es gulēju bunkurā, un mans ziņnesis Gorbunovs piegādāja man gan 

uzturu, gan ziņas, kas notiek bataljonā.  

Reiz manā bunkurā ienāca bataljona komandiera ziņnesis apvaicāties, vai 

nevajadzētu ārstu, un es biju ļoti priecīgi pārsteigts, ka ziņnesis bija mans Valkas 

arodskolas klasesbiedrs Jānis Muzikants. Vēlāk viņš ik dienas ienāca pie manis 

parunāties. Arī pēc kapitulācijas mēs bieži tikāmies, un tad reiz viņš man jautāja: 

kas, velns, tiem krieviem par valodu, es katru trešo vārdu saprotu, bet saturu nē! 

(Tie trešie vārdi bija par māti un jautrām meitenēm).  

Kādā naktī ātrās rotas patruļa bija saņēmusi gūstā divus krievu karavīrus, 

kuri ar plostu vai laivu bija braukusi uz Bonzaku izlūkos. Tas nebūtu nekāds 

jaunums, ja viens no gūstā saņemtajiem nebūtu bijis gūstā ņēmēja tēvs. Dēls 

teicis, lai brauc atpakaļ pie krieviem, jo mūsu dienas ir skaitītas un drīz būs 

kapitulācija, bet tēvs teicis: labāk pie mums gūstā nekā atpakaļ pie krieviem. Tas 

otrais gūsteknis bijis krievs un arī tas atpakaļ nebraucis, jo, ja dabūšot zināt, ka 

viņi no gūsta atbrīvoti, kā likts, nošaušot. Krievu izlūku otra laiva izbēgusi, un 

ziņas būs skaidras.  

Bonzakā nodzīvojām vairāk nekā nedēļu, un tad maija pirmajās naktīs mūs 

ar jūras prāmi pārcēla uz Hellas pussalu. Pussala ir apmēram 35 km gara šaura 

zemes strēmele, kur vietvietām platums ir tikai, lai blakus būtu dzelzceļam un 

šosejai vieta. Pussalas galā ir Hollas osta ar apakšzemes kazemātiem, bet 

pussalas sākumā apmēram 5 km bija frontes līnija, stabila, ar dzelzsbetona 

bunkuriem, un aizmugurē 3 tālšāvēju stacionārie lielgabali.  

Dancigu krievi bija ieņēmuši, bet tālāk daudz ko necentās lauzties. Mūs 

novietoja netālu no pilsētas Hellas priežu mežā, un bijām paredzēti par 

lielgabalu gaļu, jo otrā naktī mums būtu jāieņem pussalas pozīcijas un jānomaina 

friču bataljons. Par laimi, iepriekšējā naktī uz maiņu pozīcijās bija nosūtīts 

15.divīzijas pūtēju orķestra vads. Viņi ar visiem instrumentiem esot aizgājuši pie 

krieviem, tur nospēlējuši maršu un aicinājuši mūsējos ciemā. Vai tā bija, to es 

nezinu, bet fakts ir tāds, ka mūs uz fronti nesūtīja.  

Naktī no 8. uz 9.maiju bataljona bunkurā noklausījās ziņu, ka Vācija ir bez 

ierunām kapitulējusi. Tūdaļ rīta krēslā visi virsnieki un instruktori no mūsu 

bataljona devās uz Hellas ostu, lai brauktu uz Zviedriju. Nezinu, vai tad īstenībā 

es biju vienīgais seržants, kas nebrauca, bet man paziņoja, ka man jāpaliek par 

bataljona vecāko. Tā nu es dažas stundas, kamēr visi braucēji atgriezās atpakaļ, 

biju bataljona komandieris.  

Pa to laiku es paspēju tikai no bataljona noliktavas ar puišu starpniecību 

atvākt pudiņa pulveri un tagad, kad varēja droši kurt uguni, vārījām saldo ēdienu 
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veļas vanniņā. Domāju, kad būs izvārīts, tad iešu meklēt Egonu un Teodoru, jo 

viņi bija ar saviem vadiem labu gabalu no mūsu apmešanās vietas. To nepaspēju 

izdarīt, jo atgriezās visi jūras braucēji. Visi kuģi ar vācu kareivjiem esot atstājuši 

ostu. Kas gan letiņam ļaus ar kuģi braukt! Un labi, ka neļāva, jo krievi vienu 

daļu nogremdējuši un otru atgriezuši „curik”.  

Tagad nu mūsu kara dēkas bija beigušās. Visiem bija jānodod ieroči. Tā kā 

mums bija tikai pistoles, tad es savu kopā ar melno ķiveri (ievainošanas zīmi) un 

otrās šķiras dzelzs krustu, kurš man bija piešķirts laikam par sekmīgu bēgšanu 

no Tornas līdz Hellai, iesviedu atejas bedrē ar apņēmību nekad ieroci rokā 

neņemt, ne ar labu, ne ļaunu.  

Dokumenti (dienesta apraksts – karavīra grāmatiņa) man bija tīri, jo, kad bija 

jādod zvērests pie Nēveles un Novosokoļņikiem, es biju starplaukā pozīcijā, kur 

maiņu varēja izdarīt tikai naktī, un tā man nebija ieraksta par zvēresta nodošanu, 

ne arī ietetovētas asins grupas padusē. Nebija arī pēdējā ieraksta par seržanta 

pakāpi un dzelzs krustu. Pēdējais ieraksts bija paaugstinājums kaprāļa pakāpē ar 

vada seržanta tiesībām, vārdu sakot, tīri papīri, nē, piemirsu, bija ierakstīts arī 

ievainojums, un to nozīmē „melnā ķivere”.  

Dienesta aprakstu es neaizsviedu, jo tas man bija dokuments, ka esmu 

leģionārs. Man bija arī Latvijas pase un skolu izglītība, kā arī šofera apliecība, tā 

gan vāciešu izdota. Kad visi bija ieročus nodevuši, tad kad dienā sāka pussalu 

tīrīt. Aizdzina visus, izņemot mūsu bataljonu, pēc bataljona dokumentiem, mēs 

skaitījāmies būvbataljons bez apbruņojuma – gandrīz vai „štrafņiki”.  

Kolonnas astē mūs arī pievienoja gūstekņu baram, bet pie pirmās pieturas, tā 

bija pie bijušās frontes līnijas, mūs nodzina malā, un tur mums bija jānodzīvo 

visa vakarpuse un nakts. Par to laiku esot dzīti friči bez kādām ierīcēm atmīnēt 

starplauku. Daudzi esot krituši, bet mīnas izņemtas. Mēs jau dzirdējām tikai 

sprādzienus. Kā vēlāk dzirdējām, ievainotos krievi tomēr savākuši sanitārajās 

mašīnās un aizveduši, bet kur, kas to lai zina.  

Nākamajā dienā arī mūsu kolonna sāka virzīties. Pussalas beigās redzēju 

pirmo krievu maršalu un ģenerāļus, kas noskatījās gūstekņu masu kustībā. Vēlāk 

pa ceļam man Egons stāstīja šādu gadījumu. Kad viņi gājuši ārā no pussalas, ceļa 

malā stāvējuši augsti vācu virsnieki un ar noņemtām cepurēm pavadījuši 

gūstekņu kolonnu. Pienācis viens krievu virsnieks un vienam no vācu 

ģenerāļiem norāvis ordeņus, nosviedis tos zemē, samīdījis kājām un uzčurājis 

tiem virsū. Mēs par to augsto krievu kultūru nebrīnījāmies, bet apbrīnojām to 

krieva pūsli un pūšļa izvada tapu, kas spēj pēc vajadzības un cilvēku masas 

priekšā pačurāt.  

Mūsu bataljonam bija viena trofeju smagā mašīna, ar kuru veda tos, kas 

nevarēja paiet, arī man vienu dienu iznāca vizināties. Vēlāk tāpat zēni man 

piepalīdzēja, un es soļoju tālāk. Paldies Dievam, mūsu rotai nepiemetās caureja, 

bet visas ceļmalas bija pilnas ar tupošiem vāciešiem. Krievi nelikās ne zinis, un 

friči iztupējušies stājās tikai kolonnā, kur pagadās.  
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Kādā atpūtas vietā mēs apmetāmies kādas mājas drupās. Tur bija sadīguši 

jau diezgan krietni lieli rabarberi. Mani zēni tos noplūca un deva arī man. 

Pienāca viens krievu virsnieks un sāka nejēdzīgi mūs lamāt, ka mēs tēlojot 

badainos un ēdot zāli. Nevīžojot nokaut kādu govi, kuras te traucējot kustību. Kā 

izrādījās, friči bija krievu sargiem lūguši nošaut govi. Tad to gaļu katliņos 

drusku novārījuši un, tā ēdot, pie kārtīgas „durhgangas” arī tikuši. Mums, „zāles 

ēdājiem,” tādas vainas nepiemetās.  

Pēc 4 jeb 5 dienām mēs nonācām Doiče Oilavā – vai tieši tā šo nometni 

sauca, nezinu, bet apmēram. Mūsu būvbataljonu aiz drātīm nelika, bet arī ēst 

nedeva. Klīdām pa apkārtni un kaut ko pa apkārtnes mājām salasījām – kādu 

saknīti un kartupelīti. Dažam bija arī pussmirdoša govs gaļa. Drošības dēļ pa 

ceļam bija arī salasītas ozola mizas un zari.  

Vakarā, taisoties gulēt, kādā pakalnē, kur lejā tecēja upīte, atradām puslīdz 

dzeramu ūdeni. Uz kailas zemes bija vēsa gulēšana, bet laime, ka mūsu puiši 

nebija no pilsētas lokomotīvju depo atnesuši stikla vati. Arī es tik smalku un 

gurkstošu vati nebiju redzējis un nezināju, ka to lieto siltuma izolācijai. Tie, kas 

uz šādas glaunas vates bija gulējuši, otrā dienā visi tupēja upītē un skalojās. Vēl 

trakāk gāja tiem, kas ar šādu vati bija slaucījuši dibenu.  

Nodzīvojām pie šīs drātīm tērptās nometnes dažas dienas un tad viena 

gaišmataina un simpātiska seržantiņa un otra šķībacaina glupa ģīmja īpašnieka 

sarkanarmieša pavadībā uzsākām gājienu nezināmā virzienā. Seržantiņš gāja 

kolonnas malā un sarunājās ar tiem, kas prata krievu valodu, bet šķībacs ar 

šautenei uzspraustu durkli dzina visu bataljonu, apmēram 500 karotājus.  

Ejot cauri kādam ciemam, no mājas izstreipuļoja viena bakurētaina 

sarkanarmiete un, piestreipuļojusi pie mūsu kolonnas malējiem zēniem, krita ar 

nagiem sejā un spļāva. Mūsu pavadonis seržantiņš viņai ievilka pa pakaļu ar 

automāta laidni, un viņa aizķenķerēja atpakaļ. Kad bijām pagājuši kādu gabalu, 

viņa bija izskrējusi uz ceļa un ar automātu pēra mūsu kolonnā. Atstatums bija 

diezgan liels, bet tomēr vienam zēnam sašāva vienu kāju mīkstumā, bet otrai bija 

kauls pušu. No mājas bija izskrējuši citi sarkanarmieši un to bābu novāca no 

ceļa. Mēs zēniņam abām kājām uzlikām žņaugus,un mūsu seržants bija 

noskaidrojis, ka medpunkts jeb, kā viņš teica, sanbats, esot nākošā ciemā. Tā 

mēs zēniņu nesām līdz sanbatam, apmēram 1–2 km. Tas bija jauns zēniņš, pie 

mūsu bataljona piekomandēts no vācu gaisa izpalīgiem. Pārnešanas laikā viņš 

pastāstīja, ka viņa vecāki evakuējušies uz Vāciju, bet līdz karam viņš dzīvojis 

Liepājā, Lazdu ielā, bet numuru esmu aizmirsis. Lūdza, lai aptaujājoties Liepājā 

par viņa likteni. Varbūt kāds no mums to izdarīja Ešnē. Nākamajā atpūtas vietā 

saņēmām lūgumu no bataljona komandiera, lai mēs noārdām visas atšķirības 

zīmes un nāves galvas no cepurēm. Tad arī noārdījām no frenču krāgas stūriem 

৸৸ spogulīšus un dienesta pakāpes spogulīti, tāpat arī noārdījām nāves galvas un 

noņēmām uzplečus. Grūtākais bija mums, instruktoriem, noārdīt sudraboto 

apšuvi gar krāgas kantēm.  
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Kā sapratām mūsu, ৸৸ formas bija tai bābai uzkurinājušas naida lēkmi. 

Nakti pavadījām uz klaja lauka bez kādas apsardzes, jo pat šķībacis bija 

apgūlies. Otrā rītā turpinājām ceļu un, kad apstājāmies kādā pilsētiņā, vietējās 

sievietes nāca pie mums runāties. Dabūjām dzirdēt briesmu lietas par 

sarkanarmiešu izdarītajām laupīšanām un izvarošanām.  

Aiz pilsētiņas bija ar drātīm nožogotas barakas, tur mūs ieveda un nodeva 

komandantam. Bija interesanti. Ne mūs ar skaitu nodeva seržantam, ne viņš mūs 

ar skaitu nodeva komandantam, tātad viņiem jau bija skaidrs, ka mums svešā 

malā pilnās vācu formās nav, kur mukt. Uz laukuma mūs nostādīja ierindā un, pa 

diviem bija jāiet pie zemē noklātas teltenes un jānoliek visi savi dokumenti un 

pulksteņi. Pēc tam divi sarkanarmieši pārbaudīja visas kabatas un, ja ko slēptu 

atrada, tad ar dūri pa seju.  

Šeit dabūju atdot visus savus dokumentus, t.i., karavīra grāmatiņu, Latvijas 

pasi un abas skolu beigšanas apliecības. Labi, ka kopā ar uzplečiem un citām 

dienesta pakāpes zīmēm sadedzināju Karlsbādes bildes, jo nebūtu patīkami, ja 

tās apbrīnotu krievi. Pēc pārbaudes sadalījāmies pa barakām un pirmo reizi 

saņēmām ūdeņainu zupu, bet tā ļoti garšoja. No Hellas līdz šai nometnei (kā to 

sauca, tā arī neuzzināju) pa ceļam dažreiz iedeva maizi, bet pārējo gādājām paši, 

pārdodot segas un citas mantiņas.  

Es pārdevu pulksteni, apzeltītu portcigāru, ko paņēmu Sopotā no izdemolēta 

juvelieru veikala. Jau Hellas pussalā man atņēma akordeonu, bet tas seržantiņš 

bija godīgs, man iedeva pretī paciņu mahorkas un maizes kukuli. Kad nu bijām 

aptīrīti un ieēduši, varējām likties uz grīdas un atpūsties.  

Nākamajās dienās mūs lika mierā, arī ēst deva ne jau nu uzbarošanai. Tad 

sākās pratināšana. Domāju, ka būs mūsu dokumenti priekšā, bet droši vien visu, 

ko nometām uz brezentiem (izņemot pulksteņus), sadedzināja, un cauri, bet 

varbūt, ka nē. Mani nopratināja čekas kapteinis, uz galda pie labās rokas stāvēja 

pistole, bet to lietot viņš negrasījās. Tulks bija kāds Latvijas krievs jeb Krievijas 

latvietis, jo runāja ar lielu akcentu. Es krievu valodu daudzmaz sapratu un, kad 

uz kapteiņa jautājumu: vai ārpus leģiona kādās citās vienībās neesmu dienējis, 

atbildēju, ka nekādās citās militārās vienībās neesmu sastāvējis, viņš tulkoja, ka 

esot bijis žandarmērijā. Tā kā viņš stāvēja man blakus, saķēru viņu pie rīkles un 

sakliedzu, nemelo.  

Kapteinis nobļāvās, lai izbeidzam, un smaidīdams pajautāja, vai es saprotot 

krievu valodu. Atbildēju, ka očeņ ploho, bet, ja sola ēst vai sola nošaut, to 

sajēdzu. Vēl uzdeva dažus jautājumus un atlaida. Pēc kādām nedēļām mūs 

nostādīja ierindā un paziņoja, ka mūs ieskaita sarkanajā armijā un vedīs uz 

kazarmām. Pēc pirmās pratināšanas no mūsu bataljona diezgan daudzi bija 

pazuduši, cik, nezinu, bet no mana vada bijām visi. No Egona vada četri un no 

Teodora vada trīs.  

Viena daļa bija iekritusi ar to, ka nolieguši, ka karojuši pret sarkano armiju, 

bet dienējuši šucmaņos, un ar to jau arī pietika. Pirms nostādīšanas gājiena 

kolonnā mūs pabaroja un pa ceļam arī ēdināja no lauku virtuves, kas bija 
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automašīnā. Gala mērķi sasniedzām otrā dienā, un tās bija Graudiences 

kazarmas. Pie vārtiem mūsu pavadoņi čekisti mūs pēc sarakstiem un pēc skaita 

nodeva kazarmu virsniekam, kurš nebija čekas formā – tātad armijai.  

Mūs novietoja pa telpām vecās poļu kazarmu ēkās. Instruktorus novietoja 

atsevišķā telpā un virsniekus citā, atsevišķā telpā. Nākošās dienās es saslimu 

atkal ar to pašu kāju vājumu un temperatūru. Veselos dīdīja ierindas mācībā ar 

koka mietiem, iesietiem šnorēs – tie bija domāti šautenes. Dīdīja pašu virsnieki 

latviešu valodā krievu poļitruku vadībā.  

Tā pienāca Jāņu diena un manu kāzu atceres 3.gadadiena. Mana vada 

bijušais pavārs Gorbonovs tagad bija bataljona pavārs. Viņš mūsu instruktoriem 

no katla lēja vienu kausu pa virsu – tur kaut cik tauki, otru no apakšas – tur 

biezumi. Jāņa dienai kaut kur bija dabūjis lielu pudeli odekolona. To atšķaidījām 

ar ūdeni, un iznāca balta zupa, kas ne nu smirdēja, ne smaržoja, bet nelabi gan 

palika. Tā piekozdami pusjēlas un sāļas maizes kumosu, nosvinējām Jāņus un 

manu kāzu atceri.  

Sāku arī es iet uz apmācībām, un pa vakariem gatavojām dziesmas 

koncertam. Mūs apmācīja kāds virsnieks, bijušais dziedāšanas skolotājs, kurš 

vēlāk, pēc nākamās pratināšanas, nozuda, bet koncertu tomēr nodziedājām. Arī 

mani atkal pratināja kāds čekas leitnantiņš. Viņš gan neturēja pistoli uz galda, 

bet kratīja dzelzs stienīti gar degunu un draudēja: ja melosi, tad dabūsi.  

Nemeloju un nedabūju. Man atkal palika sliktāk ar veselību, tāpēc nolēmu 

atmest smēķēšanu un par mahorku iemainīt cukuru. Ar to arī sākās manas 

veselības pasliktināšanās. Mūsu feldšeris jau teica, ka tādas pārslēgšanās krīt uz 

nerviem, un cauri bija. Kā pa murgiem atceros, ka mani ar mašīnu aizveda uz 

gūstekņu lazareti, kas bija iekārtota Graudiences cietoksnī.  

Vairāk neko nezinu, biju nogulējis nesamaņā apmēram nedēļu. Kad sāku ko 

just, tad neko neatcerējos, pilnīgi nebija nekādas atmiņas, kas es esmu bijis un 

kas ir noticis. Apkārt bija daudz lāviņas ar gulošiem večiem. Dažam mute 

pusatvērta, un mušas staigā pa muti, bet man viss vienaldzīgs. Nezinu, cik ilgi 

tādā stāvoklī biju, bet tad sāku kaut ko atcerēties. Pirmos atcerējos savu māti un 

tēvu un mūsu māju „Kļavupītēs”. Tad savu sievu Valkā, un pakāpeniski viss 

kļuva skaidrs.  

Izrādījās, ka esmu izslimojis tīfu. No blakus palātas pie manis nāca kāds 

latviešu leģionārs vācu melnajā tankistu formā. Viņš jau labu laiku iepriekš bija 

izslimojis tīfu un tagad palīdzēja sanitāriem un spekulēja, ar ko vien var 

iedomāties. Tas bija Cipulis no Ogres, vārds, domāju, bija Raimonds. Mūsu 

palātā vēl bija viens latvietis - Riekstiņš, bet viņš vēl gulēja nesamaņā, un ilgu 

laiku, kad jau bijām izrakstīti no slimnīcas, viņam bija garīgi traucējumi. 

Skatījos viņā un atcerējos, ka viņš bija Teodora Šnitko vadā un pārgājienā no 

Hellas uz Doiče Eilavu nesa pār plecu pļaujmašīnu asināmo tecilu. Ne Teodors, 

ne citi puiši nevarēja viņu pierunāt, lai nemokās, bet viņš bija noņēmies to vest 

uz māju saimniecībai. Nolēmām ar Teodoru naktī, kamēr viņš bija aizmidzis, 

aiznest tecilu pie mana vada krūmos. Otrā rītā raudājis un teicis, ja zinātu, kurš 
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nozadzis, to nosistu. Tātad jau tad viņš vai nu bija ķerts, vai bezkaunīgi 

mantkārīgs.  

Vēl mūsu palātā pēc nesamaņas bija pamodies un ne savā prātā latvietis 

Timšāns no Rīgas, kur viņš strādājis par maiznieku. Vēlāk, pēc slimnīcas, bijām 

kopā, un viņš bija ziķerpuika. Sanitāri, feldšeri un ārsti visi bija vācieši, un tur 

bija arī vācu disciplīna un kārtība. Galvenais ārsts bija pulkvedis, bijušais 

Berlīnes medicīnas profesors. Ārsti bija augstas klases, bet medikamentu 

nekādu. Feldšeris man kļuva liels draugs, jo noskaidrojās, ka viņš karojis pie 

Umernieku pie Umernieku dzelzceļa stacijas. Viņš arī man izgādāja dažas 

tabletes sirds darbības uzlabošanai, deva arī kampara kristālu, ko dzēru ar ūdeni. 

Galvenās ārstēšanas tabletes bija kaļķis, tātad ārstēja ar pašiedvesmu. Ja nebūtu 

šī friču feldšerīša, nezin vai es izturētu, jo ar Karlsbādes tola ēšanu un tīfa 

izslimošanu sirds bija stingri novājinājusies.  

Pēc izrakstīšanas no slimnīcas atgriezāmies vecajās kazarmās, bet tur visi tie, 

kas bija jaunāki par 1923.gadā dzimušajiem, bija aizkomandēti uz celtniecības 

bataljonu Igaunijas Narvā, arī Egons ar Teodoru. Ar Egonu sarakstījos, kad 

atnācu mājās, bet viņš bija Narvā kopā ar manas sievas brālēnu. Sarakstījāmies 

arī, kad viņš bija demobilizēts kā seržants, bet tagad sarkanās armijas (tātad divu 

armiju seržants).  

Toreiz viņš dzīvoja un strādāja Liepājā pie zvejas večiem, un bija jau kļuvis 

par Egonu Gūtmani – Līvu, bet, kad pārcēlās uz dzīvi Rīgā, tad jau vairāk bija 

Līvs kā Gūtmanis. Tagad jau Egons atdusas dzimtenes smiltājā. Par Teodoru 

neko nezinu. Cipuļu Raimonds pēc kara viesojās pie manis „Kļavupītēs” un 

uzdāvināja man divas gāzlampas. Strādājot Rīgā labā robā, kur viegli tikt pie 

„speršanas”.  

Sākās auksts laiks, un mēs ieziemojām ēkas. Apmēram novembrī mūsu 

bataljona paliekas pārsūtīja uz Tornas gūstekņu nometni. Tur nu sākās īstā elle. 

Mūs, kas bijām izslimojuši tīfu, norīkoja apkopt tifa slimniekus. Apkopšana 

faktiski bija mirušo nešana un gāšana kopējā kapā, vairākās kārtās ar hlorkaļķi 

pa starpām „iesālot”. Pie katras tīfa barakas bija liela koka kaste ar vāku. Rītos 

mums bija jāpārbauda kastes, un, cik nu kastēs bija, tik bija ar sanitārajām 

nestuvēm jāiznes aiz nometnes vārtiem un jāiegāž kopējā bedrē. Kad visas 

kastes bija iznestas, tad bedrē jāapber svaigie līķi ar hlorkaļķi un mazu kārtu 

sasalušas zemes. Par to mēs gūstekņu devai, kā piedevu, dabūjām katliņu 

sarkanarmiešu biezputru.  

Kādu dienu mani aizveda uz nometnes morgu, un tur ārsti praktikanti 

norādīja uz diviem uz galda noliktiem līķiem, kuriem vienam bija jāatgriež 

vēders, otram krūšu kurvis. Ārsts strādāja ar masku, bet man bija tā smaka 

jāpacieš bez maskas. Gumijas cimdus gan iedeva arī man. Nevaru pateikt, kāda 

jušana man bija, kad bija jāgriež cilvēka ķermenis, lai ārsts pēc tam izķidātu 

iekšas. Toreiz es neko nejēdzu pat no cūkas sadalīšanas. Pēc loriņu apskates visu 

salika iekšās atpakaļ, un man bija ar drāti jāaizšuj un tad ar otru pārnieku uz 

nestuvēm jāaiznes uz bedri.  
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Dabūju kukuli maizes un biezputru, bet kādas divas naktis nevarēju gulēt. 

Vēlāk jau pieradām, bet tad arī beidzās līķu nešana, jo visi bija nomiruši, daži arī 

palikuši dzīvi un tīfa barakas aiznaglotas. Ēst tikpat kā nedeva. Dienā ¼ maizes 

kukuļa, puslitru ūdeņainas biešu zupas bez gaļas un ūdeni, cik gribi. Ja kaut ko 

norīkoja darīt, tad arī kaut ko nospērām.  

Blakus mūsu nometnei bija sardzes mītnes un sarkanarmijas sanitārais 

bataljona punkts. Reiz mūs ar Eiženu Jurjānu (komponista Jurjānu Andreja 

mazdēls. Ar viņu arī pēc kara satikāmies, jo viņš strādāja Rīgā optikas 

darbnīcās) un Cipuli norīkoja konvoja pavadībā sakopt bataljona pagalmu. 

Mums mute palika vaļā, kas tur bija jāsakopj. Ārstes, sanitāres un māsiņas savas 

asiņainās „šleifes” bija tikai izmetušas pa logiem. Starp šleifēm bija arī visādas 

lupatas un papīri, tie visi bija jāsadedzina. Par to mums atļāva ēst ēdiena 

paliekas, ko baroja cūkām.  

Cūkām ēdiens stāvēja silē, bet mums tas bija šausmīgi garšīgs. Viena 

pavecāka sieviete, nezinu, vai ārste, vai māsiņa, mūs pieveda pie garas dēļu 

barakas, kur iekšā bija papīra maisos vācu armijas kaltētie kartupeļi šķēlītēs. 

Atļāva ņemt vienu maisu un sabāzt aiz krekliem un biksēm cik var, bet maisā 

nest nedrīkstot. Laime, ka mūsu divi pavadoņi bija lāga krieviņi un neko mums 

neaizliedza, ne ēst cūku ēdienu, ne zagt kartupeļus.  

Tā kartupeļu baraka bija pie mūsu sētas, kas atdala nometni no 

sarkanarmiešu bataljona. Drāšu sēta bija tikai vienā kārtā un pietiekoši reta, bet 

vienā vietā bija viena drāts pušu. Tad nu mums visiem trim radās ideja ielīst caur 

sētu, atlauzt dēli un ielīst pie maisiem.  

Naktī gājām izlūkos visi trīs un vēl savā blicē pieņēmām Pelši (kas bija mūsu 

lielā Pelšes dēls, kurš no Jaunmīlgrāvja nometnes aizgāja ciemos pie onkuļa un 

ar kaunu tika izraidīts no mājām, jo ar fašistiem viņi nerunājot. Bet pie brāļa 

Kurzemē gan viņš esot viesojies un nemaz toreiz ne par pelēko baronu, ne 

fašistu nesaucis. Tagad mūsu Pelšem piederīgie bija evakuējušies uz Vāciju, un 

viņš palika viens kā pirksts. Pēc atbrīvošanās no Mīlgrāvja nometnes, viņš 

aizbrauca uz Kurzemi vai Zemgali, un vairs par viņu neko nezinu.  

Cipulis ielīda pa drāšu caurumu un, iedams, faktiski līzdams gar barakas 

sienu, atrada jau atlauztus dēļus, piebāza aiz krekla kartupeļus un atlīda pie 

mums. Tā nu amats bija rokā. Katru vakaru divi no mūsu četrinieka gāja pēc 

produkcijas. Pelšem bija maskošanās tērps - platās bikses ar lencēm. Aiz tām 

varēja sabāzt vai spaini kartupeļu. Tas gan bija baigs risks, jo, ja uznāktu sardze, 

tad lode ribās. Viens no mums vaktēja (vēroja) vai nenāk sardze, otrs zaga 

kartupeļus. Tā ēdām mēs un ēda draugi, bet draugiem savas noliktavas 

neatklājām.  

Pēc pāris nedēļām poļu nacionālie partizāni naktī, braucot garām ar mašīnu, 

bija nošāvuši sarkanarmieti sargtornī. Tas bija kā ar mietu skudru pūznī un nu 

gar visiem žogiem patrulēja sargi. Tikt pie mūsu kartupeļiem nebija iespējams, 

un dažas dienas vēlāk mūs ievietoja „starptautiskajā” ৸৸ barakā. Bija čekas 

pārbaude, un visus, kas dienējuši ৸৸, izolēja no pārējiem. Bez šaubām, vācu 
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nometnes vadība savējos nenodeva, bet sagādāja ৸৸ no latviešiem, lietuviešiem, 

igauņiem, itāļiem, holandiešiem, spāņiem, bet bija arī daži vācieši. Krievu 

vlasovcu gan nebija neviena.  

Lielās garās barakas stūrī bija trako kamera, tas bija dzelžu restēm kalts 

būris, apmēram 5x5 m. Trakie bija, droši vien domāti, lai mūsu nervus galīgi 

sagrautu. Naktīs viņi bļāva, un viens vācu žandarmērijas vahtmistrs – Hiršteins - 

visu nakti dziedāja valsts un partijas himnu. Viņš mums, latviešiem, bija liels 

draugs, jo lielā daļa no barakas mēs bijām latvieši, starp tiem viens pilnīgi bez 

kājām, trīs ar vienu kāju, vēl citi bez rokas. Vārdu sakot, daudzi bija pilnīgi 

nespējīgi kropļi, bet tomēr bīstami, jo visiem vēl bija galvas.  

Uz pratināšanu veda katru nakti. Tur jau nesita, tikai kā standarts bija 

jautājums, cik mūsējos nošāvi. Laikam jau sarkanā armija visus savus nošautos 

skaitīja, bet mēs pat savus kritušos neskaitījām, un kurš frontes karavīrs var 

zināt, vai viņš ir nošāvis 100 vai nevienu. Nav jau ienaidnieks nostādīts ierindā 

nošaušanai, bet viņš jau arī šauj.  

Grieza un muļļāja visādus jautājumus, bet, tā kā es tiešām nekur ārpus 

leģiona nebiju maisījies, man nebija, ko noliegt. Pateicu pakāpi – seržants, 

karojis kājniekos pirmajās līnijās, komandējis nodaļu un vadu, un tas bija viss, 

bet frontes lietas viņus maz interesēja, varbūt tomēr no pirmās nometnes 

dokumentos bija mana karavīra grāmatiņa. Gribēja tikai piesiet, vai pirms 

mobilizācijas neesmu bijis šucmaņos vai policijā. Sevišķi griezās ap SD 

vienībām – tā bija Arāja banda, kas karoja ar mierīgiem krievu vecīšiem un 

vecenītēm.  

Tad kādu nakti pēc pratināšanas izveda laukā un iesēdināja automašīnā, kur 

jau bija divi latviešu leģionāri un 4 sargkareivji čekisti ar automātiem. Nobļāvās 

– nesarunāties, un pa nometnes vārtiem ārā. Nezinu, cik tālu mūs paveda, bet ne 

ko tālu. Ieveda tādās kā meža karjerās, lika izkāpt un nostāties mašīnas 

prožektoru gaismā. Priekšā nostājās pratinātājs un četri čekisti. Pratinātājs 

noprasīja: runājiet, žandarmi, ko jūs esat nodarījuši padomju valstij, ja nē, šeit 

paliksiet uz mūžu. Es neapjēdzu neko, man likās, ka man mati sacēlās uz augšu, 

nekādas bailes nejutu, bet šausmīgu trulumu un nekādu domu. Viens no mums 

trijiem (mēs viens otru nepazinām) saprata un ļoti labi runāja krieviski, viņš 

nobļāvās: šaujiet suņi, ja jums ir patika slepkavot, bet es neko neesmu nodarījis 

ne krieviem, nedz citām tautām.  

Atskanēja automātu kārta, bet mēs visi palikām kājās stāvot, šauts bija pāri 

galvām. Pratinātājs, pakāpe bija kapteinis, vēlreiz nobļāvās: runājiet, fašisti, un 

saņēma atbildi: streļaij suka. Atkal automātu kārta, un atkal pāri galvai. 

Kapteinis deva pavēli pārtraukt, sēsties mašīnā un veda atpakaļ. Neveda 

nometnē, bet nodaļā, kur acīm redzot, bija čekistu komandieris.  

Ieveda vienā tukšā barakas galā un lika katram izdzert katliņu spirta, cik 

izdzērām, nezinu, atceros tikai to, ka mums pateica, ja kaut vārdu stāstīsim, kas 

noticis šonakt, tad no meža vairs neatgriezīsimies. Tas, kurš runāja, krieviski 

pateica: mēs protam mutes turēt, to jūs pārbaudījāt, par mani varat pārliecināties 
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Rēzeknē. Kapteinis nobļāva klusēt, un bija jādzer tālāk. Mani mūsu barakas 

sargi čekisti esot pēc pusnakts ienesuši barakā un nosvieduši uz grīdas.  

Kur es biju, ko ar mani darīja, es pat saviem četrinieka draugiem nestāstīju. 

Arī pārnācis mājās neko par to nerunāju, bet pēdējos, t.i., Gorbačova gados to 

ģimenē un draugiem esmu stāstījis. Tā Tornas nometnē bija mana pēdējā 

pratināšana.  

Reizi nedēļā mūs dzina uz pirti, kas bija turpat nometnes iekšienē, bet sargi 

ar automātiem gāja gar abām pusēm. No barakas ejot uz atejas vietu, sargs ar 

automātu pavadīja. Ēst deva tā, lai tikai dzīvību izvelk. Mūsu četriniekam 

mazliet laimējās. Es uzdevos par elektriķi, kaut gan no elektrotehnikas mācībā 

man uz arodskolas diploma bija trijnieks un elektrība bija tumša lieta, kas gaiši 

spīd, bet, staigājot pa visu nometni sarga pavadībā, tomēr kaut ko - kāposta lapu 

vai sarga mahorkas končiku - varēja dabūt. Uztaisīju kontrollampu un tik 

meklēju, kur strāva ir, kur nav.  

Eižens Jurjāns strādāja veļas mazgātuvē, tā dabūjām jaunu, tīru veļu. Cipulis 

ielīda visādās šeptēs sarga pavadībā un caur sargiem rāvās ar spekulāciju. Pelše 

bija kā tulks antifašistu grupā, kuri aģitēja gūstekņu vidū. Šie antifašisti bija 

vācieši, kas vai nu ticēja, vai izlikās, ka tic komunisma gaišākai nākotnei. Pelše 

uzkopa arī viņu telpas un par to šad tad dabūja kādu maizes riku vai cigareti. 

Pēdējā laikā pirtī bija baisi vienam uz otru raudzīties. Ribas un bļodas kauli 

izspiedušies un astes kauls kā īsa astīte, kā es teicu, mūs tikai izstādīt anatomijas 

kabinetā, bet kājas jau vēl kaut kā valcījām.  

Sevišķi izkaltis un vairs paiet nespēja trakais vahtmistrs Hiršteins. Viņu uz 

mūsu gādību un atbildību kā vienīgo no trako būra vedām, t.i., nesām uz pirti. 

Viņš bija tik viegliņš, ka viens pats viņu varēju uz rokām panest. Pa ceļam mēs, 

nesēji, mainījāmies, pirtī nomazgājām un nesām atpakaļ. Par to viņš visu nakti 

neļāva mums gulēt un visu laiku slavēja letiše kamerāde labo sirdi un dziedāja 

par mums, aizlūgdams Dieva dziesmas. Traks gan viņš nebija, bet laikam jau 

kaut ko lielu komunistiem bija nodarījis, ja glābiņu meklēja trako būrī.  

Tad marta beigās pie mums ieradās Baltijas lietu komisija un visus latviešus 

leģionārus un četrus igauņus uzreiz pārcēla uz vienu brīvu baraku. Bija arī daži, 

domāju, kādi seši septiņi lietuvieši, kurus komisija vēl pratināja un tikai tad 

pievienoja mums. Recepte viņu komisijai bija tāda: ja esi iesaukts leģionā pēc 

pirmā marta 1943.gadā, tad esi mobilizētais un nevainīgs kā jērs, ja pirms, tad 

jāizdibina, vai bijis frontē vai aizmugurē. Ja frontē, tad jāpārbauda, kur, ja 

aizmugurē, - aizdomīgs. Šādi mūs sašķiroja, bet visus kopā ielādēja mašīnās (jo 

kājām gājēji mēs vairs nebijām) un aizveda uz Padomju Savienības pilsoņu 

nometni Volovu.  

Tur bija gan baltieši, gan ukraiņi, krievi, šķībaci, kalnieši un dažnedažādu 

tautu pārstāvji. Jau otrā rītā Cipulis bija izpētījis nometni, jo šeit visi baltieši bija 

atsevišķi no vlasovciem un mēs varējām brīvi staigāt pa savu teritoriju, tikai 

piekodināja, lai nebēgot, jo tad tāpat noķeršot. Interesanti, kādēļ tad mums jābēg.  
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Divi vlasovcu virsnieki bija pa kanalizācijas vadu aizgājuši līdz ietekai upē, 

pārpeldējuši pāri un tūdaļ saķerti. Viņus vadāja arī pa baltiešu nodalījumu un 

rādīja, kādi izskatīsies visi, kas mēģinās bēgt. Viņi bija šausmīgi sasisti. Cipulis 

ap pusdienlaiku ieveda pie manis, kā pats teica: iepazīties ar kaimiņu Rūdolfu 

Jurjānu. Tiešām tas bija mans Annas pagasta kaimiņš no „Upesgribažām”. 

Tagad nu mūs atkal nopratināja, bet ļoti kulturāli un pateica: ārpus dzimtenes 

jums smagu nodarījumu nav, ja Rīgā atzīs, ka arī tur uz vietas neko neesat 

nodarījuši, tad maija svētkos būsiet mājās, bet tam jau mēs vairs neticējām, jo nu 

jau gadu skandināja: ti latiš, togda skoro damoj! Šos vārdus mēs nosaucām par 

skučnoje tango vai starij vaļss (skumjo tango vai seno valsi).  

Ēdiens bija kaut cik ciešams, un, tā kā mēs visi pieci dalījāmies un katru 

dienu viens no mums virtuvē mizoja kartupeļus, tad mazliet izsalkumu 

remdējām. 4.aprīlī svinējām manu dzimšanas dienu. Cipulis kaut kur bija dabūjis 

rupjus kviešu vai rudzu miltus un pievārījuši palielu bļodu ar it kā biezputru. 

Visi pieci ēdām un lielījām, un no visiem gūsta nometņu laikiem man palikusi 

prātā šī biezputra, Graudienes odekolona ūdens un pie Doiče Oilavas nometnes 

noķertais kurmis, ko cepām uz veca bleķa gabala un, sadalījuši četrās daļās, bez 

sāls sūkājām, jo saēdams tas nebija: es, Egons, Teodors un Laborēvics. Ir 

teiciens: ko pliks nevalkā un badains neēd.  

Ap aprīļa vidu mūsu baltiešu nodaļā bija neliels klubiņš, un tajā kāds 

poļitruks mūs apgaismoja, cik jauka dzīve, kas mums dzimtenē, ja mēs neko 

nebūsim nogrēkojušies. Pēc tam Jurīts, t.i., Jurjāns palūdza, lai atļaujot viņam 

uzspēlēt uz klavierēm. Virsleitnants atļāva, tikai pieteica, lai nedzied un nespēlē 

pretvalstiskas dziesmas, bet kur gan viens krievu ute var zināt, kas ir 

pretvalstisks, kas nē, tomēr himnu jau nu nespēlējām.  

Atceros, kā pirmo klavieru pavadījumā dziedājām “Pūt, vējiņi”, tad vēl “Trīs 

vītušas rozes” un noslēdzām ar ”Zilo lakatiņu”. Nu jauki dziedāja visi, kas 

mācēja. Virsleitnants beigās atzina, ka dziesmas esot krasivajas, no skušnajas 

(skaistas,bet garlaicīgas)  

Pēc tam kādu  dienu pienāca rīkojums saposties pārgājienam. Nostājāmies 

ierindā, un virsleitnants novēlēja laimīgu ceļu uz rodinu (dzimteni). Izgājām pa 

nometnes vārtiem, un mūs sagaidīja šķībacaino bars ar vilku suņiem. Visi bijām 

šokēti, bet pie krieviem nekas nav neiespējams. Ierindā sāka runāt, ka mūs taču 

sūtīs uz dzimteni, es pateicu - neteica vis, solīja vest uz rodinu, un tur arī 

aizvedīs. Šķībači, izdzirdējuši rodinu, nokliedzās malčok ņe slova (klusēt, ne 

vārda). Apsardzes priekšnieks bija čekas virsleitnants, bet ne šķībacis. Aizveda 

mūs līdz dzelzceļa stacijai. Lika nodot visas metāla lietas un pulksteņus. Kur gan 

tie pulksteņi un gredzeni, lai rodas, ka jau no Hellas viņi tika atņemti.  

Tomēr bija zēni, kas iznesa, gan pulksteņus, gan gredzenus. Zinu, ka viens 

no mūsu rotas pulksteni iznesa iestrādātu zābaka papēdī. Gredzenus daudzi 

norija, bet, kā tālāk gāja, nezinu. Mūsu piecniekam nebija nekā, ko rīt, ne citur 

nobāzt. Visus nosēdināja rindā gar ešelona malu. Vagons, bez šaubām bija 

lopenieks, notīti ar dzeloņdrātīm, bet vagonu apakšā dzelzs pīķi ar galiem, kādus 
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20 cm no gulšņu virsas. Mēs sākām strīdēties, vieni saka, ka sliežu virsas, citi no 

gulšņu. Jurīts saka, ko strīdoties, ejiet izmērīt.  

Kad nu visi bija kārtīgi iztaustīti, tad bija komanda pa vagoniem. Katrā 

vagonā bija jākāpj no 30 līdz 40 cilvēkiem. Vagonā bija silīte priekš lielām un 

mazām vajadzībām un arī ūdens ķopsis ar dzeramo ūdeni. Ešelons sāka 

kustēties, un uz vagonu platformām vietas ieņēma šķībaci ar suņiem. Pa ceļam 

kaut kur atkabināja lietuviešu vagonu, bet mēs ar igauņiem turpinājām ceļu. 

Otrās dienas vakarā mums atvēra vagona durvis un iedeva maizi un spaini ūdens. 

Tas arī bija viss, vairāk ne ūdeni, ne maizi nedeva. Mēs jau nerrojāmies, ka 

nedod tādēļ, lai nesaķēzītu to jauko silīti.  

Trešās dienas naktī ešelonam uzbruka poļu nacionālie partizāni. Tie bija 

nolaiduši vienu šķībaci. Vēlāk dabūjām dzirdēt, ka ešelonus apšauda tamdēļ, lai 

no poļiem neaizved uz plašo dzimteni lopus un fabriku iekārtas, laikam bija 

pārliecinājušies, ka tā manta ir fašistu paliekas, un sastāvs virzījās tālāk. Mēs gan 

nejutām, vai šķībaci kaut šāvienu izlaida. Droši vien partizāni lokomotīves 

vadītājam pajautāja, ko ešelonā ved.  

Kaut katru vakaru ar āmuriem pārbaudīja vagona sānus un grīdu, tomēr 

kādam jau atradās kāds nazītis un sienās radās maziņi caurumiņi, pa kuriem 

novērojām, kur mūs ved. Visi jau bijām pārliecināti, ka vedīs uz plašo, bet, kad 

virziens gāja uz Rīgas pusi, sākām šaubīties, vai nu tiešām mūs vedīs caur Rīgu. 

Ceturtās dienas rītā mums atvēra durvis un pavēlēja izkāpt. Liels bija mūsu 

pārsteigums, ka nevarējām nostāvēt kājās, jo trīs sutkas (diennakts) bez ēšanas 

un dzeršanas saspiestā gaisā nav joka lieta.  

Kad daudzmaz atspirgām, sākām vērot, kur esam, bet mūsu Pelše uzreiz 

pateica, ka esam Jelgavā. No pilsētas bija tikai drupu kaudze. Tagad mūsu 

dzeramo ķopsi pielēja ar ūdeni un katrā vagonā iedeva 4 – 5 kukuļus maizes. 

Ūdeni momentā izdzērām, un to atnesa vēl, bet, kaut arī zibens ātrumā sadalījām 

maizi, jo kukuļi bija sagriezti mikroskopiskos gabaliņos, katram iznāca kumoss.  

Durvis tika aizvērtas un braucām tālāk. Nu sākās zīmīšu rakstīšana, un tās 

tika bāztas ārā pa vagona šķirbām. Arī mūsu Cipulim un Jurītim atradās gan 

papīrs,  gan zīmulis; kur viņi to noslēpa? Tagad es to zinu jau sen, - iešuvuši aiz 

frenču oderēm un bikšu vīlēs. Mēs klausījām Jurīša padomam un uz klaja lauka 

zīmītes nebāzām. Kad sākās Rīgas jeb precīzāk Pārdaugavas priekšpilsēta, tad 

arī mēs izsviedām pa zīmītei. Ešelons apstājās Āgenskalna stacijā un nostāvēja 

līdz tumsai.  

Tur arī notika zīmīšu bāzīšana, bet ziņa jau bija priekšā, un uz stacijas 

perona bija vesels bars sieviešu, gan vecas, gan jaunas. Visas reizē bļāva kā 

vārnas, bet saprast mēs maz ko varējām. Sauca gan uzvārdus, gan apdzīvotas 

vietas. Viens, ko sapratām, bija: kur jūs vedīs, un mūsu atbilde arī viņām bija 

skaidra: nezinām. Tas tirgus nemazinājās, bet palika vēl lielāks, līdz sāka krēslot 

un vilciens gāja pāri Daugavai. Tad jau drīz zinātāji ziņoja, ka braucam uz 

Šķirotavu. Līdz ko vilciens apstājās, ap vagoniem kā melns aplipa sievietes un 
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pa vidu arī daži vīrieši. Tika bļauts un prasīts, lai atļauj atlaist vagonu durvis un 

ļauj parunāties un nodot maizi.  

Beigās ešelona komandants pūli apklusināja un apsolīja, ka vagona durvis 

atvērs un runāt atļaus, bet pie vagoniem nevienu nelaidīs, lai produktus nododot 

caur sargiem, t.i., šķībaciem vai iemetot pa durvīm. Pie katrām durvīm nostādīja 

šķībaci, citu ar suni, citu bez, un durvis atvēra, bet mēs durvīs nedrīkstējām 

stāvēt. Tiešām jāapbrīno šī sievu pūļa vienotība un disciplīna. Bez haosa tika 

visos vagonos iesviesta galvenais jau nu maize, bet bija arī pavalgs. Mūsu 

vagonā ielidoja pat zaldātu blašķe – pudele ar ļergu.  

Kad produkti bija iesviesti, sākās runāšanās, un šeit nebija tāda šurum burum 

trokšņa kā Āgenskalnā. Dažs labs sarunājās ar paziņām. Mūsu vagonā tā nebija, 

bet savus vārdus un adreses nodevām, protams, mutiski. Pēc kādas stundas 

ešelona priekšnieks pavēlēja pārtraukt sarunas un pilsoņiem un pilsonēm atstāt 

sliežu ceļu. Tas ar tika bez ierunām izpildīts. Naktī sāka sastāvu grūstīt, un tas 

atstāja staciju. Domājām, nu jau gan uz roģinu, bet nekā, ilgi un ātri nebrauca un 

atkal apstājās. Bija tumšs, un sliežu malā nebija apgaismojuma. Bija jāgaida rīts, 

un to sagaidījuši, konstatējām, ka esam Jaunmīlgrāvī.  

Visi izkāpām, un mūs atkal apsēdināja. Apkārt lokā nostājās melnie šķībači 

ar suņiem, un ešelona priekšnieks klārēja, ka tā apsardze esot mūsu 

apsargāšanai. Lai mēs arī uzmanoties, ejot pa ielu, lai nemēģinot tuvoties 

trotuāram, jo mūsu fašistu formas izsaucot dziļu naidu un no logiem mums 

metīšot uz galvas visādas lietas un arī vārītu ūdeni. Tādas pasaciņas no 

komunistiem bija dzirdētas diezgan, bet viņi, idioti, neapjēdza, ka no mājām 

mežā mēs nemuksim, nav jau roģina un mēs neesam nekādi bandīti, kam jābēg. 

Sākām gājienu uz Jaunmīlgrāvja lāģeri (nometni). 

Gājām cauri bijušajai superfosfāta rūpnīcai, un no visu māju logiem tiešām 

meta mums uz galvām ne jau akmeņus, bet strādnieki savas pusdienu maizītes. 

Šķībači draudēja ar automātiem, bet priekšnieks uzbļāva, lai liek mieru. 

Pienācām pie lāgera vārtiem, atkal mūs nosēdināja, un tad pēc skaita visus 

nodeva lāgera priekšniecībai.  

Lāģera skates laukumā visus atkal nostādīja ierindā, un mūs uzrunāja pats 

republikas čekas priekšnieks ģenerālis Eglītis. Viņš apsveica mūs ar ierašanos 

savā dzimtenē un solīja visus nevainīgos leģionārus drīz atlaist mājās (atkal 

skumjais tango), bet par grēkiem būšot jāatbild pēc to lieluma. Mēs sākām 

smieties, jo nu jau gadu „skoro” braucam uz mājām. Ģenerālis noņēma cepuri un 

teica: es atbildu ar savu sirmo galvu, ka runāju taisnību. Pēc tam viņš apjautājās, 

vai mums nav sūdzību par konvoju, kas mūs veda no Volavas. Sākās 

bļaustīšanās, un, tā kā mums visi virsnieki bija jau sen atšķirti no mums, tad 

viens no bataljona apsauca mūs un lūdza klusēt. Tad viņš pastāstīja, ka visas šīs 

piecas dienas un naktis mums tikpat kā nedeva ne ēst, ne dzert.  

Viņš neticēja, ka tā esot bijis, tad visi sākām kliegt, ka tā bija. Viņš pateica, 

ka mums pienākusies sarkanarmijas piecu sutku uztura deva, ieskaitot arī 

mahorku. Viņš apsolīja, ka tūdaļ likšot konvoju arestēt, bet kas to lai zina. Mūs 
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sadalīja pa barakām, un mēs gājām uz ēdnīcu pēc ilga laika paēst, un cik garšīga 

bija balandu zupa ar zivju galvām. Otrā rītā ierindas priekšā nostājās latviešu 

čekists, un pēc ilgiem laikiem dzirdējām virsnieku runājam latviešu valodā. Tas 

jau ļoti radīja pacēlumu. Prasīja pieteikties speciālistus, bet iepriekš jau bijām 

dzirdējuši, ka speciālistus uz mājām laidīs pēdējos, tamdēļ nepieteicos. 

Nespeciālistus nosūtīja vienu daļu uz komjaunatnes celtniecību, otru no 

liellaivām izlādēt dolomīta akmeņus, vestus no Kalnciema akmeņu lauztuvēm. 

Ar tik vāju spēciņu, kāds bija man, nekāds akmeņu gruzčiks (krāvējs) neiznāca.  

Otrā rītā pieteicos par speciālistu atslēdznieks pie auto motora remontiem 

čekas darbnīcās, kuras bija lāgera iekšpusē, pie pašiem vārtiem. Darbnīcu 

vadītājs leitnantiņš bija žīdiņš. Viņš domāja, ka es neko no atslēdznieka darba 

nejēdzu, tikai pieteicos, lai nebūtu smagi jāstrādā. Iedeva man apaļu dzelzs stieni 

un uzdeva pagatavot uzgriezni. Es ar dzelzs zāģīti nogriezu vajadzīgā biezuma 

ripu, izurbu caurumu, iztaisīju atslēgas šablonu un leņķa šablonu. Kamēr es tā 

ņēmos, pienāca meistars, kas bija sarkanarmietis. Viņš prasīja, ko tu tur buries. 

Es saku, leitnants man lika pagatavot uzgriezni. Viņš nosmējās un teica, ka 

krieviem uzgriežņus griež ar āmuriem un meiseļiem un lai es neķēzoties. Viņš 

man izprasīja, ko es protu. Teicu, esmu beidzis valsts arodskolu, bet strādāt jau 

daudz nedabūju, bija jāiet aizstāvēt jauno Eiropu. Pajautāja, vai es mašīnas 

cilindrus varētu izslīpēt, bet es mācēju slīpēt, tikai iestādītu virpā un ar šmirgeli 

uz suporta.  

Šeit bija slīpēšana uz urbjmašīnas ar primitīviem senču paņēmieniem. 

Meistars man iedeva brāķa bloku un parādīja, kā to apmēram dara. Kad biju 

izslīpējis trīs cilindrus, māksla bija rokā. Slīpējiu gan gaziku, gan studbekeru 

blokus. Pēc tam mani pielika pie klana gultņu liešanas un arī pie motoru aukstās 

un siltās iestrādes, kur satikos un strādāju kopā ar Apsīšu Arvīdu no Liepnas, 

vēlāk pēc kara -  no Annas pagasta.  

Vēl motorcehā strādāja Voldemārs Koks no Kolberģa. Tā es darbā iejutos 

labi. Darbā mēs bijām gan sarkanarmieši, gan leģionāri, un tur es redzēju, ka 

mums vienam uz otru nav nekāda naida, jo visi bijām grāvjos bijuši. Starp mums 

bija virpotājs, kas izdienējis gan leģionā, kur nopelnījis pirmās šķiras dzelzs 

krustu, gan sarkanarmijā, kur dabūjis slavas ordeni, un pašreiz tāpat kā mēs gāja 

uz filtrāciju.  

Žīdiņš mums, leģionāriem, nokārtoja, ka mums nebija jāiet uz kopējām 

barakām, bet varējām gulēt darbnīcās, arī ciemiņus uz sarunām varēja vest 

darbnīcās, jo svētdienās darbnīcas nestrādāja. Ja iznāca kādam viesoties 

darbdienā, to varēja atļauties darbnīcu pagalmā. Par to mēs viņam strādājām, 

stundas neskaitot, reizēm pat naktī. Arī vēstules piederīgajiem varējām nosūtīt 

caur viņu, bet vēlāk jau varēja brīvi sarakstīties caur pastkastītēm, kas bija 

šlāgerī.  

Mani pirmā apmeklēja Rīgas krustmāte un tad citi Rīgas radi. Caur dzelzceļa 

strādniekiem ziņu bija dabūjusi arī mana Gulbenes komercskolas simpātija un 

arī mani apciemoja, tāpat ziņu bija saņēmusi arī Valkas sieviešu arodskolas 
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skolniece, tagadējā mana drauga sieva. Tad atbrauca mana sieva un mana māte. 

Visi veda visādus produktus, ko vien varēja sagrabināt. Nekad mūžā nebiju ēdis 

un neēdīšu tik garšīgu maizi, kā manas mātes atvesto pašcepto maizīti. Tādu 

pašu viņa cepa arī bērnībā un kad pēc filtrācijas atnācu mājās, bet tādas garšas 

nekad nebiju jutis, jo gandrīz trīs gadus īstu maizi nebiju ēdis.  

Sieva atveda cūkas gaļu, jo viņa strādāja Valmieras gaļas kombinātā. Viens 

žāvējums bija sadedzis un pārdots darbiniekiem. Tā tik bija gaļiņa. Brālēns ar 

māsīcas vīru, kas abi dzīvoja Rīgā, vienā svētdienā ieradās ar diviem polšiem un 

zakusku. Brālēns jau arī bija leģionā un arī kaut kur Vācijā, bet ticis ātrāk 

atfiltrēts uz mājām. Vārdu sakot, barojos, strādāju un gaidīju brīvlaišanu. Izsauca 

vēlreiz uz filtrāciju, bet neko nejautāja, tikai pateica: tava pagātne ir tīra un 

taisies drīz uz mājām, protams, runājām latviešu valodā un pateica, ka saņemtas 

atsauksmes par mani no Valkas un Annas pagasta.  

Un tā 12.augustā lāgera vārti man atvērās un aizvērās. 13.augustā nobērējām 

māsīcas meitiņu Rīgas Sarkandaugavas kapos. 14.augusta vakarā ar vilcienu no 

vecās Rīgas stacijas braucu mājās. Stacijā satikos ar Annas pamatskolas biedru, 

tagad izfiltrēto virsseržantu Rolfu Blūmu. Braucām kopā mājās, bet neviens vēl 

neticējām, vai tikai atkal neņems ciet. Viņš izkāpa Annas (tagadējā Papardes) 

stacijā un es Umerniekos.  

Bija agrs rīts. Gāju caur pagasta mājas pagalmu un uz akmens trepēm ar 

šautenēm pie rokas stāvēja divi veči bārdām noauguši un saplēstiem kažokiem 

mugurā. Man mati stāvus, domāju „bandīti” ieņēmuši pagastmāju. Padevu 

labrītu, viņi godīgi to atņēma un gāju tālāk. Ticis mežiņā, pieliku soli un mājās 

gan. Mana mammīte ar ūdens spaini nāca no akas, ieraudzīja mani un raudādama 

skrēja man pretī un sauca: vai Dieviņ, savā mūžā es saņemu lielāko dāvanu. Tad 

tik es iedomājos, ka ir 15.augusts un manai mammītei dzimšanas diena.  

Visas ēkas bija nodedzinātas, jo „Kļavupīšu” mājas bija tieši starplaukā starp 

krievu un vāciešu pirmo līniju pozīcijām, un šeit fronte noturējusies uz vietas trīs 

nedēļas. Vecīši dzīvoja bunkurā, kuram vienā galā bija paši, otrā gotiņa un dažas 

vistas. Uzturam pamatā bija kartupeļi un piens. Otrā rītā, t.i., 16.augustā gāju 

šķūtes kārtā (tēva vietā) uz Papardes staciju mežmateriālus kraut vagonos. Tur 

satikos ar Annas pamatskolas biedru Otto Ievednieku, kurš arī tikko bija iznācis 

no meža. Iekraušanas darbu vadītājs no Gulbenes Feldmanis sarunāja mūs abus 

ikdienas akorda darbos. Norunājām arī, ka es sadabūšu brigādi darbu veikšanai, 

nokārtošu dokumentāciju un skaitīšos kā brigadieris, kas strādā līdzi brigādei, 

bet par dokumentu noformēšanu saņemšu 5% no brigādes izpeļņas plus savu 

daļu par iekrautiem materiāliem. Visu iekrauto kubatūru dalījām uz galviņām.  

Pirmās nedēļas strādājām divatā ar Onču (tā saucām Ievednieku). Abi 

novārguši un vāji, bet bija jāstrādā. Par darbu vēl pie algas deva audumus un 

pārtikas kartiņas, tās bija liela lieta tajos pusbada laikos. Vēlāk no Valmieras 

atgriezās arī sieva, un tad pa svētdienām un vēliem vakariem uzcēlām vecīšu 

bunkura galā savu bunkuru, jo nāca auksti laiki. Arī sieva strādāja Papardes 
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stacijā malkas iekraušanā. Līdz stacijai bija jābrien pa sniegu, vilku pavadībā 5 

km rītā un vakarā atpakaļ.  

Vēlāk manā brigādē strādāja vēl no Annas pagasta R.Lietapurs, E.Skunstiņš, 

J.Mālkalnietis, J.Kavacis, A.Miliņš, J.Purītis un no Kalnienas J.Rikveilis, 

A.Rikveilis, B.Rikveilis un E.Lesiņš no Alūksnes divi brāļi Kurras un no 

Gulbenes V.Rikveilis. Divu gadu laikā mēs uzlādējām visus kara laikā un 

pēckara gados sakrājušos materiālus no Stāmerienas, Kalnienas, Papardes un 

Umernieku stacijām. 1948.gada decembra sākumā mūsu manšafti likvidēja, jo 

uz Gulbeni darbā mēs nepārcēlāmies.  

1947.gada rudenī „Kļavupītēs” jau bija uzcelta kūtiņa un dzīvojamā māja ar 

virtuvi un divām istabām, tikai ar grīdu, griestiem un blankojumu, trešā istaba 

bija vēl bez grīdas. Arī logi un durvis vēl nebija kārtībā, bet 1947./1948.gada 

ziemā jau bijām zem jumta. Tas viss tika veikts tikai ar visas ģimenes darbu, ejot 

vēl pie kaimiņiem strādāt par produktiem.  

Bija vēl ziemās jāizcērt meža normas „Sikšņu” mežos. Bija smags laiks, bet 

viss veicās, jo bija prieks, ka nav vairs kara un jāšauj cits, lai nenošauj pašu, kā 

arī izbeigtas bija lāgeru mokas. Tomēr par īstu cilvēku jau no valdības puses 

leģionārus neskaitīja. Mēs paši, Annas pagasta sarkanarmieši un leģionāri, bijām 

tādi paši draugi kā pirmskara skolas gados, jo frontes ceļus izgājuši vīri zināja un 

bija izjutuši uz savas ādas, ka mēs visi esam bijuši tikai lielgabalu gaļa priekš 

tam, lai valdītu pār mums sveša vara. 

Arī Annas pagasta vadība man bijusi draudzīga visus šos gadus. 1948.gada 

decembrī mana sieva, kas toreiz strādāja Annas pienotavā, aizgāja dekrēta 

atvaļinājumā un es iegāju viņas vietā kā pienotavas laborants. No šeftes es ne 

velna nesapratu, bet sviesta meistars bija arī bijušais leģionārs no Alūksnes 

Alfreds Zilgme, un viņš mani īsā laikā ievadīja darba sliedēs, jo viņš pats bija ar 

vidējo piensaimniecības izglītību.  

Piensaimnieku valdes priekšsēdētājs bija Jūlijs Ziediņš, grāmatvede -  Valija 

Berga, rēķinvede - Eiženija Ore (vēlākā Samlaja), kurinātājs - Arturs Blūmītis, 

piena pieņēmēja - Austra Duļevska, strādnieces - Daila Sedleniece, Ruta Stilve 

un strādnieks Roldis Mālkalns, naktssargs - Voldemārs Rudzītis. 1949.gada 

izsūtījumā aizveda Eiženiju Ori-Samlaju.  

1949.gada jūlijā Piensaimnieku sabiedrības likvidēja un pienotavu pārņēma 

Valmieras Sviesta rūpniecības trests, bet mani decembrī nosūtīja uz 

Piensaimniecības tehnikuma kursiem Liepājā. Tur mani divu mēnešu laikā 

„izskoloja” par piensaimnieku. Kursus beidzu kā absolūts teicamnieks tikai 

tamdēļ, ka politmācībā, ko pasniedza partizānu varoņa Sudmaļa sieva Marija, es 

tiešām atbildēju teicami un viņa kā jau pirmā eksaminētāja nosauca pa visu 

telpu, kur vēl bija pieci galdiņi ar atsevišķiem eksaminētājiem par piensaimnieku 

līniju, -  absolūts teicamnieks. Ko tad pārējiem bija ko nesaprast. Pārspīlētā 

nozīmē varu sacīt, ka man deva tik „smagus” jautājumus, ko nevarēja neatbildēt 

gandrīz vai kā tajā anekdotē, kur pasniedzējs jautā: cik ilgi vilkās 30 gadīgais 
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karš? Vai kādā krāsā ir govs piens? Tomēr visu analīžu izdarīšanu un 

piensaimniecības dokumentācijas vešanu jau nu apguvu pietiekami labi.  

Kad atgriezos no kursiem, mani sūtīja pa apkārtējām pienotavām iekārtot 

tehnisko dokumentāciju, jo tā bija jāpārved no Piensaimnieku kooperācijas uz 

Piensaimnieku tresta dokumentāciju. 1949.gada maijā mums piedzima pirmais 

dēliņš Didzis. Sakarā ar pāreju uz trestu mums mainījās arī štati. Par direktoru 

iecēla Jūliju Samuli, par grāmatvedi Otto Vīksnu un Gastonu Kalēju, kasiere bija 

mana sieva Alise Čerbikova, uzskaitvede - Hilda Paudere. Sviesta meistaru 

Zilgmi aizkomandēja uz „Zeltadruvas” pienotavu, viņa vietā nāca Laimons 

Zviedris. Pārējie strādnieki nemainījās, vēlāk nāca klāt Zinaida Jurjāne, Rūdolfs 

Jurjāns, Milda Gaile.  

1952.gadā aizgāju no darba un sāku strādāt Annas ciema tautas namā kā 

vadītājs, kur nostrādāju līdz 1956.gada oktobrim. Pa šo laiku piedalījos visos 

esošajos pašdarbības kolektīvos. Iesākumā darbojās tikai dramatiskais kolektīvs. 

Kad pārnācu no lāgera, Annā dramatisko kolektīvu vadīja skolotājs Jānis Arājs, 

pēc tam Eduards Bormanis, arī skolotājs. Starp Arāja un Bormaņa darbības laiku 

divas lugas sagatavoja arī pienotavas grāmatvedis Otto Vīksna.  

Ar 1953.gadu Annas ciema dramatiskā kolektīva vadītājs un divus gadus arī 

Alūksnes rajona virsrežisors bija Oskars Jaunzems. Manā darbošanās laikā es 

nodibināju kori, vīru vokālo ansambli, sieviešu vokālo ansambli, diriģente bija 

Annas skolas mācību daļas vadītāja skolotāja Elza Jaunzeme, pūtēju orķestri, 

vadīja Arnolds Icaks, jaukto instrumentu orķestri - Ernests Šķipsna, deju 

kolektīva vadītāja bija Tince Sīmane. Kopā ar Ernestu Šķipsnu vadījām režiju arī 

L/a „Sauleskalns” dramatiskajā kolektīvā.  

Drāmas kolektīvs un jauktais koris visu laiku bija starp labākajiem rajona 

kolektīviem. Kad atstāju kluba vadītāja posteni, jo priekš vīrieša 40 rubļi bija ļoti 

maza aldziņa, tomēr dramatiskajā kolektīvā un jauktajā korī darbojos līdz to 

pastāvēšanai. Vēl astoņdesmito gadu beigās un deviņdesmito gadu sākumā 

spēlēju 8 gadus Annas lauku kapelā, kuras vadītājs bija Alfs Kitlis. Alūksnes 

kultūras nodaļas vadītājas bija Struņikova un Miščenko. Annas ciema 

priekšsēdētāji bija Jānis Lībietis, Andrejs Janers, Edmunds Ozoliņš un Rihards 

Elsters. Sekretāres - Alise Čerbikova, Edmunds Ozoliņš un Johanna Skunstiņa.  

Pašdarbība nekad nevar normāli darboties, ja to neatbalsta un līdzi 

nedarbojas skolas un toreiz arī kolhoza vadība. Manā laikā skolas, kolhoza, 

tautas nama un bibliotēkas sadarbība bija ļoti cieša un laba. Skolas direktori bija 

Akots Brakšs, Staņislavs Tribiss, Vera Kuzņecova, Buša, Skaidrīte Grūbe un 

Aldonis Kozilāns. Bibliotekāres - Klaudija Lepika un Ārija Dunce. „Umaras” 

kolhoza vadītāji - Tālivaldis Elstiņš, Roberts Žīgurs un Māris Pundiņš.  

Visi šie vadošie darbinieki ņēma tiešu līdzdalību un darbojās tautas nama 

pašdarbības kolektīvos. Jauktais koris piedalījās arī 1955.gada Dziesmu svētkos. 

Ar visiem pašdarbības pulciņiem sniedzām priekšnesumus savam ciemam, kā arī 

braucām uz citiem rajona ciemiem un arī uz Gulbenes un Balvu rajona ciemiem. 

Annas ciema dramatiskais kolektīvs vienreiz Gulbenē un vienu reizi Balvos 
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piedalījās starprajonu dramatisko kolektīvu skatē kā Alūksnes rajona labākais 

kolektīvs, protams, izņemot Alūksnes tautas teātri, jo tautas teātri sacentās savā 

grupā. Balvos Annas teātris uzveda Birzes lugu „Sākās ar melno kaķi”, kas 

notika manā režijā. Mēs ieguvām otro vietu aiz Balvu kultūras nama drāmas 

kolektīva.  

Ar 1956.gada oktobri pārgāju strādāt uz Alūksnes rajona Ceļu pārvaldi, kuru 

vēlāk pievienoja pie 15.ceļu remonta pārvaldes (15 CRBP), kā akordstrādnieks. 

Mūsu brigādē bijām visi annenieši: Ēriks Caune, Vasilijs Sukonovs, Rūdolfs 

Jurjāns, Edmunds Ozoliņš, Vilis Ozols, vēlāk Bruno Grūbe un Kirils Saveļjevs.  

Rakām ceļu grāvjus Annas, Kalncempju, Jaunannas, Malienas, Bejas un 

Mālupes ciemos. Iekrāvām granti automašīnās Sprekšu, Veršu, Terešku, Eineru, 

Ērgļu, Zāgadu un citās karjerās. Darbs bija smags, bet, ja es par kluba vadītāju 

strādājot nopelnīju 410 rubļus, tad ceļu daļā ne mazāk kā 1000 rubļu mēnesī. 

Trīs ziemas mēs kopā ar Ēriku Cauni skaldījām akmeņus drupināšanas mašīnai. 

Brigādes mainījās, bet mēs ar Ēriku ar lāpstām un akmeņu skaldāmiem āmuriem 

kopā nostrādājām 18 gadus un pēc tam par meistariem 10 gadus, līdz es aizgāju 

pensijā.  

1974.gada vasarā tiku pārskaitīts par patruļdienesta meistaru. 1975.gadā 

pabeidzu ceļu meistara kursu Rīgā un par ceļu meistaru nostrādāju līdz 

aiziešanai pensijā 1984.gada aprīlī. Priekšnieki man bija Sendiks, Voičs un 

Aizpurietis. Grāmatvedes - Ločmele un Ķelpa. Darba vadītāji - Prindulis un 

Pauders. Visu laiku kā priekšnieki, tā kolēģi man bija ļoti labi, un varu droši 

teikt, ka 15.CRBP ir visstabilākā, disciplinētākā un sadraudzīgākā iestāde 

Alūksnes rajonā. Bija ļoti patīkami strādāt tādā kolektīvā.  

Kad sāku strādāt par meistaru, man bija piesaistīts patruļas autobuss, kurš 

katru rītu piebrauca „Kļavupītēs”, tad savācām strādniekus un sākām darbu. Ar 

Ceļu daļas gādību man tika ievilkts arī telefons (kur gan liels nopelns ir arī 

sakaru darbiniekiem, jo tad mana sieva strādāja par Annas sakaru nodaļas 

priekšnieci). Rītos no priekšniecības darba norīkojumus saņēmu pa telefonu. Par 

šoferiem pie manis strādāja Zitāns, Gailītis un Tēviņš, traktoristi bija Skaistkalns 

un Ančs, strādnieki - Lankovskis, Kurgans, Sīmanis un Peļņa.  

Pa visiem Ceļu pārvaldē nostrādātajiem 28 gadiem nebiju saņēmis nevienu 

rājienu, nedz kādu citu sodu. Pateicības rakstus, goda rakstus un naudas prēmijas 

-bieži. Saņēmu divas reizes pat komunistiskā darba trieciennieka nozīmi. Kad un 

kā nu es būtu „komunistiski triecies”, nezinu, bet 15.CRBP bija jābūt darba 

disciplīnai, ja nē, tad pa „stigu”. Visu laiku biju arī arodbiedrības valdes loceklis.  

Bieži iznāca lēkt acīs priekšniecībai, sevišķi partijas sekretāriem prēmiju 

sadalē, jo daži punkti parasti pa virsu tika doti tiem darba vadītāju iecirkņiem, 

kuros vairāk bija „pareizo” cilvēku. Prēmijas piešķīra katru ceturksni, un tās bija 

no 250 līdz 300 rubļiem uz darba iecirknim. Prēmijas sadalīja iecirkņu 

strādniekiem pēc darbu vadītāju ieskatiem. Darbu vadītājiem un meistariem bija 

atsevišķas prēmijas. Priekšnieka Viļa Voiča laikā reiz partijas un administrācijas 

sanāksmē faktiski prēmijas jau bija sadalītas, un mums arodbiedrībā parasti 
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atlika tikai pacelt rokas par un parakstīt dokumentu. Pirmā vieta un 250 rubļu 

piešķirta Johana Tiro iecirknim un otrā vieta - ar goda rakstu apbalvotajam Jāņa 

Prinduļa iecirknim. Kad prasīja arodbiedrības piekrišanu, es piecēlos un kautrīgi 

teicu, ka es jau no tās politikas neko nesaprotu, bet man liekas kaut kā 

nesaprotami, ka 250 rbļ. tiek augstāk novērtēti kā valsts pasniegtais goda raksts.  

Voičs griezās pie partijas sekretāra Laura, lai viņš izsaka savas domas, un abi 

nosprieda, ka laikam gan man esot taisnība, un tā Johanam tika goda raksts, bet 

Jānim 250 rbļ.. Tāpat jau nekādi godīgie arī nebijām, un visādi „numuri” tika 

taisīti, tikai bija jāievēro Voiča noteikumi: dzert jūs drīkstat, tikai ievērojiet, cik 

daudz, kur, kad un ar ko. Ceļu daļas sarīkojumos iedzērām kopā ar visiem 

priekšniekiem, un pēc sarīkojuma visi tika izvadāti pa mājām, tas ir, tie, kas 

dzīvoja ārpus pilsētas. Ja kādam no darbiniekiem bija radušās kādas dzīves 

grūtības, slimība jeb ģimenē kādas bēdas, priekšniecība bija ļoti atsaucīga.  

Paldies Dievam, man visus divdesmit astoņus gadus nevajadzēja izlietot 

nevienu „zilo lapu”, tas ir, slimības lapu. Iekams atnācu no filtrācijas lāgera, 

tikai vienreiz esmu slimojis darbavietās un tad arī bez slimības lapas. Tas bija, 

kad strādāju kultūras nodaļā kā Annas tautas nama vadītājs. 1952.gada 

27.novembrī, bļitkojot(žibulē) uz Indzera ezera, ielūzu ledū un kārtīgi nosalu, 

līdz mani Edmunds Vēciņš Blumbergu zirga pajūgu atveda līdz „Kļavupītēm”.  

No ezera izsitos pats saviem spēkiem, bet pa to īso laiciņu visa dzīve 

pārskrēja prātā kā kino lente. Sevišķs „cīņas spars” radās, iedomājoties savu 

mazo trīs gadus veco dēliņu Didzīti. Aizvests mājās, vienā rāvienā izdzēru 

puslitrīgo 56˚ degvīna „mākonīša” pudeli, bet „švunkas” nekādas.  

Otrā dienā gāju darbā, un nekādas vainas, bet 1953.gada maijā rentgenā 

atklājās labās plaušas augšdaļas apēnojums. Tika noteikta plaušu gāzēšana, 

toreiz bija tāda ārstēšanas metode. Kultūras nodaļas vadītāja Struņikova 

(Krievijas latviete) man ieteica ņemt atvaļinājumu un ik dienas dzert ceļmallapu 

sulu 3 karotes dienā. Tās lietoju, un pēc pāris mēnešiem apēnojums bija 

iekapsulējies, un no dispansera uzskaites pēc gada mani noņēma.  

Ceļu daļā nekādas slimošanas, nedz citas nebūšanas nebija jāpārdzīvo. 

Nopelnīju normāli, strādāju normāli, arī ģimenē viss gāja normāli. Pa šo laiku 

abi dēli beidza skolas un strādāja valsts darbā, apprecējās, un viņiem ir pašiem 

savas ģimenes. Viens dzīvo un strādā Rūjienā, otrs strādā Alūksnes meliorācijā 

un dzīvo „Kolberģī”. Ne dzīves, ne darbavietas viņi nav mainījuši līdz šim 

brīdim, t.i., 1997.gadam.  

Pa šo laiku nomira mani vecāki, tēvs 71 gadu vecumā un māte 90 gadu 

vecumā, tāpat ir nomiruši arī manas sievas vecāki. Annas pagastā dzīvoja un 

ceļu daļā strādāja Alfreds Biberis, Otto Līdacis, Adolfs Indzeris, Juris Ančs un 

neilgi arī Pēteris Vanags, Arnis Liepiņš, Andris Saveļjevs un Riekstiņš. Otto 

Līdacis bija remontstrādnieks, vīrs jau gados, kuram vienmēr patika iedzert, bet 

darbā bija pamatīgs un arī uz visādām būšanām un nebūšanām nebija jākūda.  
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Kāzu jubileja-zelta 1992.g. 

 

Kopā strādājām tiltu būvēs. Reiz mēs ar Ēriku rakām grāvi pie Kalnciema 

mājām. Ottis (tā mēs viņu saucām) aizbrauca mums garām uz veikalu. Pēc laika 

viņš brauca atpakaļ, nosēdās pie mums uz grāvja malas, izvilka no kabatas 

pusstopu un teica: iedzersim, puikas, eku šeku es tū polšu nū Ērikas 

(veikalnieces) paņēmu uz tava rēķina, man jau viņa uz porada nadūtu!  

Nu ko darīt, Ērika visiem večiem dod šnabi uz mana vārda. Reiz Ottim bija 

misējies pārāk ieraut un, kā pats teicis Prinduļu Jānim: eku šeku Joni itei meiļo 

tavu zemite mani to imeileise, ka nalaiž augšā. Ko darīt, Jānis stutējis šo uz 

motocikla, pavēlējis stingri turēties un vedis uz mājām. Aizbraukuši laimīgi, 

izlietojot ceļu visā platumā, t.i., no vienas grāvja uz otru grāvja malu. Pie mājas 

durvīm nost kāpjot, uz aizmuguri ar biksēm aizķēries aiz valsts numura zīmes un 

bikses pamatīgi stakles vietā pārplēsis. Minnīte (viņa sieva) sākusi lamāties, tad 

Ottis teicis: „Minnīt, esi nu prīcīga, ka itei „bunte” vēl ir vasala, a bikses jau var 

jaunas nūpierkt, a’ kur tu jaunu „bunti” nūpierksi.”  

Minnīte bija laba un humoru saprotoša sieva, viņa iedzērušajam Ottim neko 

daudz pretī neteica. Viņš mums stāstīja: „Tei muna pirmo sīva beja eista rogana, 
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bet par itū maitisku es navaru taikt nevīna ļauna vorda, ja viņa sok roukt es 

nūbļaunās ai d...t šterva un mīrs mojās!” Tad, kad Otti pavadījām pensijā, kā 

parasti pasniedzām ziedus, priekšnieks „nobīdīja” sirsnīgu runu un nedaudz arī 

ierāvām no spēkūdeņa pudelēm. Otrā rītā Ottis gribēja uztaisīt pateicības rautu 

tieši saviem darba biedriem.  

Auto pieturā Annas muižā viņš ieradās ar lielu somu, izspūrušu kailu galvu 

un basām kājām. Atbraucis pie mums darbā, toreiz mēs drupinājām akmeņus pie 

Pullāna autopieturas, savu gājienu viņš atstāstīja tā. Itei meitene, tei konduktūra 

man saka, voi, onkulīt, ko tad tu tik agrā reitā un tik bezkaunīgi pīdzieries. Es 

viņai soku, mani vakar vadīja pensijā. Šei saka, voi, Dīviņ, visu moužu 

nūstrodais un ī zobaku nāsi nūpelnījis. Es viņai soku, tis nei kas, ka man kojas 

plikas, abet konna un kule ir pilla. (Kannā bija aliņš un somā polši un zakuska).  

Kā atbrauca pie mums, tā uz drupinātāja katra stūra nostādīja pa polšam, bet 

Voičs jau viņu labi pazina un zināja, ka otrā dienā Ottis noteikti „uzstāsies”. 

Pirms vēl bijām sākuši noprovēt, piebrauca Voičs un, smiedamies un novākdams 

visus četrus polšus, teica: Otto, šos dārgmetālus es paņemšu savā glabāšanā un 

vakarā pēc darba tos saņemsi. Tagad iedzerat aliņu, uzkožat sieriņu un pie darba, 

bet Otto vari ēniņā atpūsties līdz darba beigām. To nokārtojis, aizbrauca uz 

Annas pusi, bet drupinātāja mašīnists, liedams ūdeni motora radiatorā, redzēja, 

ka priekšnieks Pullana eglēs ienes Otta „dārgmetālus” un pēc tam aizbrauc.  

Ottis visu dienu Pullana eglēs plēsa sūnas un meklēja polšus, kamēr turpat 

aizmidzis. Vakarā pēc darba priekšnieks polšus atveda un pēc to izdzeršanas 

aizveda Otti līdz mājām. Pēc aiziešanas pensijā viņš ilgi nenodzīvoja un aizgāja, 

kā pats teica, ilgā atvaļinājumā, jo viņu jau tārpi neēdīšot, jo gaļa esot gan 

konservēta, gan žāvēta, jo viņš dzēra pamatīgi un pīpēja nepārtraukti, kā dienā, 

tā daļēji arī naktī. Bija labs un biedrisks cilvēks. Vēl manā brigādē bija jauks un 

strādīgs vecītis, kurš ne no kāda darba, ne alkohola nenobijās.  

Pirms pārnākšanas pie manis viņi strādāja kopā četri vīri - Jezupiņš 

(Kurgāns), Riekstiņš, Vanags un Saveļjevs. Kalncempju ciemā pie Sprīvuļa 

ezera viņiem bija jāieliek caurteka. Ceļš bija pārrakts, un daļa cauruļu ievelta 

būvbedrē, bet veči sadzērās un prom uz mājām. Pa nakti pārraktu ceļu nedrīkst 

atstāt, un Jezupiņš, kaut arī ne īsti skaidrā, to apzinājās. Viņš atnāca pie mūsu 

brigādes, un mēs aizgājām palīgā savelt un savienot pārējās caurules.  

Jezupiņš palika viens pats pie caurtekas aizbēršanas un, nakti pārgulējis, no 

rīta ar ritenīti brauca mājās. Mājās sieva Anna, kā šis ver durvis, tā uzgāž karstu 

ūdeni uz kakla. Dabūja nostaigāt vairāk nekā nedēļu ar nobindētu kaklu. Lieta 

bijusi tāda: pārējie Jezupiņa kolēģi mājās Annai sastāstījuši, ka, lai nu viņa 

mājās vairs negaidot, tur esot sapinies ar kādu Karlīni, tā viņu barojot kā kūrortā 

un par to jau viņam arī kāds nakts darbiņš jāpildot. Lūk, tā pļēguri atmaksāja par 

to, ka Jezupiņš padarīja arī viņu darbu, lai nebūtas visiem nepatikšanas.  

Pēc tam Jezupiņš atnāca pie mūsu brigādes un nostrādāja līdz aiziešanai 

pensijā, bet pārējos viņa bijušos biedrus drīz vien atbrīvoja „pēc pašu lūguma”. 

Reiz pie Kantorkroga veikala Jezupiņš saticis savu kaimiņu vecīti Tihaniņu. 
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Sākuši gudrot sastiķēt kortelīti. Tihaniņš teicis: navaru, Jezupiņ, dzert, navaru, 

man māgā ir čulga. Jezupiņš nopircis kortelīti, un abi aizgājuši aiz šķūņa stūra. 

Ar lielu laušanu iemānījis arī Tihaniņam kādu „šļuku”. Kad kortelīts bijis 

izdzerts, Tihaniņš teicis: to ko palika labāk, paņemšu es ar vīnu mozū. Un, kad 

„mozū” izdzēruši, Tihaniņš konstatējis: nudī pillīgi vasals, nei kodas vainītes, 

paņemsam pa abīm vīnu vasalū. Kā to „vasalū” nokāvuši, tā abi apgūlušies zālītē 

kā Dieva ausī.  

Vēl manā brigādē strādāja Sīmaņa Edgars, mans skolas biedrs no Gulbenes 

komercskolas. Pēc kapitulācijas un filtrācijas lāgera vēl dabūja nolauzt 15 gadus 

Sibīrijā. Ne jau par to, ka dienējis leģionā, bet par pārgudru izrunāšanos. 

Atgriezies no Sibīrijas, viņš strādāja tā saucamajā melnajā būvbrigādē. Tā ir tāda 

celtnieku brigāde, kas uz līguma pamata saņem un izpilda darbus. Nodokļus viņi 

nemaksāja un līdz ar to pensiju nesaņemtu. Tā brigāde likvidējās, un es 

pierunāju Edgaru nākt pie manis strādāt. 

Reiz, braucot uz Alūksni ar mazo bānīti, tas bija stipri pārpildīts. Viena 

meitenīte piedāvāja Edgaram sēdvietu. Edgars pieklājīgi atteica: sēdi vien 

meitenīt, es jau esmu diezgan izsēdējies Sibīrijā - 15 gadus un Alūksnē 10 

sutkas. Tās viņš nopelnīja pie Kantorkroga veikala, kad viņš vēl strādāja melnajā 

brigādē.  

Toreiz veikalam pieveda petroleju ar cisternu un to pārsūknēja veikalam 

mucās. Brigāde bijusi manāmi iereibusi un sākusi apcelt šoferi, tas palaidis 

strūklu uz brigādes veču pusi, bet šie nav vis bēguši, bet pārtvēruši šļūteni un 

noskalojuši šoferi. Izsaukta milicija, un citi visādi attaisnojušies, bet Edgars tik 

plātījies, ka viņš nepadevies krieviem, kas gāzuši virsū ar katjušu, vai lai es 

padodos vienam sūda šoferim. Tā viņš nopelnīja 10 sutkas.  

Mūsu patruļdienesta autobusā bieži brauca mums līdzi ceļu satiksmes 

drošības inženiere Valda Freimane. Viņa pārbaudīja ceļu zīmju izvietojumu un 

ceļu vispārējo stāvokli. Viņa bija ļoti akurāta sieviete un inženiere. Mēs ar viņu 

sadzīvojām ļoti labi, tikai viņa necieta dzeršanu darba laikā. Ar mūsu brigādi 

viņai nekas tāds nebija gadījies. Reiz mēs ar Ēriku norunājām pārbaudīt, vai 

Valda aizdos naudu šņabja pirkšanai. Es izgudroju, ka man nauda aizmirsusies 

mājās, bet mums ar Ēriku jānokauj mana cūka un bez šņabja tā lieta neiet. Valda 

man naudu arī iedeva un es veikalā šņabi nopirku.  

Pusdienu pārtraukumā es vilku polšu ārā un pie pusdienmaizes piedāvāju 

visiem; mēs bijā trīs, Valda ceturtā. Viņa bija tik satraukta, ka es viņu 

piemānījis, bet sirdīga nemaz nebija. Pie pusdienām nodzērām to pudeli un 

strādājām tālāk, es tikai Valdai atgādināju, tagad kaut tu gribējusi, tu 

priekšniekam mūs nevari sūdzēt, jo šņabi maksāji tu, tātad tu vainīga. Viņa 

atcirta, it kā es kādu būtu sūdzējusi. Tā gan bija taisnība, viņa pati audzināja, cik 

mācēja, bet „stukačs” nebija. Sešdesmito gadu sākumā mūsu brigāde raka 

grāvjus Bejas pagasta „Matisenē”.  

Bejenieši bija ļoti jauki cilvēki, no viņiem nekādu ļaunumu nepiedzīvojām. 

Tādi paši bija mālupieši, kalncempjieši, ilzenieši un annenieši. To nevar teikt par 
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malieniešiem un zeltiniešiem. Tajos abos pagastos bija ļoti gudras un visu 

zinošas vecenes, kuras izstāstīja pat to, kas nekad nebija noticis, kurpretī pārējos 

ciemos neko ne redzēja, ne zināja.  

Matisenē pasta priekšniecei vajadzēja izrakt mājas pamatu grāvi un nolādēt 

to ar akmeņiem, kā arī pievest granti. To mēs izdarījām pa vakariem pēc darba, 

jo no darba mājās braucām tikai sestdienās. Protams, par veikto darbu saimniece 

uzlika kārtīgu rudzu kandžu, žāvētu cūkas gurnu un citas piedevas. No piedevām 

aptrūka skābu gurķu. Saimniece teica Voldim Johansonam (šoferim), lai ejot 

pagrabā, tur muciņā esot. Voldis arī aizgāja, bet pagrabā uguns nebija, tāpat 

atradis muciņu ar uzrautu sērkociņu palīdzību. Taustījis, taustījis un atnācis 

ziņoja: muciņā tikai lapas un neviena gurķa, bet labā roka līdz elkonim ar 

brūkleņu „zapti”.  

Tad gāja saimniece un gurķus atrada. Uz rudens pusi rakām grāvjus pie ceļa 

krusta, kur iet ceļš no Matisenes uz Mālupi. Uzrakāmies uz cilvēka kauliem, un 

tur bija arī krievu formas pogas un virsnieka zīmotņu paliekas. Atsaucām ciema 

veci Frici Polnu un viņš priecīgs iesaucās: malači, jūs tomēr esat atraduši. 

Izrādās, ka ap to vietu esot kara komisariāta uzdevumā ciema šķūtīs rakta un 

meklēta varoņa kapteiņa kapavieta, bet bez sekmēm.  

Polna paziņoja kara komisāram. Darbs tajā vietā bija jāpārtrauc un jāgaida 

pārstāvji no rajona. Atbrauca biedrīši ar uzplečiem un ar šlipsēm un atveda kasti, 

līdzīgu zārkam, bet nu tos kauliņus gan tie biedrīši negribēja rokā ņemt. Mums 

pavēlēt nevarēja, bet lūdza, vai kādam dūša turēšot, lai to darbiņu izdarot. Man 

dūšas pietika un vēl pāri palika, jo karā un lāgeros biju visu izbaudījis un man 

bija radusies cieņa pret visiem kritušajiem karavīriem, lai tas būtu vācietis vai 

krievs, kapteinis vai vienkāršs zaldāts,tāpēc es pieteicos.  

Solīja braukt uz Alūksni pēc gumijas cimdiem, bet man tādu nevajadzēja, jo 

kauliņi jau vairs nebija ar miesām. Nezinu, vai tas bija kapteinis vai zaldāts, bet 

visus kauliņus līdz pēdējam es sapakoju kastē. Kasti aizveda uz Alūksni un, kā 

mums paziņoja Fricis Polnas, tā aprakta pretī Alūksnes pilij. Kara komisārs 

iedevis naudu, lai mēs atzīmējot bēres. Cik tās naudas bija, nezinu, bet zakuskas 

un kandžas pietika mums visiem bēru viesiem bēru mielastā Bejas ciema 

padomē -man, Ērikam, Edžiņam, Vilim un Vasītim. Ejot no ciema padomes uz 

Bejas skolotāju māju, kur mums bija dzīvoklis, rāvām vaļā: „Tev mūžam dzīvot, 

Latvija” un „Daugavas abas malas”.  

Otrā rītā bija labas atsauksmes, ka annenieši esot ļoti skaisti dziedājuši, bet 

par kaut ko citu, sākot ar ar dziesmu saturu, neviens neiztirzāja. Ka mēs 

dziedājām normāli, bija ticami, jo apdzērušies nebijām, bet ierāvuši bijām tik 

daudz, lai „jūra būtu līdz ceļiem”.  

Četri no mums pieciem bijām Annas vīru vokālā ansambļa dalībnieki, starp 

mums viens sarkanarmietis un viens leģionārs, tātad dziesmas bija uz darba 

tautas vēlēšanos. Jautri gāja arī Kalncempjos, kur ar politiskām un 

saimnieciskām domstarpībām nenodarbojās. Viena nebūšana bija, ka, kunga 

dūšā būdami, vīriešu dzimtas pārstāvji bieži sajauca sievas un ar redzi vien bez 
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taustīšanas pie īstās sievas bija grūtāk nokļūt, bet tas nekādus lielus strīdus 

neizraisīja.  

Izstrādājamies daudzos Alūksnes rajona ciemos, bet nekādu nepatikšanu ne 

mēs, ne viņi viens otram neizraisījām. Tā 1981.gada aprīlī mani ar godu pavadīja 

pelnītā atpūtā, bet uz savstarpēju vienošanos nostrādāju vēl līdz 1984.gada 

jūnijam. Pensijas laikā strādāju, jo apnika dzīvot bezdarbībā.  

Annas ciemā kauju cūkas, žāvēju gaļu, roku kapus. Gribu piedalīties un 

piedalos pašdarbībā. Astoņus gadus nospēlēju vijoli Annas lauku kapelā. Spēlēju 

teātri un vadīju režiju pārmaiņus ar Oskaru Jaunzemu. Pēdējos vienpadsmit 

gadus vadu dramatisko kolektīvu Jaunannas ciemā. Reizēm uzspēlēju lauku 

kapelā pensionāru sarīkojumos Annas un Jaunannas pagastos. Pārcietu 

operāciju, kur noasiņošanas dēļ gandrīz noliku karoti, bet gandrīz jau neskaitās. 

Pēc pāris mēnešiem biju atkal uz pekām un ar slimošanu, paldies Dievam, 

nenodarbojos. Abi ar sieviņu saņemam pensiju, kopā Ls 82, kopjam vienu gotiņu 

un vienu sivēniņu, baudām saulainās vecumdienas. Kaut es neuzcēlu Jauno 

Eiropu un nesagaidīju paradīzi zemes virsū – komunismu, tomēr esmu 

apmierināts, ka varam dzīvot kaut pusbrīvā Latvijā, kur varu runāt latviski un 

nav jāklanās ne fricim, ne vaņam. Tas stāstīts un rakstīts līdz 1997.gada aprīlim. 
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1944.gada jūnijā Annai tuvojās fronte un visus iedzīvotājus vācieši dzina no 

mājām ārā. Iedzīvotāji ar lopiem un sadzīves lietām paslēpās mežā, jo negribēja 

doties bēgļu gaitās plašajā pasaulē. Pāri „Trisenieku” zemei, sākot no Ezeriņiem, 

pāri Aunu kalnam un Sauleskalnam, izmantojot pauguraino reljefu, uzbūvēja 

ierakumu un blindāžu joslu. Te smagās kaujās satikās abas armijas, saārdot 

zemi, nodedzinot visas apkārtnes mājas un atstājot simtiem kritušo abās frontes 

pusēs.  

V.V.Vrazovskis. „374. Ļubaņas strēlnieku divīzijas kaujas pie Annas 

(Papardes) stacijas 1944.g.”, krievu val. tulkojums - V.Miķelsone: „Par šīm 

kaujām atmiņu maz, taču, spriežot par kaujās gūtajiem zaudējumiem un 

apbalvojumu dokumentiem, redzams, ka te kaujas bijušas smagas. 30. jūnijā pēc 

kaujām ieguvām Vīksnas staciju un, sekojot pretiniekam, sasniedzām Papardes 

upi, nonākot mežā Aunu kalna austrumos. Viena vienība pietuvojās Annas 

dzelzceļa stacijai. Lielākajai daļai kareivju šīs bija pirmās kaujas.”  

Divīzijas avīzē „B АТАКУ” (“Uzbrukumā”) rakstīts: „Pretinieks 

acīmredzot vēlējās pozīcijas pie Annas stacijas noturēt par katru cenu. Te jau 

agrāk plašā apkārtnē bija ierīkotas aizsardzības līnijas. Tranšeju priekšā bija 

mīnu lauki un dzeloņdrāšu aizžogojumi vairākās kārtās. Bija pilna profila 

tranšejas ar vairākiem dzotiem. Vācieši visu laiku pieveda rezerves, nāca 

pretuzbrukumos un viņus atbalstīja tanki un pašgājēji ieroči.”  

Pēc apbalvoto sarakstiem var spriest par tālāko kauju norisi. 1.augustā 

notiek pirmās kaujas par Annas staciju, izdodas sasniegt dzelzceļa līniju un 

nostiprināties. Turpmākajās dienās sīvas kaujas, vispirms atmīnējot mīnu laukus. 

No 3. līdz 7. augustam kaujas notiek „Trisenieku” apkārtnē, tad turpinās Aunu 

kalna un Sauleskalna virzienā (V.V.Vrazovskis). Šīs kaujas prasīja daudz upuru, 

sibīriešu zēnu dzīvību. Ates Brāļu kapos guldīti vairāk nekā 1000 padomju 

karavīru no tuvākās apkārtnes un turpat, pāri ceļam, mežmalā guļ varbūt tikpat 

vācu armijas karavīru. 

Aizejošajai armijai pa pēdām pagastā ienāca padomju varas vīri. Kā 

atceras vecie annenieši, tad viens no pirmajiem uzdevumiem pagasta vīriem bija 

savākt un apglabāt vēl šur tur atrodamos kritušos karavīrus. 

Augustā pagasta ļaudis, atgriezušies izpostītajās un izdegušajās mājās, 

sāka dzīvi no jauna. Annas pagastā bija nopostītas 166 ēkas (“Padomju 

Jaunatne”, 1945, 25.jūlijs). Cēla ēkas, tīrīja un līdzināja sapostīto zemi, kas 

nebūt nebija ne viegli, ne droši, jo saārdītajā zemē atradās dzeloņdrātis, 

nesprāgusi munīcija un mīnas. Arī mūsu mājas bija nopostītas, bet kaimiņu Egļu 

mājas bija mazāk cietušas, un mūsu ģimene apmetās Egļu klētiņā vienā galā, 

otrā klētiņas galā mitinājās kaimiņu Lapiņu ģimene.  

Pagasta izpildkomitejas sastādītajā sarakstā par postījumiem ar nr.102 

rakstīts „Krēsliņš Antona „Trisenes,, visas ēkas nodedzinātas, sējumi nopostīti, 

ģimenē 5 cilvēki, t.sk. 3 darba nespējīgi, aramzeme 6 ha, pļavas 6 ha, ir 1 zirgs 

un divas govis. 1944.gadā aprēķināts nodoklis 297,24 rbļ. (Alūksnes ZVA, F- 

392, A- 1, gl. v.- 19) 
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Tās ir mūsu kaimiņienes Maijas Lapiņas atmiņas par atgriešanos no bēgļu 

gaitām un par mani. Man palīdz savākt un apkopot informāciju par tiem laikiem 

viņas māsa Vija Miļelsone, kas ir LU vēstures fakultātes absolvente un mana 

klases biedre Annas pamatskolā. Mūsu ģimenes dzīvoja un dzīvo dažu simtu 
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metru attālumā un mēs uzturam labas un draudzīgas attiecības daudzus gadu 

desmitus.  

Tajā ziemā visi gāja meža darbos, gatavoja kokmateriālus ēku 

celtniecībai, un pēc kāda laika, apmēram diviem gadiem, varējām jau dzīvot 

savās mājās (Jāņa Lapiņa atmiņas). Līdztekus saviem darbiem bija jāiet jaunās 

varas noteiktajās šķūtīs un uzliktajos darbos. Sākās iesaukums Sarkanajā armijā, 

un no pagasta atkal aizplūda vīri. 

1945.gada 7.martā notiek Annas pagasta izpildu komitejas pirmā sēde un 

protokolā nr.1. lasām. ka pagasta izpildkomitejā izveido Lauksaimniecības 

komisiju, lopkopības komisiju, kulturelās-izglītības komisiju, veselības 

aizsardzības komisiju, sagādes un tirdzniecības komisiju, ceļu un labierīcības 

komisiju un karavīru ģimeņu apgādes komisiju. Nākamajā sēdē, protokols nr.2, 

1945.g. 16. marts, veido desmitsētu pilnvaroto sastāvu, pavisam sarakstā ir 26 

desmitnieki un ar nr. 10 - Antons Krēsliņš, vidējais darba zemnieks. (Alūksnes 

arhīvs, Fonds-392, Apraksts-1, gl.vien.-3).  

Tas nozīmēja - uz katrām desmit zemnieku sētām norīkoja vienu no 

zemniekiem, kuram jāatbild par to, lai visi no desmitnieka precīzi izpilda visu 

uzlikto. Tā veidojas jaunā padomju sistēma.  

Var redzēt, lasot Annas pagasta izpildkomitejas sēžu protokolus, ka 

vadošā personālsastāva mainība ir bieža, īpaši zemākajos posteņos, kā 

desmitniekos, kultūras namā, pagasta rēķinvedībā, ziņneši bieži mainās. Arī 

pirmo izpildkomitejas priekšsēdētāju I. Dreimani 1945.g. (par nekārtīgu 

pienākumu veikšanu) septembrī nomaina un viņa vietā ieceļ Adolfu Būdi.  

Laika posmā no 1945.gada līdz 1949.gadam, kad visa zemniecība 

piespiedu - brīvprātīgi tika apvienota kolhozos, izpildkomitejas sēžu protokoli 

atklāj kā pamazām, bet dzelžaini iedzīvotāji pazaudē savu neatkarību un izvēles 

brīvību, nonākot padomju sistēmas piespiedu - labprātīgajā atkarībā. 

 

1945.g. maijā beidzās karš, atgriezās vīri, kas bija palikuši dzīvi. „Bija 

smags laiks, bet viss veicās, jo bija prieks, ka nav vairs kara, kur jāšauj cits, lai 

nenošauj pašu. Mēs, Annas pagasta sarkanarmieši un leģionāri, bijām tādi paši 

draugi kā pirmskara skolas gados, jo frontes ceļus izgājuši vīri zināja un bija 

izjutuši uz savas ādas, ka mēs visi esam bijuši tikai lielgabalu gaļa priekš tam, 

lai valdītu pār mums sveša vara” (Adolfa Čerbikova atmiņas). 

”Tajā pašā laikā dzīve bija ļoti bīstama. Apkārtnes mežos bija brīvības 

cīnītāju grupas, tām atbalstītāji dažādi palīdzēja. Krēsliņu, Egļu un Lapiņu 

mājās cepa maizi, un nacionālie partizāni nāca pēc tās. Savukārt pagastā bieži 

iebrauca čekisti, iztaujāja iedzīvotājus, bieži rīkoja reidus pa zemnieku sētām, 

kuras atradās mežu tuvumā” (Jāņa Lapiņa atmiņas). 

 

1944.gada rudenī, tāpat kā 1941.gadā, atkal plosās trakumsērga. No 

klīstošajiem, trakumsērgas skartajiem suņiem jāsargā savi sētas suņi un 

ganāmpulks, jāsargājas pašiem. 
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1945.gadā darbību atsāk Lauksaimnieku-Piensaimnieku organizācija, 

tagad ar jaunu nosaukumu - Annas Piensaimniecības kooperatīvā sabiedrība, 

protams, tās darbība ir pakļauta padomju valsts plāniem. Tāpat kā iepriekšējos 

laikos, Annas piensaimnieki strādā labi un izvirzās labāko rindās.  

Tā laika presē nereti raksta par anneniešu darba panākumiem. Laikrakstā 

„Cīņa” 1947.g. 16.jūlijā: „Annas pagasta zemnieki no gada plāna 322 tonnas 

jau pirmajā pusgadā nodevuši 265,4 tonnas piena”. Cits citāts „Cīņa”, 1947.g. 

24.oktobris: „Annas pagasta zemnieki pirmie apriņķī nokārtojuši saistības gaļas 

piegādē valstij”.  

Laikā izpilda un pārsniedz kokmateriālu sagādes un malkas sagādes 

saistības, laikā un noteiktajos termiņos cenšas nodot uzliktās labības normas un 

daudzas citas saistības. Pat brīvprātīgi-obligāto valsts aizņēmuma obligāciju 

plānu annenieši izpilda ar uzviju. Sakostiem zobiem, knapinoties savā 

saimniecībā, baidoties no represijām, zemnieki centās izdzīvot.  

 

Annas pagasta izpildu komitejas sēdes protokolā nr.14 (Alūksnes zonālais 

Valsts arhīvs, Fonds-392, Apraksts-1, Glab. vien.-3) no 1946.gada 22.septembra 

lasām „Skatot cauri Antona Krēsliņa lūgumu dēļ viņa atbrīvošanas pa daļai no 

graudu, gaļas un kartupeļu nodevas un lauksaimniecības nodokļa, 

Izpildkomiteja nolemj: tā kā Antona Krēsliņa saimniecība ar tranšejām un 

ierakumiem ir, aramzeme iznīcināta ap 1,5 ha, kura platība izslēdzama no 

apliktās aramzemes kopplatības. Kas attiecas uz lauksaimniecības nodokļa 

atlaišanu, tad, ņemot vērā, ka saimniecībā ir pietiekoši darbaspēka, un pagājušā 

1945. gadā nodoklis ir bijis atbrīvots 50%, šogad atlaidi nevar dot.” 

 

1947.g. 4.janvāra sēdē „skatot cauri Krēsliņa Antona lūgumu dēļ meža un 

purva no viņa saimniecības atsavināšanu, Izpildkomiteja nolemj paziņot 

Krēsliņam, lai dabū piekrišanu no mežniecības un piekrišanas gadījumā 

ieskaitīt mežu un purvu Valsts zemes fondā” un turpat nākošajā sēdē 11.februārī 

,,skatot cauri Annas piensaimniecības sabiedrības lūgumu, blakus atrodošos 

viņu īpašumam, kūdras purvam, atrodošos Trisenieku Egles un Krēsliņu māju 

brīvo Valsts zemes fondā nodoto mežu, Izpildkomiteja nolemj piešķirt Annas 

piensaimnieku sabiedrībai pieprasīto mežu.” 

Tā maz pamazītēm īsā laikā zemnieki zaudēja savas zemes. Bieži vien 

savu zemi paši atdeva Valsts zemes fondam, lai neieskaitītu kulakos. 1947.g. 

18.aprīļa izpildkomitejas sēdē lemj par, no 1944.g. pamesto un neapsaimniekoto 

14 saimniecību ieskaitīšanā Valsts zemes fondā. 

 

Zemnieks mīl savu zemi un cer - visām varām vajag maizi, pārtiku. Annas 

pagasta Piensaimniecības kooperatīvā sabiedrība apņemas apstrādāt un apsēt 60 

ha brīvās zemes. Tās ir to saimnieku zemes, kuri okupāciju gados ir aizklīduši 

pasaulē, krituši kara frontēs vai okupāciju varu izsūtīti. Sēju uzsāk un pabeidz 

17.maijā (,,Cīņa”, 1947, 23. maijs). Taču jaunā vara jau aktīvi gatavojas 
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iznīcināt to visu, iznīcināt stipros zemniekus, savas zemes patriotus. Arvien 

vairāk propagandē kolhozu sistēmu laukos, un Annā pirmais kolhozs „Umara” 

nodibinās 1948. gada rudenī, apvienojoties vairākām saimniecībām.  

Annas pagasta izpildkomitejas sēdes protokols nr.6, 1948.g. 10. aprīlī 

Ienācis iesniegums no Zelmas Krēsliņas, kura lūdz pabalstu ceturtā bērna 

dzimšanas gadījumā. Izpildkomiteja lūdz Daudzbērnu nodaļai pabalsta 

piešķiršanu. (Alūksnes ZVA, F-392, A-1, glab. vien.-3). 

1948.gada rudenī, „Triseniekos” labības kulšanas laikā izcēlās ugunsgrēks 

un visas Krēsliņu pēc kara uzceltās ēkas līdz ar labību un daļu dzīvnieku sadega. 

Saimnieks atkal sāka celt lopu kūti, kur lopiem pārlaist ziemu. 1949.gadā, Annas 

pagasta izpildkomiteja, veicot bezsaimnieka ēku novērtēšanu, Krēsliņu ēkas 

novērtējuši- 3306,50 rbļ.” (Alūksnes ZVA, F-392, A-1, gl.v.-3). 

 

Neliela informācija par 1948.g. ugunsgrēku Triseniekos. Kaimiņi Jānis 

Lapiņš un viņa māsa Maija atceras: „Tajā reizē, iepriekšējā dienā, kulšanas 

talka bijusi pie mums un talcinieki, sēžot pie pusdienu vai vakariņu galda, 

aizrādījuši kulšanas dampja meistaram, ka dampja skurstenim vajag uzlikt 

aizsarg skursteni, jo brīžiem pa to izlidojot pa kādai dzirkstelei. Pēc tam veči 

pārsprieduši, ka tas aizsargs skurstenītim acīmredzot nav bijis uzlikts”.  

Maija un Jānis atceras, ka abi skrējuši pa taciņu uz Trisenieku pusi 

skatīties. Pa gaisu lidojušas degošas jumta skaidas un kritušas līču pļavā pie 

upes un mežā. Bijis ļoti stiprs vējš. Viņi tikuši līdz upei un tad sākuši atskanēt 

tādi kā šāvieni - degušas Egļu kūtiņas un citas ēkas un tajās sprāgušas patronas, 

acīmredzot no kara laika palikušās. Tad nu tālāk par upītes krauju viņi vairs 

negājuši, bail bijis. Runāts, ka to sprāgstošo patronu dēļ arī sadeguši visi lopi, 

kuri bija telpās, bail bijis tos glābt. Abām saimniecībām dzīvi palikuši tikai tie 

lopi, kuri bija ganībās. 

Redzot savām acīm, kā veidojas kolhozs, mani vecāki un arī kaimiņi 

kļuva ļoti atturīgi pret kolhozu ideju. Mans tēvs atklāti nostājās pret savas 

saimniecības nodošanu kolhozam. Domāju, PSRS vara saprata, ka Baltijas 

valstīs būs daudzi, kas pretosies kolhozu veidošanai, kas nestāsies kolhozos. Tad 

tika veidota un atbalstīta sistēma, ka iedzīvotāji ziņo kaut ko negatīvu par 

saviem kaimiņiem.  

Arvien vairāk propagandē kolhozu sistēmu laukos un Annā pirmais 

kolhozs „Umara” nodibinās 1948.gada 7.septembrī, apvienojoties 9 

saimniecībām ar zemes kopplatību 224,9 ha. (Lauksaimniecības kolektivizācija 

Alūksnes rajonā 1948.-1949.g. ANMM). Un tad seko 1949.gada izvešana. No 

Annas pagasta izveda 130 cilvēkus, izputinot 40 saimniecības, tai skaitā 

Krēsliņu saimniecību un ģimeni, viņu radus Egles. (Represēto saraksts, 1949.g., 

Latvijas arhīvi, pielikums, I daļa, 1995.) 

Pēc šīs izvešanas sekas ir tādas - 1949.g. Annas pagastā divu dienu laikā 

marta mēnesī izveido vēl piecus kolhozus. „Annas centrā 29.martā izveido 

kolhozu „Censonis” un tajā nonāk evakuēto (?!?!) zemnieku Krēsliņu un 



 

83 

 

Visendorfu lopi un zemes” (Alūksnes zonālais Valsts arhīvs, Fonds-148, 

Apraksts-1, Lieta-87). 

1949.gada jūnijā „Censonim” no brīvā fonda pļavām piešķir Antona 

Krēsliņa 7,8 ha, Karlīnes Ķinces 3,6 ha un Hertas Egles 3,0 ha pļavas. (Alūksnes 

ZVA, F- 392, A- 1, gl.v.- 3.) 

Zemniecība, spēcīgais gruntniecības mugurkauls Annā ir salauzts. 

Kādreiz tik spēcīgā pagasta lauksaimniecība sāk pagrimt, tā nekad vairs neatgūst 

20.gs pirmās puses spožumu. 

 

Secinājumi 

1. Baltijas valstu sadarbībai bija un ir būtiska nozīme gan 20., gan 

21.gadsimtā. Žēl, ka pirms Otrā pasaules kara tā nebija pietiekoša, lai kopēji un 

saskaņoti rīkoties pret Baltijas okupāciju. 

2. Latvijai vajadzēja izrādīt bruņotu pretestību savas valsts okupācijai. Tas 

neradītu diskusijas par Latvijas brīvprātīgu pievienošanos PSRS vai aneksiju, 

vai okupāciju.  

3. Annenieša Ādolfa Čerbikova atmiņas par dalību karā dod reālu 

priekšstatu par tā laika notikumiem un daudzu Latvijas karavīru likteņiem. Tās 

ir godīga cilvēka atmiņas bez propagandas. 

4. Daudzi latvieši bija spiesti cīnīties svešu armiju sastāvā. Dažreiz pat 

tuvi radi cīnījās pretējās frontes pusēs. Tomēr, parasto cilvēku starpā, tas 

neizsauca naidu starp karavīriem, kas bija cīnījušies dažādās armijās. 
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2.2. Brauciens un dzīve Sibīrijā 
 

Gribu vēlreiz atgriezties pie saviem vecākiem. Man ir paveicies, ka viņi 

bija tipiski Latvijas zemnieki, bet mums, bērniem, vislabākie.  

Tēte – darbarūķis, gandrīz nekad nevienu nelielīja par padarīto darbu, 

vismaz jau tajā vecumā, ko es atceros, bet, ja viņš nebārās, tā jau bija labākā 

uzslava. Viņš vienmēr centās pats visu darīt un no sirds. Tēvs teica, ka var jau 

redzēt, kas par cilvēku, ja redz, kā viņš, piemēram, koka celmus izlauž; vai 

gulstas ar krūtīm, nebaidoties sasmērēties, vai tikai piedalās šajā procesā. 

Es atceros, kad tēvam bija jau ap 80 gadiem, man zem trīsdesmit, un no 

rīta es gāju agri pļaut, ap desmitiem no rīta māte man teica – piebremzē, dēls, jo 

tēte jau centās pļaut man līdzās, un māte baidījās, ka tēvam var būt problēmas ar 

veselību, uzturot manu tempu.  

Par mūsu „Triseniekiem” - tēva mājām - ir stāstīts, ka kara beigās mēs 

devušies bēgļu gaitās. Kad atgriezušies atpakaļ, mājas bija nodegušas, un tēvs ir 

uzcēlis visu no jauna. Tad kādā kulšanas talkā atkal māja nodega. Tur kaut kā 

nav tik skaidrs, kā tas viss notika, jo mana māsa Rasma kaut kā savādi izteicās 

par šo gadījumu. Tas ir daļēji aprakstīts iepriekšējā sadaļā. Vienalga, fakts 

paliek fakts - mājas un visa saimniecība nodega. 

Tēvs atkal bija sācis celtniecību: uzcēlis kūti, savedis materiālu mājai, un 

tad 1949.gada 25.martā mūs izveda uz Sibīriju. Kā jokoja mans tēvs, mūs 

aizsūtīja uz krievu valodas kursiem. 

No mātes stāstītā. Tēvs ir teicis tiem, kas mūs izveda, ja viņš ir vainīgs, lai 

viņu nošauj, bet lai neaiztiek pārējos ģimenes locekļus – sievu un bērnus. Tēvs 

bija vīrs ar stingru mugurkaulu. Tagad, kad bērniem vai kādam no mums rodas 

dažādas problēmas, es kā piemēru minu to, kas bija jāpārdzīvo tēvam un mātei, 

kad mūs izveda un dzīvojām Sibīrijā. Tad mūsu tagadējās problēmas liekas 

nenozīmīgas. Visu var labāk saprast salīdzinot, jo absolūto mērvienību, jēdzienu 

nav daudz. 

 

Māte – Zelma Stalaža, dzimusi 1910. g. 23. novembrī. Viņas vecāki, tēvs 

Fridrihs un māte Alvīne, nākuši no kalpu ģimenes. Gulbenes rajona Stāmerienas 

pagastā mammai bija vēl trīs māsas un brālis, kas gājis bojā revolūcijas laikā 

Krievijā. Vectēvs bija strādājis meža darbos un reiz atnācis no darba un naktī 

miris. Vecomāti atceros nedaudz, kad atbraucām no Sibīrijas, bet viņa jau gulēja 

uz gultas pie mātes māsas Īdas. 

Otra māsa, Antonija, precējusies Toma, bija sirma kundze, bet tāda 

diezgan smalka, ja salīdzina ar mammu un Īdas tanti, kas abas bija vienmēr 

gatavas kādu izjokot, piedalīties dažādās sacīkstēs. Mātei Sibīrijā neviens 

vīrietis spēkojoties nevarēja saturēt rokas. Cik nu pats atceros vai tas ir nostāsts, 

ka kaut kāds milzenis, traktorists, pat ādu mātei ir nobraucis pie delnām uz 

rokām, bet nav varējis noturēt viņas rokas. 
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Īdas tantei, velkoties ar pirkstiem, bija pārrauta cīpsla, kas nāk no pirksta, 

jo viņa vilkās uz pirkstiem ar vīriešiem. Gan māte, gan Īdas tante, kad sanāca 

kopā, vienmēr izdomāja kaut kādas sacensības vai kaut ko līdzīgu tam. Man jau 

tas ļoti patika. 

Māte man bija patiešām sapņu sieviete, jo gan izskats, gan prasmes, prāta 

dotības, prasme ģērbties, uzvesties, runāt - tas viss bija ļoti augstā līmenī. Es 

dzīvē neesmu saticis neko labāku. Kad mūs aizsūtīja uz Sibīriju, līdzi tika 

paņemta šujmašīna „Singers”, tā kopā ar mums izbraukāja Krieviju un atgriezās 

Latvijā. Māte prata no vecajām drēbēm sašūt modernus tērpus un atbilstoši 

situācijai ļoti skaisti saģērbties. 

Māte, kā sieviete, prata panākt savu bez strīdiem un kaprīzēm. Atceros 

stāstīto, ka dažreiz tēte ar mammu ir bijuši Alūksnē, un māte it kā nejauši 

ievilinājusi tēti veikalā. Tālāk jau pārdevēji parasti pierunājuši tēti nopirkt savai 

skaistajai sievai kādu preci. 

Reiz tēvs palūdzis tādu preci, kas nebija šajā veikalā. Veikalnieks 

aizsūtījis kādu uz citu veikalu, lai nopērk un atnes tēvam prasīto. Vai cits 

gadījums, kad tēte pateicis, ka nav līdzi tik daudz naudas. Atbilde bija vienkārša: 

mēs Jūs pazīstam, un nākamo reizi atnesīsiet. 

Tagad (2016) tas izklausās ikdienišķi. Es nesen biju kafejnīcā, kur 

nestrādāja elektroniskā samaksas sistēma, bet man nebija līdzi skaidras naudas. 

Pārdevēja teica: mēs jūs pazīstam, atnesīsiet nākamo reizi. Tas ir tagad, bet 

PSRS laikos, kad māte man to pastāstīja, tas likās neticami, jo viss bija deficīts. 

Pārdevēja bija „dieviete”, un pircējs - „lūdzējs.” Rietumu latvieši PSRS laikā 

negribēja apmeklēt veikalus, jo viņiem tas bija pretīgi. Tagad es viņus labāk 

saprotu. 
 

1949.-1957. gads. Es jau maz ko atceros par šo laiku, bet atsevišķas epizodes 

ir prātā, un, godīgi sakot, es nezinu, ko atceros pats, kas ir stāstīts un tagad man 

tikai liekas, ka atceros. 

Piedzimis esmu 1945.gada 13.aprīlī, bet pavisam nesen man māsa Rasma 

stāstīja, ka piedzimu naktī uz 14.aprīli un var uzskatīt pat 14.aprīli par manu 

dzimšanas dienu, bet tēvs ir teicis, lai būtu 13.aprīlis, jo 14.aprīlis pēc vecā 

kalendāra ir 1.aprīlis - melu vai mānīšanas diena - un to tēvs negribēja. 

Man stāstīja, ka es maziņš, pirms izsūtīšanas uz Sibīriju, esmu centies 

palīdzēt tēvam celtniecībā un sitis naglas bluķī. No tiem laikiem ir tikai viena 

mana fotogrāfija, kuru māte uz krūtīm paslēpusi, kad izsūtīja, un es pēc tam 

pasūtīju Maskavā uzlaboto kopiju, jau lielāku. 

Man tur ir gari, „zeltaini” mati līdz pleciem, un tie nedaudz vijās. Tēvam arī 

nedaudz vijās mati, mammai jau nu bija grūtāk pateikt, jo viņa, kā jau sievietes, 

lika ilgviļņus. Man prātā ir palikušas speciālas dzelzs matu šķēres, kuras karsēja, 

un tad uz tām uzvija matus. Mātei bija tumši mati, kas jau agri nosirmoja, bet viņa 

bija ļoti efektīga izskata: sirma, skaista un solīda sieviete. 
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Tēvam bija vairāk tumši brūni mati un sirmums bija redzams tikai pēc 80 

gadiem, bārda gan visa bija sirma. Tēvam matu palika mazāk, bet līdz savai 

beidzamajai dzīves dienai 90 gadu vecumā viņam bija savi mati, galva nebija 

plika. 

 

 
 

Par braucienu uz Sibīriju. Mūs veda lopu vagonos, braucām vai mēnesi. Es 

ar tēti gulēju uz lāvas augšā, un blakus bija neliels lodziņš, pa kuru es skatījos uz 

Krievijas ziemu. 
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Vagona vidū bija dzelzs krāsniņa, kuru kurināja ar malku, man liekas. Māte 

reiz ar plecu bija pieskārusies plītiņai un apdedzinājusies. Mamma baroja ar krūti 

manu jaunāko māsu Guntu, kura bija tikai gadu veca, arī man reizēm deva pasūkt 

krūti, kaut gan man jau bija četri gadi. 

Vēl prātā ir palicis biezināts piens bundžiņās. Varbūt to deva bērniem vai 

sievietēm, kas baro mazos, – nezinu. Vagonā tualetes vietā bija spainis, un reizēm 

vilciens apstājās, man liekas to darīja mežā, tad varēja izkāpt no vagona, lai 

aizietu uz tualeti, bet tikai turpat blakus vagonam, un apsardze ar šautenēm 

stāvēja blakus. Varbūt es to redzēju pa lodziņu, kas bija blakus lāvai, vai nu ir 

stāstīts, vai runāts par to. Vairāk gan nekas tāds nav prātā par braucienu uz turieni. 

 

Par dzīvi Sibīrijā. Prātā nāk tikai atsevišķi momenti un ne jau hronoloģiskā 

kārtībā. Tādēļ es rakstīšu arī par to, ko atceros, bet nezinu par secību. Mēs 

dzīvojām Amūras apgabala Tigdas rajonā, un tad bija dažādi km: 16., 32., 25. un 

varbūt arī citi, kur notika meža darbi un kur bija barakas, kurās dzīvoja dažreiz 

tikai tie, kas strādāja mežā, un barakas, kur dzīvoja ģimenes. 

Barakā gulējām uz koka lāvām, un matrači bija ar zāli piebāzti. Atceros, ka 

speciāli matračiem tika vākti grīšļi un citas zāles, kur blaktis negribētu dzīvot, jo 

vislielākā problēma bija blaktis. Mēs dažreiz gulējam uz grīdas un apkārt lējām 

benzīnu, bet blaktis pikēja virsū no griestiem. Viena epizode. Viena no 

izsūtītajām - mana drauga māte - strādāja pirtī, un tad mēs dažreiz gājām gulēt tur, 

kad apmeklētāji bija aizgājuši. 

 
Tas varētu būt 1952.gads Sibīrijā 
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Biju pie tēva barakā, un tiku viņam piesmēķējis no dzelzs krāsniņas, kas bija 

barakas vidū. Varbūt tā bija, bet nevaru teikt par 100%. Mani vecāki tajā laikā 

smēķēja, un tēte veselības ierobežojumiem nepievērsa uzmanību. Patiešām, kā 

dažreiz saka, staigāt, smēķēt un dzert es sāku vienlaikus. Piemēram, viņš deva 

paštaisīto alu arī manai meitai, mazajai Inesei, dzert, kaut arī mēs bārāmies uz 

viņu par to, bet es nekad netiku redzējis tēti piedzērušos un nesakarīgi runājošu. 

Atceros, ka tēte iemācīja man vakaros skaitīt tēvreizi „Mūsu Tēvs debesīs, 

svētīts lai top Tavs vārds ...”, kaut gan ne reizi neatceros, ka viņš ietu uz baznīcu. 

Viņš uzskatīja, ka ticēt katrs var sevī un tas nav jāizrāda uz āru. Tagad, redzot 

bijušos ticības apkarotājus, apmeklējot baznīcas, kā viņi cenšas būt svētāki par 

pāvestu, tas izsauc nepatiku un jautājumu, kādi viņi ir patiesībā - ticīgi vai 

neticīgi? Domāju, viņi ir tie, kas gatavi pielāgoties varai. 

Negribas par to pat rakstīt, bet dažreiz savā jaunības maksimālismā es šāvu 

pāri strīpai. Man tagad nedaudz ir kauns, ka es dažreiz demonstrēju savu neticību 

un tēti ar to apvainoju. Viens piemērs. Kā parasti, ja kāds strādā, tad saka „Dievs 

palīdz”, bet es dažreiz atbildēju „Velns palīdzēs” un, lai arī tēvs negāja uz 

baznīcu, tādas atbildes nepieļāva. Vēlāk, kad pats kļuvu par tēvu, es labāk sapratu 

savu tēvu un viņa teikto. Es pats esmu kristīts, un visi mani bērni tika kristīti. 

PSRS laikos virsniekam kristīt bērnus nebija pieņemts. Tas draudēja ar lielām 

nepatikšanām.  

Man uz visu mūžu palicis prātā, kad tēte, man guļot barakā, paglāstīja galvu. 

Tēvs nebija devīgs mīlestības izrādīšanā, pat dažreiz, var teikt, bija cietsirdīgs. 

Viens piemērs, ko atcerējās māte. Viņa tīrījusi aitu aizgaldu, parasti to dara 

pavasarī, bet mēsli pa ziemu tiek stipri sablīvēti, un tīrīšana ir fiziski smags darbs. 

Viņa no pārpūles šajā darbā nav varējusi to darīt, pagulējusi un, kad nākusi pie 

samaņas, tēvs licis darbu turpināt. 

Atceros, kā palīdzēju Rasmai zāģēt „čurkas”, tādu mazu malciņu, ar kuru 

darbināja gāzes ģeneratora traktorus. Man jau bija patīkami palīdzēt savai 

vecākajai māsai un justies pieaugušam. 
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Mans Rīgas kaimiņš Valdis, kas arī bija Sibīrijā, atrada savā albumā šo 

fotogrāfiju, kur es sēžu uz tilta malas pirmais no kreisās. Tādi mēs bijām – 

Latvijas puikas tālajos Sibīrijas mežos. 

Ģimenes dzīvoja ciematos, bet mežā strādājošie – barakās. Vienu dzīvošanas 

vietu nedaudz atceros. Kaimiņos dzīvoja ukraiņu ģimene, izsūtīta trīsdesmito 

gadu vidū. Bija plīts un kaut kas līdzīgs virtuvei, bet bieži tur ziemā turēja 

dzīvniekus: vistas, cūku vai pat telēnu. Tagad grūti pat pateikt, kas tā bija vairāk – 

virtuve vai kūts, bet tajā laikā to uztvērām normāli. 

 

 
Mēs ar Valdi bijām kopā Sibīrijā 

 

Šie kaimiņi bija kaut kādā citā statusā, jo viens no dēliem bija kara jūrnieks, 

bet otrs brālis strādāja turpat uz vietas. Mēs ar viņiem draudzējāmies un 

sarakstījāmies arī pēc atgriešanās no Krievijas. Tikšanās ar kara jūrnieku izsauca 

manā sirdī vēlmi arī kļūt par kara jūrnieku, un šo vēlmi es iznesu līdz karaskolas 

izlaidumam, kad aizgāju dienēt uz Ziemeļu flotes jūras aviācijas pulku. 

Diezgan bieži ciematā bija iespēja klausīties bijušo cietumnieku vai 

vienkārši cilvēku lēģeru dziesmas ģitāras pavadījumā. Šīs dziesmas man patika un 

patīk klausīties visu mūžu, jo tās parasti ir sirsnīgas, bieži tiek dziedātas no sirds 

un par lietām, kuras dziedātājs pats ir pārdzīvojis. Piemēram, kā “Pa Baikāla 

drūmajām stepēm”. 

Prātā palikušas dažādas iespējas skatīties filmas. Filmas rādīja meža 

strādnieku barakās par brīvu, bet tās bija propagandas filmas. Rādīja arī ciematā, 

kur bija jāmaksā par filmas apmeklējumu, un tur jau rādīja gan „Tarzānu”, gan 

Indijas „Klaidoni”, gan citas filmas, bet laikam jau arī patriotiskās. Mēs, puikas, 
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kaut kā ielīdām zālē no otras puses un skatījāmies filmas no ekrāna otras puses, 

bet ekrāns bija palags, tādēļ arī no otras puses bija laba redzamība. 

Spilgti atmiņā ir dažādi svētki, kad vīri sadzērās un bija kautiņi, kur lietoja 

nažus, lija asinis, un puikām tā bija labākā izrāde par velti. Viens piemērs. Ziemā, 

kad janvāra vidējā temperatūra bija -30
0
C, vīri nometās līdz jostas vietai kaili un 

kāvās ar nažiem. Tad viens aizgāja uz mājām un, kad daži nāca pie viņa 

skaidroties, kādu nošāvis, bet tas viss tika uztverts mierīgi, kā tagad kaut kāds 

satiksmes negadījums. Mani tomēr pārsteidza, ka tā cilvēki var izturēties pret savu 

un cita cilvēka dzīvību. Tagad es saprotu, ka pirmskara represijas, karš bija 

devalvējis cilvēka dzīvības vērtību.  

Taigā bija daudz dzīvnieku - gan lāči, gan vilki, gan lūši. Bieži cilvēki nosala 

mežā vai dzīvnieki, vilku bari, tos saplosīja. Bija pat teiciens “Taiga - saimnieks 

un tiesnesis”. Mežs bija skaists, tur auga daudz un dažādas puķes, un, atgriežoties 

Latvijā, es nevarēju saprast, kādēļ pie mājām audzē puķes, ja parasti tik daudz 

puķu ir mežā. 

Meži bija bagāti ar ogām. Mēs parasti daudz salasījām zilenes, jo mellenes 

tur neauga. Zemenes labi auga tur, kur bija degusi taiga, bija arī daudz dažādu 

sēņu. Es nezinu, kā, bet ogas tika savāktas, un kaut kā tās tika nevārītas saglabātas 

līdz ziemai, jo ziemā, atceros, kā mēs, bērni, skribinājām ogas no kubuliņa. Tika 

sālītas sēnes, kas ziemā labi noderēja ēšanai. 

Nedaudz atmiņā ir veikals, kur kādu laiku palīgdarbus veica arī mana māte. 

Veikali dega bieži, parasti, kad nāca kontrole vai pārbaude, jo tad nevarēja 

konstatēt iztrūkumus vai pārkāpumus. Mēs, puikas, ugunsgrēka gadījumā 

centāmies kaut ko nozagt un noslēpt. Atceros 3 litru, ar marmelādi pildītas, dzelzs 

bundžas, kas, nokļūstot ugunī, sprāga, bet mēs centāmies kādu izvilkt no uguns un 

noslēpt. Atceros arī cigaretes, man liekas, ar nosaukumu „Bokss”. Mēs tās veselu 

bloku noslēpām zem pirts jumta, jo nācās jau smēķēt dažādus draņķus, piemēram, 

lietainā laikā meklējām sausas lapas alās un no tām tinām smēķus. Mēs tad daudz 

ko nesapratām. 

Laikam jau varētu vēl daudz ko atcerēties par to laiku. Gan badošanos, gan 

to, kā centāmies izdzīvot. Piemēram, kā ķērām burundukus un dažreiz piesējam 

striķīti pie jostas un turējām bikšu kabatā, gan kā ķērām suslikus, gan, izmantojot 

drāts cilpas, kas novārītas ūdenī ar skujām, meža zaķus, gan kā cepām visādus 

dzīvnieciņus ugunskurā un tos ēdām. Tas bija izdzīvošanas laiks. Mēs centāmies 

izdzīvot. 

Vēl viens liels nedarbs ir prātā, kad ar komandanta dēlu kopā gājām pašaut 

ar viņa tēva mazkalibra šauteni. Nolēmām sašaut podiņus uz elektrības stabiem 

gar dzelzceļa līniju. Labi, ka mūs nenoķēra, bet tagad var iedomāties, kas man un 

maniem vecākiem draudēja, ja mēs būtu noķerti.  

Vēl viens piemērs. Lēcām ar slēpēm no paštaisīta tramplīna pāri vecai 

blindāžai, no kuras vēl bija redzami koka stabi, un kļūdas gadījumā varēja 

savainoties vai pat aiziet bojā. Līdzīga nervu pārbaude bija nobraukt ar slēpēm no 

smilšu karjera kalna, kas bija ļoti stāvs. Tā pakājē bija šķūnis, un vajadzēja dažos 
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metros pagriezt slēpes par 90 grādiem, jo citādāk ietriektos sienā. Tagad, to 

atceroties, var tikai brīnīties par vēlmi riskēt vai, kā tagad saka, iegūt adrenalīna 

devu asinīs.  

Tika jau arī savdabīgi slidots. Bija dzelzs slidas, kuras tika piesietas pie 

velteņiem (vaļenkiem). Slidojām pa ceļu, kur mašīnas bija sniegu stingrāk 

noblīvējušas. Dažreiz ieķērāmies mašīnas bortā un tad jau nosacīti ātri braucām 

uz slidām, turoties pie mašīnas. Kaut gan tajā laikā smagās mašīnas nebrauca ātri, 

bet tomēr tas bija riskanti. 

Meža darbos palaikam kāds gāja bojā. Daži nosala mežā vai apmaldījās, vai 

vienkārši pazuda, un nekādas lielas izmeklēšanas nenotika. Taiga ir taiga. Tā jau 

bija liela bēda bojā gājušo radiem, draugiem. Tomēr cilvēku dzīvības vērtība tajā 

laikā nebija augsta. Mēs, bērni, to uztvērām mierīgi. 

Latvieši, arī igauņi un lietuvieši, vienmēr atzīmēja savus svētkus - gan Jāņus, 

gan Ziemassvētkus. Bija jau diezgan daudz jauniešu, kas daudz ko interesantu 

izdomāja, un svētki bija jauki. Dažreiz saņēmām no Latvijas paciņas, kad atsūtīja 

gan vilnas zeķes, gan kaut ko citu – tie arī bija svētki. 

 

Par vērtībām. Atceros divas reizes, kad tēte bija ļoti nikns uz mani un mani 

nopēra. Viens gadījums, kad es biju samainījis, kā man likās, nekam nederīgu 

sadegušu mātes pulksteni, bet izrādījās, tas bija zelta pulkstenis, kaut arī bija 

dedzis un nestrādāja.  

Otrs gadījums, kad kaut kur bija nopirkts ābols – tos ieveda no Ķīnas, jo 

Sibīrijā neauga, un es vai Gunta tajā bijām iekodušies bez atļaujas, tad arī dabūju 

krietnu pērienu, bet vispār tēvs daudz nepēra. Gribu atzīmēt, pirmkārt, nekad 

nebija situāciju, ka mūs sodītu un mēs nezinātu vai nesaprastu, par ko tiekam 

sodīti. Otrkārt, neatceros gadījumus, ka tēvs vai māte izgāztu dusmas uz bērniem, 

tos fiziski sodot. To es ņēmu vērā, audzinot savus bērnus. 

Kad Vija palika ar mums, mazajiem - mani un Guntu, viņa parasti vairāk 

lutināja, kaut ko garšīgu gatavoja paēst. Vēlāk viņa arī tur apprecējās ar Stepanu 

Jurčenko, kas bija no Ukrainas un dienējis PSRS armijā. Tas arī bija iemeslis tam, 

ka Vija atbrauca no Krievijas nedaudz vēlāk. 

Mūsdienās (2016.g.) plašsaziņas līdzekļos un arī sadzīvē diskutē par sieviešu 

un vīriešu līdztiesības jautājumiem, kā arī par to, kas un ko dara no mājas darbiem 

utt. Es nekad netiku redzējis, dzirdējis strīdu par tādiem jautājumiem starp 

maniem vecākiem. Katrs, bez vārdiem, zināja savus pienākumus.  

Mani vecāki viens otram nepārmeta neizdarīto vai slikti izdarīto. Vienu reizi 

gan atceros, kad mamma ar humoru atcerējās gadījumu, kad tēte ir gājis meitās ar 

jauniem vīriešiem. Tētis tāpat atjokoja, ka viņam, pieredzējušam vīrietim, 

vajadzēja jauniešus mācīt, kā uzvesties un apieties ar sievietēm. Tas viss bija 

teikts ar smaidu, kā jau joks. 

Karstas diskusijas mūsu ģimenē bija par pasaules notikumiem, par politiku. 

Tas gan bija vēlāk, kad mēs atgriezāmies no Sibīrijas un es jau pats varēju izteikt 

savu viedokli. Man ģimene ir bijusi un ir vieta, kur jūtos labi. Gribētos, lai šo 
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sajūtu mantotu mūsu bērni un mazbērni. Esmu pārliecināts, ka vislabākā bērnu 

audzināšana notiek normālās, labās ģimenēs. Galvenais ir vecāku piemērs – ne 

tikai vārdos, bet galvenais - darbos. 

Par skolas gaitām atceros maz. No sākuma vecāki mani negribēja sūtīt uz 

skolu 1952.gadā, kad man bija 7 gadi. Tomēr vēlāk nolēma mani sūtīt skolā, un es 

sāku mācīties vēlāk - pirms Jaunā gada. Klasēs mācījās ļoti dažāda vecuma 

jaunieši, jo daži bija sākuši mācīties jau Latvijā, bet Krievijā bija jāsāk mācības 

vai no jauna, vai no kādas jaunākas klases. Pirmkārt, nezināja vai slikti zināja 

krievu valodu. 

Man nebija problēmas ar mācībām, bet disciplīna skolā bija savdabīga. Viens 

piemērs. Mūsu klasē, tā jau nebija pirmā klase, mācījās zēns, nedaudz vecāks par 

mani, skolotājs gribēja viņu izraidīt no klases. Viņš nepameta klasi. Tad skolotājs 

lika izvest no klases. To nevarēja izdarīt, jo zēns bija stipri ieķēries skolas solā, 

tad viņu iznesa no klases kopā ar skolas solu. Skolas soli bija galds kopā ar divām 

sēdvietām. 

Zēna māte izvešanas laikā bija noslēpusi savos kuplajos matos pistoli - 

brauniņu un kādā kritiskā situācijā, detaļas nezinu, nošāvusi apsardzes vīru. Palika 

neizmeklēta viena skolotāja nogalināšana, kuru sasaistīja ar konfliktu skolā starp 

dažiem skolotājiem un apmācāmajiem. Vēlreiz varu atzīmēt, ka kāda cilvēka nāve 

vai slepkavība bija parasta lieta, tā neizsauca lielu izmeklēšanu. 

Skolēnu vecumā vasarās mēs parasti strādājām. Divus darbus atceros labi. 

Ganījām kazas, un vajadzēja sagatavot bērzu slotas, bet ne pirtij, tās kaltēja, un 

tad ziemā ar tām baroja kazas. Vēl bija vietējais kolhozs, un mēs vagojām 

kartupeļus. Metode bija savdabīga. Viens sēdēja zirga mugurā un vadīja zirgu, 

otrs pie arkla. Iespējams, tā tas darbs tika organizēts, jo mēs vēl bijām nelieli zēni. 

Tas palicis atmiņā tādēļ, ka pēc darba organizējām sacensības jāšanā ar zirgiem. 

Tas jau nu gan bija jautri un aizraujoši. Tikai ne zirgiem! 

Papildus bija sēņu un ogu lasīšana. Mēs, zēni, jau neaizmirsām arī dažādas 

blēņas. PSRS laikā seksa nebija, kā vēlāk teica propaganda, mēs paši atklājām 

dažas dzīves īstenības. Dzīvoja jauna ģimene, un, kad viņi gribēja mīlēties, tad 

sūtīja savu mazo dēlu man pieskatīt. Mēs, gudrinieki, to sapratām un uztaisījām 

novērošanas iespējas. Tā mēs iepazinām pieaugušo gultas mīlestību. 

Vasarā bija ļoti karsti, pat +30
0
C, un mēs daudz peldējāmies upē. Man tā 

likās upe, bet tagad es saprotu, ka tā bija neliela upīte, bet tajā varēja peldēties. 

Skraidījām ar basām kājām, un ir palicis atmiņā, ka uzlēcu uz takas, kur bija 

nolikts nazis, un stipri sagriezu kāju. No tiem laikiem man ir palicis uz kreisās 

rokas, tagad zem rokas pulksteņa, rēta - izgriezts robs. Kādreiz tā bija diezgan 

paliela rēta, tagad jau ir kļuvusi mazāka. Tās rašanās detaļas precīzi neatceros, bet 

atmiņā palicis, ka tā tika iegūta konfliktā un no pudeles ar nosistu kakliņu. 

Ziemā vidēja temperatūra bija kaut kur -30
0
C, kaut gan man atmiņā ir arī 

daudz zemāka temperatūra. Nezin kādēļ palikusi atmiņā temperatūra -48
0
C, kad 

čurājot strūkla sasala, nesasniedzot kāju līmeni. Tās bija temperatūras, kad lūza 
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metāls un bija ierobežojumi strādāt mežā ar tehniku. Ne jau cilvēkus žēloja, bet 

tehniku. Dzelzs tādu temperatūru neizturēja – lūza. 

Kādas bija kupenas! Mēs, bērni, taisījām sniegā alas, jo sniega kupenas bija 

augstākas par mums. Mēs bieži apsaldējamies, bet zinājām, kas un kā jādara, lai 

neapsaldētos un, ja tas ir noticis, kā uzvesties, ko darīt. Mēs, bērni, jutāmies labi 

gan ziemā, gan vasarā. Domāju, galvenā problēma un vēlme bija atrast, ko paēst. 

Laikam no tiem laikiem līdz šai dienai man nav ēdienu, kurus es neēdu. Mēs 

nezinājām nekādas alerģijas un jēdzienus garšo vai negaršo. Parasti vajadzēja 

zināt, vai to var ēst, vai tas nav indīgs. Tie bija izdzīvošanas skolas pamati, kurus 

mēs veiksmīgi apguvām. 

Tomēr mēs iemācījāmies arī daudz sliktu lietu. Iemācījāmies smēķēt un 

smēķējām. Ne jau labus smēķus, bet visādus draņķus un tajā skaitā - lielo vīru 

izsmēķus. Dzērām, ja kaut ko varējām dabūt iedzert. Kaut ko jau paņēmām - 

nočiepām no pieaugušo galdiem. Tas nebija bieži un daudz, bet bija. 

Atmiņā ir palicis limonādes parādīšanās laiks, kad nopriecājamies, ka tik lēts 

dzēriens, bet, dabīgi, ātri sapratām, ka tas neko nedod „kaifam”. Tādi nu mēs 

bijām Sibīrijas puikas no Latvijas. 

Mūsu vecākie draugi jau dzīvoja savu dzīvi, bet dažreiz mūs ņēma līdzi 

savos pasākumos. Mans radinieks Ojārs Krēsliņš (mūsu tēvi bija brālēni) dažreiz 

ņēma mani līdzi uz pīļu medībām. Tas man bija liels gods pildīt mednieka suņa 

pienākumus – palīdzēt atrast nošautās pīles. 

Mēs arī gribējām iegūt kaut kādu šaujamo. Atrast mežos kādu ieroci, kā tas 

bija Latvijā, nevarēja. Tad mēs gatavojām paši. Ņēmām caurulīti. Tās vienu galu 

aiztaisījām un netālu no caurules slēgtā gala izvīlējam nelielu caurumu. Caurulē 

ielikām sērkociņu galviņas sēru, kuru noblīvējām, tad ielikām atdalošo materiālu 

un virsū kādu dzelzs gabaliņu. To piesedzām ar kaut ko, lai „lode” neizkrīt. 

Tad, caur caurules caurumiņu aizdedzinot caurulē esošo sēru, varēja izšaut. 

Tālāk jau sākās variācijas: vai šaujamais tiek veidots kā pistole vai garāku stobru, 

un tad tas sanāca kaut kas līdzīgs šautenei. Dažreiz tika izgatavoti ļoti labi 

eksemplāri. Tas viss bija nelegāli, un nepatikšanas par to varēja būt lielas. 

 

Reiz izdevās redzēt un piedzīvot nelielu viesuļvētru jeb virpuli. Tāda 

parādība tajā pusē ir ļoti reta. Mēs ieraudzījām pa gabalu, kā virpulis iet cauri 

kapsētai un gaisā lidoja krusti. Mums, puikām, bija lieli prieki. Skrējām, lai 

satiktos ar virpuli, bet nokavējām. Viens zēns bija nedaudz palidojis gaisā. 

Virpulis bija diezgan spēcīgs, jo izgāza sētas un mūsu barakai nocēla visu jumtu. 

Tas jau nu bija interesants skats, kad sieviete iznāca no barakas un ieraudzīja, ka 

barakai nav jumta. Puikām prieki, pieaugušajiem raizes. 

Tēvam bija reimatisms, bet vietējie mednieki viņu izārstēja. Tēvam pēc tam 

nekad nebija reimatisma problēmu. Mēs slimojām reti. Atceros, ka bijām ar tēvu 

saķēruši kaut kādus ādas izsitumus un ziedāmies ar kaut kādu smirdīgu, tumšu 

ziedi, bet viss ātri pārgāja.  
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Par dzīvi Sibīrijā arī var atrast daudz aculiecinieku rakstīto un stāstīto. 

Domāju, ka bērni un pieaugušie šīs dzīves grūtības uztvēra dažādi. Pieaugušajiem 

vajadzēja prast izdzīvot pašiem un saglabāt savus bērnus. Mēs vairāk domājām 

par sevi, kā dabūt kaut ko paēst un ātrāk kļūt pieaugušiem.  

Mēs sapņojām par sātīgu ēdienu, neatkarību, spēku un brīvību. Starp mums, 

kā tas bija arī pieaugušajiem, cieņā bija drosme, uzticība un spēks. Tas daļēji nāca 

no cietumnieku romantikas un dziesmām. Mēs augām to ietekmē. No Sibīrijas 

laikiem man palicis atmiņā teiciens „Netici, nebaidies, nelūdzies!”, un es to 

ievēroju. 

 

Pieaugušie centās nerunāt par politiku, vismaz bērnu klātbūtnē, jo visur bija 

ziņotāji. Varēja būt bēdīgas sekas tiem, kas kritiski izteicās par valsts politiku. 

Viens piemērs. Kāds bija pateicis, ka avīzē “Pravda” nav taisnības. Mamma 

laikam bija manīta blakus runātājam. Viņu trīs diennaktis pratināja un centās 

piespiest parakstīt papīru, ka ir tādu izteikumu dzirdējusi. Viņa neparakstīja tādu 

sūdzību, bet sievieti, kurai bija mazi bērni, izmeklētāji trīs dienas noturēja pie 

sevis un daudz pratināja. 

Izsūtījumā dzīve bija smaga, bet man nav prātā nevienas epizodes, kad mani 

vecāki raudātu. Es pat neatceros, pirmkārt, māti sadrūmušu, sliktā garastāvoklī. 

Viņa vienmēr smaidīja, bieži uzdziedāja un vispār prata ar savu optimismu 

aplaimot apkārtējos. Viņu cienīja pat mūsu komandants, kas norīkoja viņu par 

mūsu, izsūtīto, grupas vecāko.  

Ir palicis atmiņā mammas 1.aprīļa joks, kad viņa pateica izsūtītajiem, ka 

visiem ir jāiet pie komandanta pārreģistrēties. Tas bija 1.aprīlī. Atceros, māte 

nedaudz pārdzīvoja. Vai komandants sapratīs tādu joku, kad pie viņa sāks nākt 

izsūtītie? Komandants saprata joku, un nekādu negatīvu seku nebija. 

Māte ar rokas izkapti pļāva zāli komandanta lopiem, jo tēte un citi darba 

spējīgie cilvēki bija meža darbos. Māte vēlāk arī gāja strādāt nosacīti samaksātu 

darbu – bija apkopēja veikalā u.c. Atceros, kā komandants stāstīja un smējās par 

mātes sākotnēji vājām krievu valodas zināšanām.  

Reizi māte prasījusi komandantam zirgu, bet krieviski to pateikusi šādi: 

“Mņe nužen koņ”. Burtiski tulkojot, sanāk - ērzeli. Komandants atjokojis: “A 

lošaģ padaiģet?”. Māte laikam zināja tikai, ka zirgu krieviski sauc ”koņ”, tādēļ 

uzstāja, ka viņai vajag “koņa”. Komandants smējās, bet tie nebija ļauni smiekli. 

Parasto cilvēku attiecības bieži balstījās, ne uz propagandas, bet uz cilvēciskajiem 

principiem. Es draudzējos ar komandanta dēlu.  

Tēvs bija vīrietis ar “dzelzs” nerviem. Atceros viņa teikto mātei par 

nervozēšanu un pārdzīvošanu: “Kas tie nervi tādi ir? Jaunkundžu izgudrojums. 

Vajag strādāt, bet ne velti runāt par nerviem, par pārdzīvojumiem”. Tomēr bija 

gadījumi, kad viņa acīs redzēju asaru. Viņš klusēja, neko neteica, bet tomēr asaras 

acīs bija, kas mani, puiku, pārsteidza. Es, taisnību sakot, pat neatceros kādā 

sakarā, bet es tad sapratu, ka ir lietas, kas viņu var dziļi ietekmēt.  
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Viņš varēja paciest lielas sāpes. Atceros, kā viņš ņēma pirkstos sarkanu ogli, 

lai aizsmēķētu. Viņam jau rokas bija pārklātas ar biezām tulznām. Neatceros ne 

reizi, kad tēvs būtu lamājies vai kliedzis. Viņš varēja sabārt un bāra par slikti 

padarītu darbu, bet nekliedza un nelamājās.  

Kā jau bērni, mēs sapņojām par skaisto nākotni. Kā puikām ierasts, es 

sapņoju par nākotnes varoņdarbiem. Vai dēļ skatītajām filmām par izlūkiem, vai 

ieslodzīto cietuma dziesmām, bet romantika mani bija ietekmējusi, toties es 

centos izvairīties no fotogrāfēšanās. No Sibīrijas ir saglabājusies manas klases 

fotogrāfija, bet sevi no tās es esmu izgriezis. Tādu attieksmi es saglabāju arī 

pirmos gadus Latvijā. Negribēju nekur atstāt savus attēlus. 

Jāņus mēs arī Sibīrijā atzīmējām diezgan vērienīgi. Skaidrs, ka tie nebija 

oficiālie svētki, bet Jāņu naktī dedzinājām ugunskurus un dziedājām 

līgodziesmas. Parasti mums, baltiešiem, piebiedrojās arī citu tautu pārstāvji. 

Svētkus atzīmēt visi vienmēr gatavi.  
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Secinājumi  

1. Dzīve Sibīrijā bija izdzīvošanas tests daudziem Latvijas iedzīvotājiem un 

pirmkārt ģimenēm.  

2. Tas saliedēja gan atsevišķas ģimenes, gan latviešu un pārējo Baltijas 

valstu kopienu. Izveidojās labi un draudzīgi kontakti ar vietējiem iedzīvotājiem, 

kas pamatā bija pirms II pasaules kara represētie. Starp viņiem bija daudz 

ukraiņu.  

3. Pateicoties manu vecāku lielajai izdzīvošanas spējai, mūsu ģimene 

atgriezās Latvijā. Nevar sadalīt, kurš vairāk palīdzēja izdzīvot - tēvs vai māte, vai 

vecākās māsas, kas arī strādāja pēc pilnas programmas. Mēs visi bijām vienoti, un 

tas ļāva izdzīvot. Tas ir svarīgi visos laikos, arī maniem bērniem un mazbērniem. 

4. Mums veidojās sava pasaules uztvere, savi priekšstati par to, kas ir labi un 

kas ir slikti. Piemēram, Sibīrijā mēs uzskatījām, ka īsts vīrietis (zēns) spēj sevi 

aizstāvēt, ja vajag, izmantojot ieročus. Zēniem tas bija paštaisīts duncis. Mēs, 

bērni, atgriežoties Latvijā, varējām mainīties, pārvērtēt jēdzienus, dzīves 

prioritātes un labāk saprast Latvijā pieņemtos jēdzienus - kas ir labi un kas ir 

slikti. Daži pieaugušie to nespēja un gāja bojā. 

5. Dažus cilvēkus Sibīrija sakropļoja, bet daudzus norūdīja. Es domāju, man 

tā bija laba dzīves skola, vismaz pamatskola, kas mani norūdīja gan fiziski, gan 

psiholoģiski. Es citādāk skatījos uz ģimeni un, pirmkārt, saviem vecākiem. Mani 

vecāki kļuva un ir cilvēki, kurus es cienu un patiesi mīlēju, un mīlu. Es lepojos ar 

viņiem un sapņoju kaut nedaudz būt līdzīgs viņiem savu bērnu acīs.  
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2.3. Pamatskola un vidusskola 
 

Atgriešanās Latvijā. Mēs dzīvojām Tigdas rajonā. Cik saprotu no vecākās 

māsas Rasmas teiktā, mūs atbrīvoja 1956.gadā, bet naudu atpakaļceļam 

vajadzēja pašiem nopelnīt vai sakrāt. No sākuma bija jātiek līdz Sivaki stacijai, 

tad brauciens uz Maskavu un no turienes caur Pļaviņām uz Gulbeni. Mēs 

braucām uz Latviju 1957.gada ziemā, ja nemaldos, februārī. 

Viena biļete braucienam kopējā vagonā maksāja 431 rubli un 19 kapeikas. 

Jābrauc bija 19 dienas. Vienmēr viss tiek uztverts, salīdzinot ar kaut ko. 

Salīdzinot ar izvešanu lopu vagonos, brauciens mājās bija daudz lielākā 

komfortā, bet iedomājieties, kā ir braukt kopējā vagonā ar visām mantām 5 

cilvēku ģimenei 19 diennaktis. Guntai bija tikai 9 gadi. Mana māsa Vija 

apprecējās ar ukraini Stepanu Jurčenko un atgriezās Latvijā nedaudz vēlāk.  

Maskavā visiem bija liels satraukums, jo atbraucām uz trīs dzelzceļa 

staciju pieturu, bet vajadzēja nokļūt uz Rīgas staciju. Tagad tas liekas vienkārši, 

bet toreiz tas bija citādāk. Mēs jau pat nebijām redzējuši tik lielu pilsētu. Mēs, 

bērni, vispār nebijām redzējuši pilsētu. Mēs bijām no Sibīrijas mežiem iznākuši 

“maugļi”. 

Vecākā māsa Rasma bija sarunājusi taksometru, kas atveda mūs uz Rīgas 

staciju. Tur bija kaut kāda problēma ar samaksu, jo taksists jau gribēja no „meža 

cilvēkiem” noplēst vairāk naudas. Tad bija lielā gaidīšana stacijā. Atmiņā 

palikusi interesanta epizode. Rīgas stacijā bija uz remontu slēgta stacijas tualete.  

Mēs ar tēti iedzērām alu, un, dabiski, radās nepieciešamība pēc tualetes. 

Es izgāju ārā un domāju kaut kur atrisināt savu problēmu aiz mājas stūra, kā to 

darījām Sibīrijā, bet šeit nekā. Visur cilvēki un nācās ciesties. Laikam tas bija 

liels pārdzīvojums, jo ir palicis atmiņā. Vēlāk jau tualeti atvēra, un mēs 

izbaudījām laimes sajūtu. Stacijā bija jāgaida daudzas stundas, un es ielīdu gulēt 

zem stacijas soliem. Pēc kāda laika to pamanīja milicis un piespieda mani 

pamest ērto atpūtas vietu. Man liekas, bieži nebija pat vietas uz soliem, kur 

apsēsties. Palika grīda. 

No Maskavas braucām līdz Pļaviņām. Tur vajadzēja pārsēsties vilcienā 

uz Gulbeni. Es, puika, kā ziemā pienākas, biju ģērbies fufaikā un velteņos 

(vaļenkos), bet Latvija mūs sagaidīja ar lietu. Atceroties Sibīrijas lielos ziemas 

aukstumus, tas man bija liels pārsteigums un izsauca neizpratni, kā var būt 

lietus ziemas laikā. Izsūtījuma vietā janvāra vidējā temperatūra bija -30
0
C, 

bieži tā bija arī zem -45
0
C, bet vasaras bija karstas. Es jau iekšēji pie sevis 

nodomāju, ka vajadzēja palikt Sibīrijā vēl ar māsu Viju. 

Pamatskola. Gulbenē dzīvoja mātes māsa Īda ar vīru un māti, manu 

vecomāti no mātes puses. Es paliku dzīvot pie Īdas tantes, iestājos un pabeidzu 

Gulbenes krievu skolas 5. klasi. Stāmerienas pagastā, savrupmājā, dzīvoja mātes 

otrā māsa, mana māsīca Gaida un brālēns Jānis. Es, parasti ar velosipēdu, braucu 

pie viņiem un kopā pavadījām brīvo laiku. 
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Māte ar māsu Īdu. 1958.gads. 

 

Prātā ir palikušas dažas epizodes. Vīri dzina kandžu lietošanai, bet 

galvenokārt pārdošanai. Brāga bija gatavota lielā dzelzs mucā, un mežā uz 

ugunskura veica šo operāciju – kandžas iegūšanu. Laiku pa laikam vajadzēja 

testēt, vai dzēriens ir pietiekoši stiprs. Kad vīri bija jau “notestējušies” līdz 

nemaņai, tad nācās man pildīt šo tik nopietno un svarīgo uzdevumu. Es ievēroju 

mēru un nezaudēju kontroli. 

Māsīca bija laba sportiste, daudz slēpoja. Brālēns bija invalīds un staigāja 

ar kruķiem. Viņš bija gadu vecāks par mani, un viņam bija ļoti spēcīgas rokas. 

Atceros, ka dažreiz viņš ar kruķiem bija nogājis ~10km, ejot uz skolu 

Stāmerienā. Ja sākām cīkstēties, tad guļus viņš mani parasti uzvarēja. Atceros, 

kā ķērām naktī vēžus uz ķeseles ar vardēm. Tā bija bērnība un sevišķa sajūta 

atrasties savu radu lokā un savā dzimtenē.  

Pēc skolas, 1957.gada vasarā, beidzot braucu pie vecākiem uz dzimto pusi 

- Annas pagasta Triseniekiem. No Gulbenes uz Valku gāja mazais bānītis – 

šaursliežu vilciens, kura lokomotīvē izmantoja malku, lai darbinātu tvaika 

mašīnu. Mūsu pietura bija Umernieki, un tā atradās ~10km no Alūksnes un 

nedaudz vairāk nekā 20 km no Gulbenes. Vilciena ātrums nebija liels, jo ceļā no 

Gulbenes pagāja 40-50 minūtes. 

No Umerniekiem līdz Triseniekiem attālums bija ap 3km. Parasti jau 

gājām ar kājām, dažreiz kāds paņēma vāģos, un tika braukts ar zirgu. Kad 

ierados pirmo reizi sava tēva mājas vietā, vietā, kur biju dzimis, mani nedaudz 

izbrīnīja tas, kur dzīvoja 1957.gada pavasarī un vasarā tēte ar māti. No tāluma 

tas izskatījās pēc tualetes. Mājokļa izmēri bija tuvu tam. Tā bija no dēļiem 
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sasista būdiņa, kur vidū iemūrēta neliela krāsniņa un tai blakus iespiestas divas 

nelielas gultiņas.  

Toties netālu no mājas vietas beidzot ieraudzīju savu sapņu bērzu birzi. 

Tēte man par to stāstīja Sibīrijā, kad kopā gulējām barakā uz lāvas, tā man 

identificējās ar Latviju un Tēvzemi. Tā patiešām bija skaista. Bērzi jau bija 

izauguši lieli, un tur varēja atrast arī meža zemenes. 

Tēva mājas vieta bija uz paugura vai kalniņa, un no mājas gāja lauku ceļš 

uz lielāku ceļu, kas savienoja Annu ar Jaunannu. Bija palikusi kūts, kuru tēvs 

paspēja uzcelt pirms mūsu izvešanas. Es iekārtojos gulēt kūtsaugšā un tur gulēju 

līdz vēlam rudenim.  

Gar ceļu, kā tas ir Latvijā daudzās vietās, auga lieli ozoli. Tie patiešām ir 

ilgdzīvotāji un mūsu valsts rašanās un dažādu notikumu liecinieki. Bija 

saglabājies ābeļdārzs, jāņogu un upeņu krūmi. Tas nebija kopts, bet deva labu 

ogu ražu. 

Lejā, ābeļdārza austrumu daļā, atradās ļoti liela liepa, tā veidoja trīs lielus 

atzarus. Tēte man teica, ka tik lielu šo koku viņš atceroties no bērnības, un tas ir 

no 19.gadsimta. Mēs iekārtojām bišu stropus, un bites ievāca garšīgu liepu 

medu. Par nožēlu, jau mūsdienās koks gāja bojā. Lielā vējā no sākuma nolūza 

viens atzars un tad jau arī pārējie. Žēl. 

Tēva mājas vietā bija palicis fundaments un ūdensvada caurule. Tas jau 

man bija interesanti, jo es nekad nebiju redzējis, ka ūdeni var ievest dzīvojamās 

telpās. Gan Sibīrijā, gan uz laukiem mēs ūdeni ņēmām no akas, kas atradās 

kādus simts metrus no dzīvojamās telpas. 

Triseniekos1957.gadā bija kūts un pagrabs. Pagrabu arī bija cēlis tēvs, bet 

kara laikā uz tā bija sprāgusi bumba, un pagraba griesti bija ar plaisu un nedroši. 

Mēs vēlāk griestus uzlikām no jauna, un tad jau arī uztaisījām jumtiņu virs 

pagraba. Pagrabs laukos ir nepieciešams, jo tajā laikā nebija ledusskapju un 

kartupeļus, dārzeņus, dažādus ievārījumus, gaļu un citus produktus varēja 

uzglabāt tikai pagrabā.  

Kūtī bija kolhoza teļi, un māte tos kopa. Es tos ganīju. Tēvs principiāli 

atteicās stāties un strādāt kolhozā. Viņš strādāja katru dienu, bet algu nesaņēma 

un oficiāli neskaitījās kolhoznieks. Tas bija viens no viņa dzīves principiem. Par 

to viņš bija atklāti izteicies arī agrāk, un, domāju, tas bija viens no iemesliem, 

kādēļ mūs izsūtīja uz Sibīriju. Tas, ka kāds uzrakstīja negatīvu ziņojumu PSRS 

varas iestādēm par tēvu, ir sekundārs, jo tāda bija radīta vide, kas radīja daudzus 

ziņotājus varas iestādēm.  

Otrs tēva konceptuāls redzējums bija par ticību. Viņš ticēja Dievam, bet 

uzskatīja, ka ticība ir katra cilvēka sirdī, jo PSRS laika baznīcās daudzi 

strādājošie cilvēki vairāk kalpoja valsts varai, bet ne Dievam. Viņš un mūsu 

ģimene neapmeklēja PSRS laika baznīcas. 

Vasarā es ganīju teļus un daudz lasīju. Es patiešām ļoti daudz lasīju 

grāmatas un, pirmkārt, latviešu valodā. Padomju laikā bija problēmas izveidot 

labu personīgo bibliotēku, jo nevarēja nopirkt labas grāmatas, bet bija iespēja 
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lasīt bibliotēkā esošās grāmatas vai paņemt no kaimiņiem, draugiem un paziņām. 

Vispār bērnībā nebija pat elektrības. Dienā bija darbs, un vakaros ar lampu vai 

dažreiz slepus zem segas ar kabatas lukturi lasīju grāmatas. 

Rudenī gāju iestāties Annas pamatskolas 6.klasē. Direktors man prasīja 

uzrakstīt – mamma mājās. Tas man sagādāja lielas grūtības, jo es daudz lasīju, 

bet galīgi nepratu rakstīt latviešu valodā. Direktors ieteica man uzsākt mācības ar 

otro klasi, jo tā bija ierasta prakse, ka, atgriežoties no Sibīrijas, daudzi bērni 

uzsāka mācības dažas klases zemāk. Es tam nepiekritu, bet par laimi 6. klases 

audzinātāja Tribise, direktora sieva, bija bijusi manu māsu, pirms izsūtīšanas, 

klases audzinātāja, un viņa piekrita paņemt mani sestajā klasē. 

Palika atmiņā pirmie sacerējumi un diktāti latviešu valodā, kad 

pasniedzējs ielika man „1” un teica, ka tas esot unikāli, jo viss darbs bija salabots 

sarkans. Krievijā nemācīja svešvalodu, bet Latvijā jau sāka mācīt no 5. klases, 

un tas man radīja vēl vienu problēmu. Labi, ka vecāki man bija devuši loģisku 

domāšanu, labu veselību un stipru gribasspēku. Pamatskolu es sekmīgi absolvēju 

un noslēguma sacerējumu uzrakstīju pats uz 3. Ar matemātiku, ģeometriju vai 

fiziku man nebija problēmu, tur es biju viens no labākajiem.  

Pirmo ziemu Latvijā mēs dzīvojām pie kaimiņienes. Viņas māja atradās 

ielejā, dažus simtus metrus uz ziemeļiem no bērzu birzs, bet tēva mājas vieta bija 

no birzs uz dienvidiem paugurā ~400m attālumā.  

Triseniekos tika uzcelta neliela māja. Tajā bija viena istaba un virtuve. Bet 

bija iemūrēta maizes cepšanai krāsns. Krāsns bija starp virtuvi un istabu, jo 

virtuvē gatavoja ēst sev un lopiem, pirmkārt, vārījām kartupeļus cūkai, bet 

mūrītis bija istabā. Tas tika izmantots gan drēbju žāvēšanai, gan pašiem kur 

sildīties. Kaķīši jau ļoti labprāt uz tā sildījās. 

Tomēr galvenā bija, manā uztverē, maizes cepšanas krāsns. Māte cepa ļoti 

garšīgu rudzu maizi. Mums, bērniem, tāda maizīte ar pienu un medu bija ļoti 

garšīgs ēdiens. Domāju, tāds ēdiens jebkuram visos vecumos ir kārojams. 

Man patika kurināt krāsni ar malku un skatīties ugunī. Tas sasilda un raisa 

pārdomas. Uguns liesmas ir skaistas un mainīgas. Tad jau nebija televizora vai 

citu elektronisko ierīču, jo pirmos gadus Triseniekos nebija elektrības. Tam ir arī 

pozitīva puse, jo tad bija vairāk laika lasīt grāmatas, padomāt, pasapņot un 

diskutēt savā starpā.  

Es izdarīju arī daudz sliktu darbu, jo biju autoritāte vietējo vidū. Zēnus 

iemācīju dzert, smēķēt un darīt citus nedarbus. Tajā laikā skolotājiem bija 

sarežģīti, jo mūsu klasē mācījās arī pieauguši zēni. Piemēram, Māris Krieviņš, 

kas arī atgriezās no Sibīrijas un kam palika 18 gadi. Arī viņam nācās sākt 

mācības no zemākas klases. Jautājums dzert vai nedzert viņam nepastāvēja, jo 

viņš kā pieaudzis cilvēks pats varēja lemt, ko un kā darīt. Pēc tam mūsdienās 

viņš bija labs sportists, un mēs ar viņu kopā esam skrējuši ne vienu vien 

maratonu gan Maskavā, gan viņa pilsētā Valmierā. 
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Vidusskola. 1959.gadā iestājos Alūksnes 1.vidusskolā un dzīvoju 

internātā. Bija daudz palaidnību. Piemēram, atmiņā ir epizode, kā uz derībām 

noslēpa nelielu spilvenu istabā, kur bija dažas gultas, daži muzikālie instrumenti: 

bungas, akordeons un vēl daži pūšamie instrumenti, jo es dzīvoju ar zēniem, kas 

muzicēja. Cilvēks visu izmeklēja un neatrada, bet spilvens bija noslēpts 

akordeonā un uz tā spēlēja, kamēr notika spilvena meklēšana.  

Vēl viena epizode, kas rāda uz jaunības dullumu. Tika organizētas 

sacensības, kurš vairāk izlīdis uz āru no istabiņas loga – mēs dzīvojām ne jau 

pirmajā stāvā. Es vinnēju, jo ar kājas pirkstu galiem aizķēros aiz galda malas un 

pats viss biju ārpus istabas virs ielas. 

Divus beidzamos vidusskolas gadus es biju zēnu internāta vecākais, un tā 

bija iespēja pierādīt dzīvē savas sākotnējās līdera spējas. Vidusskolā es reiz 

Jāņkalniņā labi noskrēju krosu, un mani uzaicināja mācīties sporta skolā. Tas 

bija labs pagrieziens, jo es sāku trenēties skriet, slēpot un vēlāk arī braukt ar 

velosipēdu un vienlaikus atteicos no smēķēšanas, arī dzeršana bija jākontrolē. 

Alūksnes apkārtne Latvijā ir bagātākā ar sniegu. Dažreiz rudenī kaut kur 

pļavā uzsniga un saglabājās sniegs. Mūsu sporta skolas treneris Vīgants jau 

aicināja iet slēpot. Dažreiz mēs pat neticējām, ka kaut kur ir sniegs. Distanču 

slēpošanā mēs bijām no labākajiem Latvijā. Man gan nedaudz nepatika 

klasiskais solis, bet tajā laikā jau vēl nebija slīdsoļa un distances tika gatavotas 

tikai klasiskajam solim. 

Reiz treneris mūs savāca un teica, ka distancēs viss ir labi, bet vajag 

kādam lēkt no tramplīna. Sporta skola var pretendēt uz augstu vietu sacensībās, 

bet tad vajag piedalīties visās disciplīnās un dabūt vismaz ieskaiti, lecot no 

tramplīna. Saprotams, visi pievērsās man. Treneris iedeva man lielās tramplīna 

slēpes. Tajā laikā tās bija no koka. Es uzstādīju dzelžus, kur stiprināt kājas.  

Atbraucām uz sacensībām. Ja nemaldos, tas bija Madonā. Vakarā aizgāju 

uz kalnu, kur lec no tramplīna. Bija jau neērti tur mēģināt, kad daudzi puikas jau 

labi un profesionāli izpildīja lēcienus. Sākotnēji papētīju, kā viņi piezemējās pēc 

lēciena, kā pareizi krist, jo pēc tramplīna ir ļoti stāva nogāze un tur nevar 

apstāties. Beigās, kad palika jau tumšāks un daudzi bija aizgājuši, es nobraucu 

dažas reizes no tā stāvā piezemēšanās laukuma. Izmēģināju arī krist un uz 

muguras nobraukt lejā. 

Nākamajā dienā bija sacensības. Visi gatavo, ieziež slēpes. Es vienā mierā 

tikai novēroju, jo slēpju slīdēšana mani maz uztrauca. Man vajadzēja veikt 

ieskaites lēcienu, rezultāts nebija svarīgs, bet vajadzēja nolēkt un palikt uz 

kājām, dabūt ieskaiti. Es to arī izdarīju. Kāds bija rezultāts, neatceros, bet tas 

nebija sliktākais. Galvenais, sporta skola dabūja ieskaiti lēkšanā no tramplīna, un 

tad jau es startēju arī distancē, kur jutos labi. Tāda nu bija mana dīvainā pieredze 

šajā sporta veidā. 

Vasarā es strādāju skolas laukos, strādāju arī pie vecākiem uz laukiem, jo 

tajā laikā mēs nezinājām nekādu brīvdienu ar neko nedarīšanu. Strādāju arī 

kolhozā, piemēram, ar DT-54. Uz darbu man vajadzēja braukt ~25km. Lai 
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nokļūtu darbā, es izmantoju velosipēdu. Tas bija labs treniņš, jo 25km jebkurā 

laikā turp un atpakaļ man ļāva iegūt labu fizisko kondīciju, un rudenī es jau 

ieguvu 1.sporta klasi riteņbraukšanā. Trenējos uz nebēdu, sacentos ar autobusu, 

braucot no Alūksnes uz Annu, un parasti vinnēju, jo autobuss pietur un izlaiž vai 

uzņem pasažierus. Trenējos arī gaišajās mēness naktīs, kad ceļš bija brīvs no 

mašīnām un kad bija pastiprināta ātruma un dabas skaistuma izjūta. 

Tas bija jauks, kaut gan trūcīgs laiks, jo māte man varēja iedot 1 rubli 

nedēļā. Man par brīvu bija tikai pusdienas internātā, tās biju nopelnījis, strādājot 

vasarā skolas zemkopības darbus, pārējo vajadzēja kaut kā gādāt pašam. Labi, ka 

sabiedriskajās ēdnīcās bija maize par velti un meitenēm no laukiem bija šis tas 

ēdams. Tajā laikā es nezināju, kas ir nogurums un slikts garastāvoklis. Es 

vienmēr esmu bijis un esmu optimists. Tas laikam iedzimts no vecākiem un, 

pirmkārt, no mātes, kas pat solīdā vecumā, ap 80 gadiem, gāja uz teātri vai 

koncertu uz Jaunannas kultūras namu, ~5km no Triseniekiem. 

Sportā man bija labi rezultāti pat republikas līmenī, bet es nekad neliku 

sporta lietas par prioritāti. Jau 1963.gada agrā pavasarī sākām gatavoties un 

trenēties Latvijas sacensībām ar velosipēdu. Treneris bija dabūjis sporta skolā 

trenažieri braucienam ar velosipēdu. Sēdi uz sava velosipēda, griez pedāļus, bet 

tikai tas notiek zālē uz vietas. Tā jau bija interesanti, kad sviedri tek un uz grīdas 

veidojās sviedru peļķes. 

Tā bija laba iespēja gatavoties, jo tas nebija atkarīgs no laika apstākļiem. 

Es, zēns no laukiem, biju vairāk, kā mēs smējāmies, “zirdzisko” sporta veidu 

pārstāvis: kross, slēpes, velosipēds. Man jau atšķirībā no pilsētas bērniem nebija 

iespēju mācīties un spēlēt basketbolu, volejbolu vai futbolu. Vasarā darbs uz 

laukiem, kas deva labu fizisko izturību un spēku. 

Sienu mūsu govij pļāvu kopā ar tēti vai viens pats gar ceļiem grāvjos vai 

pa upes krastiem, un tad jau visu uz sevis vai ar ķerru nogādāju mājās. Tāpat bija 

arī ar malku. Tā pamatā bija alkšņi upes malā, kurus cirtām un vedām uz mājām. 

Tomēr man ļoti patika pļaut ar rokas izkapti. Kad no rīta agri, austot gaismai, 

piecelies un ar basām kājām ej pļaut, un pēc tam māte atnes pienu padzerties. 

Tas bija jauki. Parasti pļāvu līdz desmitiem, kad rasa jau izžuva, un tad gāju 

brokastīs.  

Pusdienlaikā gājām apgriezt dažas dienas iepriekš pļauto sienu un 

pēcpusdienā kādu stundu pagulējām. Vakarā jau varēja izkaltušo sienu novākt. 

Mēs vācām sienu ne tikai sev, bet pļavās arī kolhoza sienu. Tad jau kolhoza 

siena novākšanā bieži izmantojām kasāmmašīnu un ņēmām kolhozā zirgu. 

Kolhoza pļavas tika pļautas ar mašīnu. 

Parasti sev izkapti pats kalu un gatavoju darbam. Otrs darbs, kas man 

patika un patīk, tā ir malkas skaldīšana. Tas ir tāds fizisks vīrieša darbs. Man 

nepatika ravēt, vēlāk to darīja mani bērni, vai vākt kartupeļus, dārzeņus.  

Interesanti, ka mana tēva ģimenē nekad nebija diskusiju par darbu sadali. 

Sievietēm, man likās, jau dažreiz tika vairāk darba. Māte parasti gatavoja ēst, 

slauca govi, mazgāja veļu, bet piedalījās arī siena novākšanā. Virtuves darbos 
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parasti vīrieši nepiedalījās, izņemot mazos zēnus, kas palīdzēja dažreiz uzlikt un 

novākt no galda traukus. 

Tajā laikā virtuvē gatavoja ēdienu arī cūkai. Ūdens bija jānes no akas, kas 

atradās vairāk nekā 100m no mājas, vēlāk gan bija sūknis kūtī, un tad jau ņēmām 

ūdeni no turienes. Veļu mazgājot, palagus vārīja katlos un tad mazgāja visu ar 

rokām, bet to jau neuzskatīja par sevišķi lielu darbu. 

Nedomāju, ka jaunieši var saprast, kā toreiz mazgājāmies. Virtuvē likām 

vannu, un sākumā mazgājās bērni, tad māte, pēc tam tēvs. Lai noskalotos, 

izmantoja tīru ūdeni, bet mazgāties parasti nācās visiem vienā ūdenī, jo ziemā 

jau sevišķi nepienesīsi ūdeni no akas, tad vēl uz plīts tas jāsasilda. Mēs tā 

dzīvojām, un tas vakaros tika darīts petrolejas lampas gaismā, jo elektrību 

ievilka 1965.gadā, kad es jau mācījos karaskolā. 

Sākotnēji mūsu mājiņā bija viena istaba un virtuve, vēlāk paši piebūvējām 

vēl vienu istabiņu un māju apšuvām ar ķieģeļiem, jo kolhozs to bija uzcēlis no 

stāvbaļķiem. Tā mēs dzīvojām tēva mājas vietā Triseniekos. Tā dzīvoja daudzi 

uz laukiem tajā laikā. Tomēr tad laukos bija cilvēki. 

Darbs un dzīve laukos deva labu rūdījumu. Ne man, ne manām māsām 

nebija nekādas alerģijas pret produktiem vai smaržām. Mēs ēdām visu, kas ir 

ēdams. Tajā laikā jau bija iespēja izaudzēt savu cūku, žāvēt gaļu, uzturēt govi, 

aitas, vistas, tā kā paēduši bijām. Papildus ogas un sēnes no meža. Par ēdienu 

nevarēja sūdzēties. Vēlāk parādījās bišu stropi un sākām nedaudz ievākt medu 

savām vajadzībām.  

Vecākās māsas dzīvoja Gulbenē un Alūksnē. Viņas atgriezās Latvijā un 

pabeidza vakara vidusskolu. Rasma vēl papildus tehnikumu, kur mācījās 

nākamie banku darbinieki, un sāka strādāt Gulbenes bankā. Vija strādāja 

Alūksnes maizes ceptuvē un vēlāk konditorejā, kur cepa tortes. Kad mācījos 

vidusskolā, dažreiz naktī aizgāju pie viņas uz cehu un viņa uzcienāja ar kaut ko 

garšīgu. 

Vijas vīrs bija ukrainis Stepans Jurčenko, kas bija nodienējis obligāto 

militāro dienestu un atgriezās no Sibīrijas jau kā nobriedis vīrietis. Viņš bija 

neatkarīgu uzskatu cilvēks, kas savu taisnību prata pierādīt ar dūrēm. Mēs, mazie 

zēni, spējām pierast jaunā situācijā, bet pieaugušajiem bija sarežģītāk, un 

Stepans to vispār nespēja. Viņš autobāzē strādāja par šoferi. Kad viņa redzējums 

nesakrita ar autobāzes vadītāja redzējumu, Stepans viņu aizsūtīja nokdaunā. 

Viņu iesēdināja uz dažiem mēnešiem, tad viss atkārtojās.  

Stepans bija labs un sirsnīgs cilvēks pret mums un draugiem, bet ļoti asi 

uztvēra netaisnību. Viņš pat sāka rakstīt piezīmes, ko viņš atcerējās par Ukrainu, 

karu un saviem vecākiem. Stepanam un Vijai 1961.gadā piedzima dēls Viktors. 

Es jau biju karaskolā, kad Stepans kārtējo reizi par kautiņu nokļuva cietumā un 

tur viņu nogalināja. Oficiāli pateica, ka izdarījis pašnāvību, bet tie bija meli. 

Stepans bija spēcīgs vīrietis spēka gados. Interesanti, ka māsai Vijai un 

viņam nebija neviena bojāta zoba. Tā bija daudziem no Sibīrijas atbraukušajiem, 

jo viņi nebija ēduši saldumus, bet gan reizēm grauzuši arī skujas un priežu 
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(ciedru) mizas. Es palīdzēju izrakt kapu Stepanam mūsu ģimenes kapos un 

apbedīt. Bēres bija vēlu rudenī, un es raku kapu līdz jostas vieta kails. Gadījās, 

ka kapa malas sabruka un mani diezgan stipri apbēra ar smiltīm. Visu attīrīju un 

sakārtoju un godam viņu apglabājām. 

 

 
Es, Rasma, māte un Vija ar Stepanu.1960.gads. 

 

 
Vija, māte, tētis, Viktors un Aivars. 1964.gads. 

 

Viktors, kad izauga, aizbrauca uz Ukrainu un apskatīja sava tēva dzimto 

vietu. Tagad Viktoram pašam ir četri bērni un mazbērni. Mana vidējā māsa Vija 

nomira ar vēzi. Viņa bija cilvēks, kas neprata neko nedarīt. Pirmo reizi ar vēzi 
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viņa gulēja Gaiļezera slimnīcā. Tas bija vēl PSRS laikos. Operācija bija 

veiksmīga. Es biju pie māsas slimnīcā, un tad jau slimnīcas ārsti bija pārsteigti, 

ka viņa pēc operācijas sāka palīdzēt medicīnas personālam. Vija baroja savus 

kolēģus, vāca traukus utt. Viņa nevarēja bez darba. 

 

 
Māsu dēli Viktors un Aivars. 1981.gads. 

 
Aivars ar ģimeni, 27.11.1994. 

 

Vija atgriezās mājās un dzīvoja ar savu otro vīru uz laukiem, bet reiz viņi 

saskrējās ar citu mašīnu Alūksnē. Vija nebija piesprādzējusies un vairāk cieta. 

To mašīnu (“Žiguļus”) es viņiem palīdzēju iegādāties Maskavā, kad strādāju 
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Žukovska akadēmijā. Tajā laikā jau bija problēmas nopirkt mašīnu veikalā vai 

par valsts cenu. 

Tad pēc kāda laika Vijai sākās kaulu vēzis. Tas bija smags pārbaudījums 

cilvēkam, kas nav pieradis dzīvot bez darba. Par laimi bija jau sāpju noņemošas 

zāles, un tad vismaz fiziskās ciešanas bija mazākas. Tā arī viņa pameta mūs. 

Mums bija izveidojusies tradīcija bieži diskutēt par politiskajiem 

jautājumiem. Taisnību sakot, bija laiks, kad es ticēju sociālisma idejām. Tomēr 

tēva argumenti pret bija ļoti pārliecinoši.  

Pirmais. Tēvs teica: “Ļoti iespējams, ka sociālisms ir laba lieta, tikai 

Ulmaņa laikos mēs stāvējām rindās, lai nodotu, pārdotu sviestu, gaļu, bet tagad, 

sociālisma laikos, mēs stāvam rindās, lai kaut ko nopirktu”.  

Otrais. Bija Ulmaņa laiku fotogrāfijas. Piemēram, fotogrāfijā bija poļu 

kalpa, kas strādāja pie tēva, kāzas. No bildes nevar pateikt, kas ir saimnieki un 

kas ir kalpi, jo visi ir labi ģērbušies. Tad 1957.gadā pie mums atbrauca ciemos 

bijušais kalps no Polijas, kas tajā laikā bija kolhoza priekšsēdētājs, un pateicās 

tēvam, ka iemācījis lauku darbus un palīdzējis ar darbu. Tie bija argumenti, 

kurus es izmantoju arī savās diskusijās par Ulmaņa laikiem. 

 

Es nekad neiebilstu pret argumentiem, un loģiski pamatoti argumenti mani 

pārliecina. Mēs diskutējām arī par daudziem citiem jautājumiem. Viens piemērs. 

Tēvs nestājās kolhozā principa pēc un pensiju nesaņēma, jo viņam it kā neesot 

pietiekoša darba stāža. Tas bija smieklīgi, jo tēvs visu mūžu strādāja. Viņš nekad 

nedzīvoja bez darba, pat tad, kad viņam bija insults, viņš īsā laikā atkal sāka 

trenēt kustības un pļaut ar vienu roku. Vēlāk gan viņam piešķīra 13rbļ. vecuma 

pabalstu. 

Es tēvam teicu, ka kļūšu par virsnieku, nodienēšu savus 25 gadus un 

saņemšu labu izdienas pensiju. Tēte tikai piebilda, ko var zināt, pienāks laiks, un 

tad jau redzēsi, kā būs ar tām pensijām. Gandrīz vai piepildījās viņa vārdi. 29 

gadus nodienēju PSRS bruņotajos spēkos un pulkveža pakāpē atvaļinājos, 

atteicos no Krievijas pensijas, un tad mana Latvijas NBS ģenerāļa pensija 

izrādījās mazāka par manu vecuma pensiju. Māsas jau smējās, ka tēva vārdi 

piepildās. 

Tēvs agrāk noteica visiem pienākumus un kārtību, kas ko dara. Pēc insulta 

viņš vadības grožus atdeva mātei. Māte noteica, kad ko darām no 

lauksaimniecības darbiem. Tāpat arī kārtību mājās. Vēlāk jau uz laukiem brauca 

mani bērni, un visi tika likti pie darbiem. Galvenais viņu darbs bija ravēšana. 

Sevišķi jau nepatika, bet ar manu māti nebija garu diskusiju, jo viņas teiktais vai 

par darbu, vai kad vakarā izslēgt televizoru bija jāpilda. 

Bija būtiska atšķirība starp Tatjanas, manas sievas, māti un manējo. 

Tatjanas māte Varvara lutināja mazbērnus, un it sevišķi pirmo meitu Inesi. Mana 

māte nē. Atceros, kad mazmeita teica, ka ir auksti, māte atbildēja - paskraidi un 

sasildies. Pie mums uz laukiem bērni neslimoja. Tā bija zemnieku dzīve, kad 
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visiem ir jāstrādā, vecākie bērni pieskata jaunākos, un neviens netiek lutināts. 

Man tas patika. Tā ir manas ģimenes atšķirība no daudzām citām. 

Mēs cienījām viens otru un mīlējām, bet reti kad to izteicām tukšos 

vārdos. Es zināju un jutu savu vecāku mīlestību. Mēs redzējām viņu nesavtīgo 

darbu un to, ka viņu vārdi sakrīt ar viņu darbiem. Viņi pildīja to, ko bija solījuši. 

Parasti uz Ezeriņu kapusvētkiem vai Jāņiem sabrauca uz laukiem mūsu 

kuplā ģimene. Cepām šašlikus, runājām. Mūsu ģimenes locekļu skaits parasti 

sasniedza vairākus desmitus cilvēku. Man četri bērni un četri mazbērni, māsai 

divi dēli, astoņi mazbērni un tagad pat mazmazbērns, māsas dēls Viktors un četri 

mazbērni utt. Vispār daudz cilvēku, un tas priecē, jo patīkami ir sagaidīt svētkus 

kuplā radu pulkā. 

Mūsu beidzamo tikšanās reizi atceros ar humoru, jo atnāca mūsu pulkā 

nosacīti svešs cilvēks vai tāla radiniece, kas klausījās mūsu sarunas un nevarēja 

izprast, kā mēs varam savā starpā saprasties. Tatjana runāja krieviski. Mēs, 

dabiski, lielāko tiesu latviski. Vecākās māsas mazdēli zviedru valodā, jo viens, 

Jānis, bija tur diezgan ilgi dzīvojis un atgriezies Latvijā. Viņa brālis Kārlis ar 

sievu no Dominikānas Republikas savā starpā runāja spāņu valodā, bet es ar viņa 

sievu runāju angļu valodā. Tas bija valodu izmantošanas ziņā internacionāls 

saiets. 

 
Brālēns Jānis, māsas un Tatjana. 

 

Vidusskolas eksāmenus nokārtoju ļoti labi. Piedaloties Latvijas 

čempionātā slēpošanā un uzrādot labus rezultātus, mani aicināja uz Rīgas 

Politehnisko institūtu iet mācīties, jo sportistiem bija iespēja tikt mācīties bez 

konkursa, bet es atteicos. Es zināju, ka vecāki nevarēs mani atbalstīt finansiāli, 

un man bija palicis sapnis kļūt par jūrnieku. 
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Mamma ar Guntu un Rasmu. 1964.gads. 

 

Es jau pēc pamatskolas mēģināju tikt jūrskolā, bet man atteica un ieteica 

pabeigt vidusskolu. Vidusskolu beidzot, daudziem tika piedāvāts iet uz 

karaskolām, bet man nepiedāvāja. Mani tas aizvainoja un kaitināja, bet pēc 

eksāmeniem bija Latvijas čempionāts velobraucienā. Es gatavojos tam un 

veiksmīgi startēju, bet, kad atgriezos no sacensībām, devos uz kara komisariātu 

un jautāju, kādēļ man nepiedāvā karaskolu, teicu, ka pats gribu iet mācīties uz 

kādu jūrskolu. 

Mani nedaudz pārsteidza atbilde, kad pateica, ka ar manu raksturojumu no 

vidusskolas pat ne katrā cietumā mani ņemšot. Ja es varētu dabūt to 

raksturojumu tagad, bet varbūt jau kaut kur ir Gulbenes kara komisariāta 

arhīvos, ja tie ir saglabāti. 

Lieta bija vienkārša. Es jau vienmēr uzdevu neērtus jautājumus, un bieži 

vēstures stundas vienkārši tika “norautas”, jo uz maniem jautājumiem bija grūti 

loģiski atbildēt, bet galvenais mans „noziegums”, cik sapratu, bija, ka esmu 

atteicies piedalīties vēlēšanu kampaņā. Lieta bija tā. Kad piedāvāja arī man 

piedalīties vēlēšanu kampaņā, es uzdevu jautājumu, kādēļ tas vajadzīgs, jo nav 

jau izvēles. Laikam visvairāk pasākuma organizētājus satracināja tas, ka es 

piedāvāju iekļaut sarakstā mūsu suni un garantēju, ka viņu ievēlēs Latvijas 

Republikas Augstākajā padomē. Tad jau pret mani sāka nosacītas represijas. Šī 

epizode, cik sapratu, bija manā raksturojumā atzīmēta. 

Mans draugs no krievu skolas, Nikolajs Vagins, ar mani kopā startēja 

sacensībās un tad gāja uz Rīgas Aviācijas tehnisko karaskolu. Es arī pierunāju 

komisariāta pārstāvi atļaut man kārtot iestājeksāmenus šajā karaskolā. Es gribēju 

dabūt tādu atļauju principa dēļ, jo uzzināju, ka Rīgā uz jūrnieku kursiem var 

pretendēt vēlāk, rudenī, un, domāju, aizbraukšu uz karaskolu, paskatīšos, kā tur 

viss izskatās, un tad jau mēģināšu tikt uz jūrnieku kursiem. Vēlāk uzzināju un 

sapratu, ka ar manu biogrāfiju, no represētas ģimenes, ne jūrskolā, ne jūrnieku 

kursos mani neuzņems. 

Tajā laikā neviens jau it kā oficiāli to neteica, bet ierobežojumi bija un 

atrada daudz citu veidu, kā slēgt ceļu uz tikšanu aiz robežas. Kara komisariātā 
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man atļāva iet uz vietējo medicīnas komisiju. Es vienas dienas laikā to izdarīju, 

un mani atzina par gana veselu, lai dienētu. 

Jaukie vidusskolas laiki. Es mācījos un apmeklēju sporta skolu. Skolnieks 

es biju ne visai labs. Atceros, ka vācu valodas skolotāja gada beigās jautāja, kur 

tad ir tas Kārlis Krēsliņš, vajadzētu vismaz iepazīties. Es gan attaisnoti 

neapmeklēju skolu, jo bija jāpiedalās sacensībās, gan to izmantoju par ieganstu 

un pats izlaidu kādas stundas. 

Man nebija mācību grāmatu, un es vairāk uz vietas noklausījos un kaut ko 

pierakstīju burtnīcās. Mūsu klases audzinātāja bija vēstures skolotāja. Bieži, pat 

ļoti bieži es ar saviem jautājumiem norāvu mācību stundas. Parasti sāku jautāt 

par vēstures notikumu skaidrojumu un atradu neloģiskumu, un tad jau skolotājai 

bija sarežģīti tos politiski korekti paskaidrot. 

Izteikti tas bija sakarā ar vēlēšanām un skolēnu iesaisti priekšvēlēšanu 

kampaņās. Maniem klasesbiedriem jau patika, ka stunda paiet un viņi netiek 

izjautāti par mājas darbu izpildi. Skolotājiem tas nepatika. Tomēr bija 

priekšmeti, kad es bija labs skolnieks. Tie bija matemātika, fizika un ķīmija. 

Ķīmiju es no sākuma biju ielaidis, un man tā ne visai patika. Tad atnāca 

jauna, skaista skolotāja, tikko beigusi universitāti, un man bija neērti slikti 

mācīties šajā priekšmetā. Saņēmos, atkārtoju izlaisto materiālu, un ķīmijā kļuvu 

viens no labākajiem klasē.  

Man bija labas, var teikt pat draudzīgas attiecības ar skolotāju. Vienreiz 

bija uz stundu atnākusi kaut kāda augsta un svarīga komisija no ministrijas. Es to 

nezināju un kaut kā nepamanīju. Skolotāja uzdeva jautājumus, un skolēni ne 

visai veiksmīgi atbildēja. Tad viņa, cerot uz palīdzību, pajautāja man, un es kaut 

ko atjokoju. Tas bija stulbi. Es jutos vainīgs, kad mūsu jaukā skolotāja, paliekot 

divatā, pat nobirdināja asariņu.  

Mūsu labās attiecības turpinājās arī vēlāk. Viņa apprecējās ar fizikas 

skolotāju. Mācoties jau karaskolā, es pie viņiem braucu ciemos. Ar fizikas 

skolotāju kopā braucu uz Rīgu, lai piedalītos republikas olimpiādē fizikā. Arī 

bija epizode, ar kuru nevar lepoties. Es diezgan veiksmīgi risināju uzdotos 

uzdevumus un tad biju aizmirsis vienu formulu. Skaidri atcerējos, ka tāda ir, bet 

negribējās lauzīt galvu, atcerēties formulu vai pašam viņu atrast, jo steidzos uz 

tikko parādījušos jaunu filmu „Cilvēks amfībija”.  

Vakarā es skolotājam parādīju tā uzdevuma risinājumu, bet tas bija par 

vēlu, jo darbs jau tika nodots bez viena uzdevuma risinājuma. Laikam jau tādas 

un līdzīgas epizodes no skolas gadiem var atcerēties daudz, bet tā skolas gados ir 

bijis daudziem skolēniem. 

Zēnu internāts no pilsētas tika pārvietots uz muižu pilsētas nomalē, bet ēst 

mēs gājām uz meiteņu internātu, kas atradās Jāņkalna ielā. Kā jau iepriekš 

minēju, vasarā es strādāju ar traktoru un apkopu skolas lauciņus, tā nopelnot sev 

pusdienas. Brokastis un vakariņas vajadzēja pašam gādāt.  

Vidusskolas laikos skolā daudzi zēni bija labi un kārtīgi ģērbušies. Daudzi 

nēsāja pat kaklasaites. Man tas nepatika, un es, daļēji protestējot, daļēji tāpēc, ka 
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man nebija tik labu drēbju, nesāju džemperi vai kaut ko vienkāršu. Vēl viens 

piemērs. Kad tēvs man pircis zābakus, kā agrāk sauca “tankus”, tad bija paņēmis 

liela izmēra, lai pietiek visiem skolas gadiem. Tāda bija dzīves realitāte, un mēs 

to sapratām, nevienam jau nenāca prātā kaut ko vairāk prasīt. 

Dzīvojot internātā, mums radās iespēja skatīties televizoru, bet tikai 

noteiktu laiku, jo bija visādi ierobežojumi. Bija notikumi, kas palika atmiņā. Tas 

bija 1961.gads, kad Jurijs Gagarins kā pirmais cilvēks bija kosmosā. 

Vecākajās klasēs mums tika noorganizēta ekskursija uz Sanktpēterburgu, 

tajā laikā Ļeņingradu. Atceros, naktī pirms braukšanas mēs internātā spēlējām 

kārtis, un es toreiz ieguvu veselu kasti monētu, kuras daži zēni bija krājuši un 

tagad nospēlēja.  

Kārtīs man veicās. Mēs arī mājās ģimenē daudz spēlējām kārtis. Atceros 

no karaskolas gadiem, ka, atbraucot atvaļinājumā, dažreiz nospēlējām vai visu 

diennakti. Mājas darbus jau neviens neaizmirsa, bet tad jau mainījās spēlētāji pie 

galda. Man nervu sistēma bija kārtībā, rokas nedrebēja un nekad nebija žēl 

paspēlēt, bet nekad arī neaizrāvos. 

1966.gadā mēs, 4 latvieši, aizgājām dienēt Ziemeļflotes aviācijā, dzīvojām 

vienā istabiņā un mēnesi vakaros spēlējām kārtis. Noteikums bija vienkāršs, ka 

nevar atspēlēties un viss nospēlētais vai vinnētais mēneša beigās tiek pārvērsts 

alkoholā. Kad mēs to izdzērām, es nolēmu vairs nekad kārtis nespēlēt. No tā 

laika kārtis neesmu spēlējis, kaut gan komandējumos un citreiz mani ir 

mēģinājuši pierunāt uzspēlēt kaut vai “durakus”. To vairs neesmu darījis un 

nedarīšu. Es redzēju un zinu, ka daži iekļuva nepatikšanās ar kāršu spēli.  

Parasti pavasaros es gāju uz pirmo peldi, kad nedaudz parādījās ūdens 

ezeros. Peldējos kopā ar ledus gabaliem. Tās mums vidusskolā bija tādas kā 

sacensības, kurš pirmais izpeldēsies. Es biju aktīvs šīs dullās akcijas dalībnieks. 

Biju labi norūdījies un neatceros, ka būtu no šādas peldes saslimis. Vienreiz bija 

dullākas derības, kad, braucot rudenī no Rīgas atklātā smagajā mašīnā, es 

nobraucu visu ceļu līdz jostas vietas kails. Bija auksts, es vinnēju derības un tiku 

cauri ar nelielām iesnām. 

Parasti mēs klasē atzīmējām kopējos svētkus. Jāņi bija ļoti iecienīti svētki, 

un mans draugs no Annas ciema bija Jānis Liepiņš. Reiz pēc Jāņu svinēšanas 

aizgāju peldēties Pulāna ezerā. Aizpeldēju tālu un pat neatceros, kā izpeldēju no 

ezera un atmodos ezera krastā, kad sākās stiprs pērkona lietus.  

Man dzīvē vairākas reizes Dievs vai eņģelis ir stāvējis klāt vai glābis. Reiz 

braucu smagās mašīnas kravas kastē. Šoferis pieļāva kļūdu, un mašīna apgāzās. 

Es veiksmīgi izlidoju no kravas kastes un paliku dzīvs, bez ievainojumiem. 

Atceros citu reizi, kad pieaugušie atnesa smagās mašīnas šoferi, kas bija 

piedzēries, iesēdināja kabīnē pie stūres un paši sakāpa augšā. Mēs braucām pēc 

svētkiem no Alūksnes uz Annu. Es biju izbrīnīts par tādu pieaugušo darbību, bet 

pats arī uzkāpu augšā un biju gatavs jebkurā briesmu gadījumā izlēkt no 

mašīnas. Viss beidzās labi. 
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Vēl viens gadījums, kad jau dienēju Ziemeļflotes garnizonā Fedotovā. No 

lidlauka līdz ēdnīcai bija dažu km attālums, un es, neizmantojot autobusu, iesāku 

skriet uz pusdienām un atpakaļ. Ceļš bija salikts no betona plātnēm, kas tiek 

izmantotas, būvējot lidlauku. Ceļš bija diezgan pašaurs, tikko varēja samainīties 

divas mašīnas. Es parasti skrēju pa paša ceļa malu. 

Reiz skrēju, un man aizmugurē brauca neliels autobuss, kas pārvadāja 

cilvēkus. Pēkšņi jutu triecienu mugurā, aizlidoju vairākus metrus grāvī, piecēlos, 

jutos labi, redzēju bālu šoferi, kas bija obligātā dienesta jūrnieks, un autobusa 

pasažierus - mūsu pulka virsniekus, kas arī bija pārbijušies un satraukušies. 

Man paveicās, jo šiem autobusiem priekša bija slīpa un skrienot es 

samazināju ātrumu starpību, papildus tā laikam sanāca, ka man bija gaisā kreisā 

kāja un mani meta pa labi grāvī. Purns autobusam plakans, un sitiens nāca pa 

visu augumu, un reāli es necietu. Mani gan aizveda uz medicīnas daļu, 

pārbaudīja, vai nav lūzumu un citu bojājumu, bet viss izrādījās kārtībā. Pēc kāda 

laika tur pa ceļu gāja mūsu kolēģis virsnieks, latvietis Juris Apse, un viņam tas 

beidzās ar nāvi. Pēc šiem gadījumiem garnizona priekšnieks un vienlaikus mūsu 

pulka komandieris organizēja gar ceļu koka trotuāra izveidi.  

Es cenšos ņemt mācības no šiem gadījumiem. Cilvēku liktenis pasargā, ja 

viņš sevi sargā. Pamācoša ir ekstrēmu situāciju pārvarēšanas instruktora 

uzvedība. Cilvēks, kas pats izdzīvojis un mācījis citus izdzīvot ekstremālās 

situācijās, ejot pa ielu, nekāps uz lūkas. Gudrība vienkārša - lieku reizi un bez 

vajadzības likteni neizaicini. 

Vidusskolas laiki patiešām bija jauki. Paši jauni, spēka pilni un daudz 

dažādu dzīves plānu. Beidzot vidusskolu 1963.gadā, mēs ļoti precīzi sarunājām, 

kad un kur tikties. Katrus piecus gadus pirmajā augusta sestdienā 17.00 pie 

skolas. Vieta un laiks bija noteikti. Pirmajā augusta svētdienā Alūksnē ir 

kapusvētki, un lielākā daļa brauc uz tiem. 

Pirmo reizi sanākot 1968.gadā, satikām citus absolventus, kas bija beiguši 

vidusskolu 10 gadus pirms mums. Viņi izskatījās ļoti veci, tā mēs savā starpā 

apmainījāmies ar viedokļiem. Bet 2013.gada mēs paši tikāmies savas klases 

izlaiduma 50 gadu jubilejā. Daži jau ir miruši, bet tomēr vēl visi labprāt cenšas 

atnākt, lai kopā atzīmētu skolas absolvēšanas gadadienu.  
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Absolvējot Alūksnes vidusskolu 1963.gadā. 

 

 
Manas klases kārtējais salidojums. Mēs tikāmies ik pēc pieciem gadiem 

augusta pirmajā sestdienā 17.00 pie mūsu Alūksnes vidusskolas. 
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Māte, Tatjana, Gunta, Viktors un Inese 1969 

 
Tēte, māte ar māsu, manas māsas ar dēliem un mēs ar Inesi1969. 
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Māte ar māsām, Vija, Rasma un Inese 1971 

 
Māte, Antons, Viktorija un es 1983. 
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Mamma arma zbērnu bērniem - 14.09. 1987.  

 

Mani draugi no pamatskolas un vidusskolas laikiem 
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Māte Triseniekos, es Brīvdabas muzejā  
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Mūsu skaistā Sigulda un Krēsliņi – man izdevās jauki atpūsties ar 

dēliem. 

 

 
Secinājumi 

1. Beidzot es ieraudzīju mūsu Tēvzemi ar savām acīm. Tā bija bērzu birzs, 

manas dzimtas mājas vieta un kapi, kur bija apglabāts mans vectēvs, vecāmāte, 

tuvākie radi Ķinci. Vēlāk jau tur tika apbedīti mans tēvs, māte un māsa ar vīru. 

2. Mums un man personīgi nācās mainīt savas dzīves vidi, mainīt 

uzskatus, kas ir labi un kas ir slikti. Es iepazinu nosacīti normālo, PSRS laiku, 

civilizētu cilvēku dzīvi. Dzīves līmenis bija daudz labāks nekā Sibīrijā, bet 

pasaulē viss ātri mainās, un tagad Latvijā dzīves līmenis ir būtiski uzlabojies. 

3. Es iepazinu baudu sportot. Sporta skola, sports un fizkultūra man ļoti 

palīdzēja sakārtot savu dzīvi, plānot un mērķtiecīgi darboties, lai sasniegtu 

plānotos mērķus. 
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DIENESTS PSRS BRUŅOTAJOS SPĒKOS 

1963.-1992.GADS 
 

2.4. Karaskola 

 

1963.gada vasarā braucu uz Rīgu stāties karaskolā, kas atradās Ķīšezera 

krastā. Kādreiz tā bija jūras aviācijas karaskola, bet 1963.gadā tā gatavoja Gaisa 

spēku tehnisko sastāvu. No Alūksnes mēs bijām trīs kursantu kandidāti: Jānis 

Bauers, Nikolajs Vagins un es. 

Ar Nikolaju Vaginu dažas dienas pirms došanās uz karaskolu startējām valsts 

čempionātā riteņbraukšanā un kopā nodarbojāmies sporta skolas slēpošanas un 

riteņbraukšanas sekcijās. Es mācījos Alūksnes 1.vidusskolā, bet Nikolajs 

Alūksnes 2.(krievu) vidusskolā. 

Lai iestātos karaskolā, kandidāti bija no visām PSRS malām, un bija diezgan 

liels konkurss. Dzīvojām teltīs. Bija stingra militārā disciplīna. Mūs testēja 

dažādās jomās. Mans skolas biedrs Jānis Bauers bija ļoti talantīgs. Viņš bija 

muzikants, spēlēja uz dažādiem instrumentiem vidusskolas orķestrī. Vēlāk viņš 

profesionāli spēlēja restorānos. Es gan arī vidusskolā spēlēju orķestrī – situ 

šķīvjus, bet es, atšķirībā no Jāņa, nebiju muzikants. 

Jānis labi spēlēja futbolu, rokasbumbu, volejbolu, slēpoja un slidoja, bet viņš 

bija arī labs vieglatlēts. Jāni iesaistīja karaskolas futbola izlasē, un bija interesanta 

epizode. Blakus futbola laukumam kursanti trenējās augstlēkšanā. Jānis, aizejot 

no futbola laukuma, pa ceļam bija ieskrējies un pārlēcis lielu augstumu. 

Neatceros precīzi kādu, bet tas bijis tuvu karaskolas rekordam. Varat iedomāties 

šī notikuma liecinieku izbrīnu. Jānis tomēr karaskolā neiestājās un atgriezās 

mājās.  

Mēs ar Nikolaju labi nokārtojām eksāmenus un visas pārbaudes, un mūs 

ieskaitīja kursantu kandidātos. PSRS laikos karaskolas apmācāmos sauca par 

kursantiem. Tad mūs, jaunos kursantus, izveda uz Ādažiem. Dzīvojām teltīs. 

Palika atmiņā 10 km pārbaudes kross apkārt ezeram. Es to noskrēju ~36 minūtēs. 

Tas bija otrais labākais rezultāts.  

Tas bija interesants laiks. Man mācības un treniņi padevās viegli. Dažiem tas 

izrādījās par smagu, un viņi aizbrauca mājās. Tā bija laba pārbaude jauniem 

cilvēkiem. Man sākumā bija doma tikai paskatīties, kas un kā notiek, bet, kad 

sākās vājāko cilvēku mukšana no grūtībām, tad jau nevarēju pieļaut aiziešanu no 

turienes.  

Karaskolā stājās jauni cilvēki pēc vidusskolas, karavīri, kas bija izdienējuši 

vai dienēja obligāto militāro dienestu, un militarizēto vidusskolu, piemēram, 

Suvorova karaskolu absolventi. Sākumā par jaunākajiem komandieriem tika 

norīkoti karavīri, kas bija jau dienējuši. Tāds bija arī mūsu nodaļas komandieris. 

Nometnē bija labi treniņi. Mācījāmies lietot gāzmaskas, šaut, mest granātu, un 

bija daudzi citi vingrinājumi. Parasti rīti sākās ar krosu. Ņemot vērā manu labo 
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fizisko sagatavotību, rotas komandieris mani norīkoja par ziņnesi, un pārgājienos, 

kad visi gāja marša solī ar ātrumu 6 km/h, man nācās daudz vairāk kustēties – 

skriet, jo bieži vajadzēja nodot vai saņemt informāciju no bataljona komandiera. 

Tas bija sarežģītāk, kad skrēju gāzmaskā. Daži jau izņēma gāzmaskas elpošanas 

vārstus vai citādāk mānījās, lai būtu vieglāk elpot. Es centos visu darīt godīgi.  

Es nemānījos un arī nekad nešpikoju. To es ievēroju vienmēr savas dzīves 

daudzos un dažādos mācību gados. Es jau vēlāk pārliecinājos un nācu pie atziņas, 

ka labi mācīties ir daudz vieglāk, nekā ielaist parādus un slikti mācīties. Sākot no 

mācībām karaskolā, militārajā akadēmijā un aspirantūrā, man visos eksāmenos un 

testos bija tikai augstākā atzīme. 

Mēs bijām jauni cilvēki, un dēļ lielās fiziskās slodzes, dzīvojot svaigā gaisā 

teltīs, apetīte bija ļoti laba. Baroja labi, bet ēst gribējās. Es atradu kontaktus ar 

meitenēm, kas strādāja virtuvē, un tad naktī varēja saņemt papildus kaut ko 

ēdamu. Karaskolā bija parasta prakse kursantiem iet strādāt virtuvē. Cik atceros, 

tad tā jau bija, kad sākām mācīties karaskolā, bet nometnē Ādažos mēs mazāk 

tikām izmantoti papilddarbos.  

Iestājoties karaskolā, mans svars bija 72 kg, un 29 gadu laikā, kamēr dienēju 

PSRS bruņotajos spēkos (BS), tas mainījās līdz 78 kg (1992.gadā). Es speciāli 

nesekoju savam svaram, bet dažreiz, kad vajadzēja, piemēram, piedalīties 

sacensībās līdz 75 kg svara kategorijā, tad pāris kg nometu.  

Tajā laikā bija jākārto trīs vingrinājumi uz stieņa. Pievilkties es varēju vairāk 

nekā 20 reižu ar papildefektu - ar abām rokām atspiesties augšā no stieņa. Tad 

preses pārbaude - pievilkt kājas pie stieņa un apgriezties apkārt stienim. Trešais 

vingrinājums bija turpinājums preses pārbaudei. Tikai pievilkt kājas pie stieņa. Es 

šos trīs vingrinājumu normatīvus varēju izpildīt bez liekas piepūles, visus pēc 

kārtas, neatraujoties no stieņa.  

Atceros savu draugu Gunāru Skursteni, kam bija lielāks svars un problēmas ar 

pievilkšanos. Viņš teica: “Piekarini sev svara bumbu un tad pievelcies”. Es jau to 

izdarīju ar papildu 16 kg svara bumbu pie jostas, bet ne jau tik daudz un ne jau 

reizē ar abām rokām atspiesties augšā no stieņa. Tad es nācu pie atziņas, ka 

svaram ir jābūt samērojamam ar augumu un muskuļu masu.  

Vēl viena epizode ir palikusi atmiņā no Ādažu nometnes, bet tas jau bija 

1964.gadā. Mums bija paredzēts vingrinājums – mest kaujas granātu. Mēs to 

darījām stāvus no ierakuma. Parasti netālu stāvēja un darbību kontrolēja 

pieredzējis virsnieks. Viens kursants granātu nometa nelielā attālumā, un blakus 

stāvošajam virsniekam granātas šķemba trāpīja ordeņu plankā. Virsnieku 

nesavainoja, bet tas bija ārkārtējs gadījums. 

 

Psiholoģiski bija ļoti labi pēc nometnes mežā, kad lietū, dubļos, aukstumā esi 

nodzīvojis vairāk nekā mēnesi, atgriezties labā kazarmā, kur ir gultas un parketa 

grīda. Vienā telpā mēs gulējām apmēram 75 kursanti. Iespējams, kādam tas 

neizskatījās tik jauki, bet man personīgi tie bija mani līdz tam laikam labākie 

sadzīves apstākļi.  
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Kursantu kandidātu kursā Ādažos mūsu nodaļu vadīja seržants, kas jau bija 

dienējis bruņotajos spēkos (BS). Viņam bija problēmas ar mācībām un, 

atgriežoties kazarmās, viņš tika atbrīvots no amata. Tad par mūsu nodaļas 

komandieri norīkoja suvorovieti. Viņš bija beidzis militarizēto vidusskolu, kur 

deva labu militāro sagatavotību un papildus viņiem bija kādas svešvalodas (viņam 

vācu valodas) tulka diploms. 

Ne vienmēr, beidzot mācību iestādi, cilvēks var realizēt iegūtās zināšanas 

praksē. No viņa nesanāca pat jaunākais komandieris, viņu noņēma no nodaļas 

komandiera amata, un mani norīkoja par nodaļas komandieri. Es ieguvu seržanta 

pakāpi un līdz pat izlaidumam 1966.gadā biju kursantu nodaļas komandieris. 

Domāju, mana pieredze kā zēnu internāta vecākajam un nosacītā dzīves pieredze 

no Sibīrijas ļāva man veiksmīgi pildīt šo pienākumu.  

Kursantiem bija stipendija 8 rubļi mēnesī, bet nodaļas komandierim 13 rbļ. 

Tajā laikā tā tomēr mums bija ievērojama nauda, jo, piemēram, tāda bija mana 

tēva pensija vai pabalsts un mātei alga kolhozā. Braucot atvaļinājumā, es centos 

pat nopirkt saviem ģimenes locekļiem dāvanas. Karaskolā bija populāras derības 

uz “bufeti”. Karaskolā bija bufete – kafejnīca, kur mēs dažreiz gājām papildus 

kaut ko apēst. Tad derības bija, kas uzsauks vai uzcienās ar standarta ēdienu 

derībās uzvarējušo. 

 

Es mācījos labi vai tikai uz piecniekiem. Sākotnēji man, kā teicamniekam, 

uzticēja stāvēt sardzē pie karaskolas karoga. Tas bija diezgan sarežģīti, ka jāstāv 

vairākas stundas nekustīgi. Tas bija telpā pie galvenās ieejas karaskolā. Dienā 

garām iet visa priekšniecība, un tad jau nevar atļauties kustēties. Pretim postenim 

Nr.1 bija glezna, un tajā bija parādīts jūras desants, kas iznāk krastā. Naktī, stāvot 

pie karoga, no noguruma likās, ka desantnieki sāk kustēties un patiešām izskrien 

krastā. 

Palicis atmiņā vēl viens gadījums. Reiz karaskolas priekšnieks ģenerālis 

gribēja svinīgajam pasākumam paņemt karogu, bet es to neļāvu, jo atbilstoši 

reglamentam es pakļāvos tikai savas sardzes priekšniekam. Es jau nebiju tik 

pārliecināts, ka pareizi daru, jo ģenerālis no sākuma ļoti saniknojās, bet pēc tam 

uzslavēja, ka stingri ievēroju reglamentu. Tā arī bija vēl viena dzīves mācība. 

Sākot mācīties karaskolā, es nolēmu vairs nediskutēt par politiku, neuzdot 

neērtus jautājumus vēstures un filozofijas pasniedzējiem. Savu apņemšanos 

pildīju diezgan ilgi, bet, esot jau virsnieka pakāpē, es reizēm tomēr sāku arī 

politiskas diskusijas. Par to vēlāk. Kļūstot par nodaļas komandieri, es vairs 

nestāvēju postenī, bet biju sardzes vadītāja - virsnieka - vietnieks vai palīgs.  

Karaskolā seržanti modās un cēlās dažas minūtes pirms bija oficiālais celšanās 

signāls. Tad jaunākie komandieri kontrolēja, kā un cik ātri ceļas padotie. Es jau 

automātiski pats vienmēr pamodos. Man, lauku puisim, tas nesagādāja nekādas 

problēmas. Es, esot pirmajā atvaļinājumā, ierastajā laikā pielēcu kājās un sāku 

ģērbties. Māte pat nedaudz sabijās. 



 

126 

 

Ziemā brīvdienās palaida tikai teicamniekus vai teicamas nodaļas. Manas 

nodaļas kursanti, kas nebija teicamnieki, arī gribēja tikt atvaļinājumā. Mēs 

izvirzījām sev uzdevumu kļūt par teicamu nodaļu. Tas saliedēja mūs. Mēs 

centāmies viens otram palīdzēt. Palikušas atmiņā kāda Rīgas zēna problēmas ar 

fizisko normatīvu kārtošanu. Viņam nesanāca vingrinājums lēkt pāri sporta 

zirgam. Man liekas, tā vairāk bija psiholoģiska problēma. Mēs viņu pēc 

ieskrējiena vienkārši pārmetām tam zirgam pāri. Varbūt tas bija cietsirdīgi, bet 

viņš to iemācījās darīt. Mūsu nodaļa kļuva teicama, un mēs visi braucām arī 

ziemas brīvdienās.  

 
Pārgājiens. 1964.gads. 

 

Vēl par sportu. 1963.gada ziemā notika Baltijas apgabala sacensības 

slēpošanā. Kaut kā bija sanācis, ka karaskolas komandai negaidīti bija saslimis 

viens stafetes dalībnieks un viņi griezās pie mums – pirmā kursa kursantiem, kas 

varētu noskriet. Es piekritu. Aizgāju pie Andra Metuma, ar kuru kopā startējām 

sporta skolā (viņš bija iestājies mācīties Rīgas politehniskajā institūtā RPI), un 

paņēmu slēpes “Estonija”. Tajā laikā tās skaitījās labas koka slēpes. 

Mani ielika skriet pirmo posmu un lūdza pārāk tālu neatpalikt no pārējiem, jo 

tad jau mūsu komandā bija labi slēpotāji, kas mēģinās atgūt zaudēto. Baltijas kara 

apgabals bija plašs, un slēpotāju lielākā daļa bija aktīvi sporta meistari un 

atbilstoši ekipēti. Es starp viņiem izskatījos dīvaini. Man bija platas armijas 

sporta bikses. Slēpes bija labas. 

Mums visiem bija patīkams pārsteigums, kad es finišēju trešais. Viņi jau 

nezināja, ka man republikā bija labi rezultāti slēpošanā starp skolēniem. Tie bija 

patīkami mirkļi, bet karaskolas beidzamajā kursā man bija arī ļoti nepatīkami 

mirkļi. Es biju ziemas brīvdienās. Kā jau brīvdienās bieži notiek, nebiju trenējies 
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un droši vien pārkāpis sporta režīmu. Uzreiz pēc brīvdienām atkal bija Baltijas 

apgabala sacensības. Es jau biju atpazīstams, un man bija pievērsta uzmanība. 

Skrēju ceturto, beidzamo, stafetes posmu un mani saķēra asas sāpes sānos. Sāpes 

bija ļoti spēcīgas, ja nebūtu stafete, es izstātos, bet nevarēju pievilt komandu un 

cietu. To ir grūti aprakstīt, bet pēc tam es vairs neslēpoju vairāk nekā četrus 

gadus. Tā bija vēl viena dzīves gudrība. 

Karaskolā visiem kursantiem bija jāprot peldēt. Vajadzēja nopeldēt 100m uz 

laiku vai 100m uniformā bez laika limita. Tad bija vēl viens vingrinājums 

baseinā. Jāvar nolēkt no augsta tramplīna, domāju 7 vai 10 m, ūdenī. 

Es kā nodaļas komandieris to darīju pirmais. Nekad iepriekš nebiju lēcis no 

tramplīna ūdenī. Nedaudz jau bija neomulīgi, bet es to izdarīju bez aiztures. 

Dažiem bija bail, bet visiem nācās to izdarīt. 

Karaskolā es sāku nodarboties ar man jaunu sporta veidu - militāro daudzcīņu. 

Man patika militārā šķēršļu josla. To pārvarēt man labi padevās. Mūsu rotas 

komandieris bija simpātisks majors, kas trīs reizes neveiksmīgi mēģināja iestāties 

Militārajā akadēmijā. Viņam bija problēmas ar fizisko sagatavotību. Viņš mani 

palūdza iemācīt viņu pareizi pārvarēt šķēršļu joslu. To mēs darījām bez 

lieciniekiem, jo viņš jau negribēja to rādīt saviem padotajiem. 

Katru rītu mēs veicām rīta rosmi, skrējām krosu utt. Es jau pirmajā kursā 

izpildīju I sporta klasi krosā. Vajadzēja noskriet zābakos 3 km vismaz 9 min 40 s. 

Mēs skrējām krosu zābakos ar gariem stulmiem. Kursantiem tie bija kvalitatīvāki 

(“jalovije”), bet smagāki nekā obligātā dienesta karavīriem, kas nēsāja kirzas 

zābakus. Mēs sacensībām meklējām vieglākos zābakus.  

Vēl viens stāsts par sacensībām. Pie mums atbrauca augstākas organizācijas 

komisija. Tika pārbaudīti arī mūsu rezultāti krosā. Parasta PSRS laika lieta, ka 

priekšniecība bija gatava arī mānīties. To organizēja šādi. Daļa kursantu sāka 

skriet, bet otra daļa, kas slēpās distancē, finišēja. Lai zinātu pareizo laiku, daži 

skrēja visu distanci.  

Es biju starp tiem, kas skrēja visu distanci, jo man tā nebija problēma. Es 

skrēju labā tempā, rēķinot noskriet 3 km ~10 minūtēs. Tad tie, kas plānoja skriet 

otro distances daļu, izskrēja un mēģināja izmantot iespēju uzrādīt labāku rezultātu 

nekā mans. Tas bija stulbi, jo komisija saprata, ka kaut kas nav kārtībā, jo nevar 

būt, ka tik daudz cilvēku var uzrādīt tik augstus rezultātus. Lika pārskriet. Man 

jau nekas, bet dažiem tas radīja problēmas. 

Karaskolā nelietojām zeķes, bet autus. Man jau tie patika, ērti kājai. Es tos 

tiku lietojis arī Sibīrijā. Daži trauksmes gadījumā, lai ekonomētu laiku, tos netina, 

bet uzlika uz zābaka un uzreiz lika kāju zābakā. Tā bija nepareiza operācija. Ja 

bija trauksme un uzreiz sekoja pārgājiens, tad dažiem kājas tika noberztas.  

Vēl viens sporta veids, kas man labi padevās, – tā ir šaušana. Karaskolā šāvām 

ar gariem stobriem - karabīnēm un automātiem, bet vēlāk es jau izpildīju sporta 

meistara normatīvu šaušanā ar pistoli. Mans labākais rezultāts šaušanā bija daudz 

vēlāk, kad biju jau Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas (NAA) prorektors 

un piedalījos pasaules karavīru sacensībās (1994.gads). Starp 39 valstu 46 
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komandu pārstāvjiem ieguvu pirmo vietu šaušanā ar pistoli. 1995.gadā kļuvu par 

NBS gada sportistu. Man tad bija 50 gadi. Ar sportu, bet vairāk ar fizkultūru es 

draudzējos visu mūžu.  

 

Tā sanāca, ka karaskolā mēs katru gadu piedalījāmies kaut kādā sevišķā 

pasākumā. Pirmais bija dalība filmā par kodolkaru. Mēs tēlojām cietušos un 

rādījām, kas jādara kodoluzbrukuma seku mazināšanai. Tā bija interesanta 

pieredze uzņemties filmā, kaut arī kā otrā plāna aktieriem. Vienlaikus mēs 

palīdzējām veidot filmas sižetus.  

Otrais pasākums bija 1965.gadā, kad Daugavas stadionā mēs izspēlējām 

Reihstāga ieņemšanu. Stadiona centrā bija no dēļiem uztaisīts makets, un mēs pēc 

tā ieņemšanas noslēpāmies zem dēļu skatuves, kas bija Reihstāga maketa sadaļa. 

Svētku turpinājumā uz šīs skatuves uzstājās aktieri un aktrises. Viņi dziedāja un 

dejoja, un mēs skatījāmies koncertu no apakšas tiešā un pārnestā nozīmē. Mēs 

iepazināmies ar aktrišu skaisto apakšveļu. Tas bija pikanti, sevišķi tajos laikos, 

kad nebija interneta un mūsdienīgo iespēju iepazīt pasauli. 

Trešais pasākums bija dalība Latvijas Dziesmu un deju svētkos. Mēs arī 

dziedājām. Mūsu rota, vismaz daļa no tās, tika novietota skatuves augšējās daļas 

labajā pusē. Es domāju, ka dziedājām latviešu valodā vismaz daļu no dziesmām. 

Mums, kursantiem latviešiem, tas bija saviļņojoši. 

 

Karaskolā nebija ārpusreglamenta attiecību, jo mēs bijām viena kursa 

kursanti, kopā mācījāmies, un autoritāte biedru vidū bija spēcīgākajiem, 

gudrākajiem un patiešām objektīvi labākajiem. Mēs dzīvojām draudzīgi. Viens no 

maniem tuvākajiem draugiem bija Pāvels Kuzņecovs, kas bija atbraucis no 

Vologdas apgabala Mežciema. Mums pat nauda bija kopēja. 

Rotas komandieris, redzot nodaļas labos panākumus, sāka manā nodaļā 

pārcelt kursantus, ar kuriem netika galā citi jaunākie komandieri. Divi piemēri. 

Manā nodaļā ar rotas komandiera pavēli nonāca liela auguma, spēcīgs un 

nedisciplinēts jaunietis. Karaskolā ik pa laikam arī mūsu vadam vajadzēja stāties 

dežūrā. Es cēlu savu nodaļu, bet tas kursants necēlās. Es apsviedu viņu ar gultu uz 

grīdas, un viņš bija spiests celties. 

Šis kursants piedalījās dežūrā, bet bija izteicies, ja Kārlis nebūtu seržants un 

komandieris, viņš mani pārmācītu. Es to uzzināju un piedāvāju naktī tikties sporta 

laukumā, teicu, ka esmu gatavs rakstiski noņemt jebkādas pretenzijas pret viņu. 

Mēs tikāmies, “izrunājāmies” un labi sapratāmies. Ziņas jau ātri izplatās, un 

sevišķi kolektīvā, kas dzīvo kopā un guļ vienā telpā (puse rotas, ap 75 cilvēkiem). 

No tā laika man neviens kursants neuzdrošinājās izteikt līdzīgus pārmetumus.  

Otrs gadījums bija ar Gunāru Skursteni, kas mācījās citā klasē un bija 

sadomājis aiziet no karaskolas. Rotas komandieris izsauca mani un lika tikt ar 

viņu galā. Gunāru pārveda uz manu nodaļu, un mēs kopā veiksmīgi beidzām 

karaskolu un kopā aizgājām dienēt uz Ziemeļflotes aviāciju. Mēs draudzību 
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saglabājām visu laiku un arī joprojām (2016.gadā) sazināmies pa internetu. Viņš 

atvaļinājās un palika Krievijā, bet par to pastāstīšu turpmāk.  

Es ievedu savu kārtību. Tā nebija paredzēta reglamentos, bet tomēr palīdzēja 

uzturēt kārtību nodaļā. Tā kā manā nodaļā bija kursanti no Latvijas, un daži pat 

no Rīgas, tad dabiski, ka viņi gribēja uz laiku aizbēgt no kazarmas. Tā ir patvaļīga 

karaskolas pamešana vai “samovolka”, kā teica PSRS laikos. Domāju, ka visi, kas 

ir dienējuši, zina, vai ir patvaļīgi pametuši uz ilgāku vai īsāku laiku savu daļu. 

Tiem, kas plānoja nelegāli pamest uz laiku karaskolu, es ieteicu to pateikt 

man, tad es varēju vajadzības gadījumā viņus piesegt no augstākās priekšniecības. 

Parasti tāda sistēma darbojās labi, kaut gan dažreiz bija neplānoti gadījumi. 

Piemēram, kursants pilsētā sadūries ar bataljona komandieri, un tad jau viņam 

nācās pašam atzīties pārkāpumā un saņemt sodu. 

Vēl viens negadījums bija ar manu draugu un nodaļas kursantu Gunāru 

Skursteni. Viņš bija kādu svētdienu aizbraucis uz Jelgavu pie mātes. Viņš man 

noziņoja, un es iespēju robežās piesedzu, bet rotas komandieris bija pusdienu 

viņu meklējis un jau naktī mūs izsauca pie sevis un mēģināja panākt atzīšanos. 

Tika piesaukti pat latviešu strēlnieki, kas godīgi un uzticīgi kalpoja Ļeņinam. 

Gunāram bija ļoti laba nervu sistēma, bet bija situācijas, kad viņš varēja sākt 

smieties. Es tajā dienā uz kādu laiku pats biju pametis karaskolu. To Gunārs 

zināja, un komiski izskatījās rotas komandiera centieni saņemt no manis 

apstiprinājumu, ka Gunāra nebija karaskolā. Par laimi, viss beidzās labi, un mūs 

aizsūtīja gulēt.  

Man, taisnību sakot, bija brīvāks režīms. Es biju karaskolas izlasē daudzos 

sporta veidos. Piemēram, trenēties krosā vai uz slēpēm mēs gājām uz Šmerli vai 

braucām kaut kur ārpus pilsētas. Biežāk paši gājām ar kājām. Man slēpes kādu 

laiku glabājās pie Andra Metuma RPI kopmītnē pie Teikas. Tādēļ es tur biju biežs 

viesis. Man bija speciāla atļauja iet trenēties ārpus karaskolas. 

Latviešu pārziņā bija rotas mantu noliktava, jo noliktavas pārzinis bija 

latvietis. To mēs izmantojām, lai atzīmētu kādus svētkus. Parasti tas notika vēlu 

vakarā vai naktī, kad visi jau bija aizgājuši gulēt. Darījām jau daudz palaidnību. 

Naktī pametām karaskolu un dažreiz iepirkām alkoholu no taksistiem. Veikali jau 

naktī oficiāli nestrādāja. Reizēm kaut kāda informācija nonāca priekšniecības 

ziņā, bet konkrēti pieķerti nebijām. Tas nedaudz saniknoja priekšniecību, jo viņi 

vairāk uztraucās, ka mēs atzīmējām dažādus latviešu svētkus. 

Atceros, vienā Jāņu naktī rotas komandieris vai visu nakti dežurēja pie mūsu 

gultām. Tas bija smieklīgi, bet komandieri pārdzīvoja, lai mēs neaizietu svinēt 

Jāņus ārpus karaskolas un viņiem pašiem pēc tam nebūtu nepatikšanas. Mēs 

izgudrojām dažādus veidus, kā pārvarēt aizliegumus un atzīmēt Jāņus un citus 

neoficiālos svētkus. Piemēram, Ziemassvētku vakarā komandieri bija atraduši 

stadionā sniegā noslēpto šņabi. Tad viņi dežurēja un mēģināja notvert to, kas tur 

bija nolicis Ziemassvētkiem alkoholu. Tie nebija mūsējie, bet nevienu nenoķēra, 

un tad mēs par to smējāmies. 
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Arnolds, Gunārs un es. Atzīmējām rotas mantu noliktavā. 1964.gads. 

 

Bija daudz un dažādu negadījumu, dažreiz anekdotisku. Viens piemērs. 

1965.gadā, kur tagad (2016.gads) ir NAA un Policijas koledža, bija parks. Mēs 

tajā parkā tikāmies ar meitenēm. Tas bija blakus, un vajadzēja tikai pārlēkt vai 

tikt pāri sētai. Reiz gājusi militārā patruļa un ieraudzījusi kursantu, kas mīlējās ar 

meiteni. Grūti iedomāties dumjāku patruļas vadītāja jautājumu kursantam - 

parādiet savu atvaļinājuma zīmi. Tas piecēlies, uzvilcis un sapogājis bikses, ar 

dūri iesitis prasītājam sejā un aizmucis.  

Mēs bijām izbrīnīti, kad visiem lika parādīt savus svētku formas tērpus. Vēlāk 

uzzinājām, ka patruļas vadītājam bijušas asinis uz sejas un viņš ar asiņainu roku 

bija mēģinājis noturēt savu sitēju. Tādēļ meklēja kursantu, kam uz uniformas ir 

asins plankumi. Neatrada. Es jau neoficiāli uzzināju, kas to izdarīja, bet viņš 

nebija no mūsu rotas, viņš bija no rotas, kas bija palaista atvaļinājumā. 

Domāju, ka katrs lasītājs saprot, ka jaunekļi, dabiski, meklē meitenes. Ejot uz 

medicīnas komisiju, man bieži bija satraukums, ka, redzot jaunās medmāsas, varu 

uzbudināties un rasties nekontrolēta erekcija. Es, lauku puika, no tā kautrējos, 

kaut gan daudzās citās lietās biju pārgalvīgs.  

Dažreiz jau grūti iedomāties, kā vienā cilvēka var būt savienoti it kā divi 

dažādi cilvēki. Viens piemērs. Tas bija ar māsas Vijas vīru Stepanu, kas bija 

jauks, izpalīdzīgs un laipns cilvēks, bet nežēlīgs pret tiem, kas izlikās, meloja vai 

locījās priekšniecības priekšā. Viņa galvenais arguments bija fiziskais spēks. 

Vidusskolā es skrēju Latvijas skolēnu spartakiādē krosu un iepazinos ar 

meiteni no Alūksnes rajona, kas bija pat kandidāte no Latvijas uz olimpiādi 

vieglatlētikā. Mums izveidojās labas un draudzīgas attiecības, kas pārauga daudz 

ciešākās attiecībās. Es pat paliku pa nakti pie viņas radiem, un mēs gulējām vienā 

gultā, bet nenodarbojāmies ar seksu. Tagadējā, 21. gadsimta, jaunatne to diez vai 

sapratīs. 

Kad jau biju karaskolā, viņa mani atrada, es paņēmu atvaļinājumu un tikos ar 

viņu. Man bija atvaļinājums uz diennakti. Viņa piedāvāja doties uz savu radinieku 
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dzīvokli. Tas bija vasarnīcu rajons netālu no Rīgas. Atbraucām, neviena nebija 

mājās, bet mums nebija atslēgu. Es atradu trepes, pieliku pie viņu loga otrajā 

stāvā, to atvēru un ielīdu dzīvoklī. Mani pārsteidza tas, ka neviens ne no 

garāmgājējiem, ne kaimiņiem nepainteresējās, kas mēs tādi esam, ko šeit darām.  

Palikām pa nakti. Tā bija jauka nakts, bet man nebija viegli ievērot savus 

principus. Es negribēju bojāt meiteni, jo neplānoju ar viņu precēties. Tas bija 

diezgan naivs un laikam vecmodīgs princips, bet es mocījos, lādējos, bet to 

ievēroju. Pēc karaskolas pagāja vairāki gadi, un mana jaukā meitene apprecējās. 

Kad viņa ar nākamo vīru saņēma apsveikumus uz kāzām, dažos bija rakstīts, ka 

apsveic viņu un mani. Daudzi zināja par mūsu attiecībām vēl vidusskolas laikā. 

Viņas vīram nebija nekādu aizdomu, jo viņš bija viņas pirmais vīrietis.  

Mēs attiecības saglabājām arī daudzus gadus pēc tam. Tikāmies, mani naivie 

uzskati bija mainījušies. Es augsti vērtēju cilvēka mīlestību. Mīlēt prot un var ne 

visi. Arī mīlēt ir talants, kas nav visiem dots. Domāju, viņai ir dots tāds talants. Es 

noliecu galvu cilvēku priekšā, kas prot nesavtīgi mīlēt. Mums tomēr nesanāca 

izveidot savu attiecību loģisku turpinājumu, un, domāju, tam ir vienkāršs 

skaidrojums – mīlestība nebija abpusēja. 

Mēs, karaskolas pārstāvji, bieži gājām kopā trenēties uz Šmerli. Kopā ar 

mums gāja trenēties skaista sieviete, kas strādāja karaskolas mantu noliktavā. 

Viņa bija vieglatlēte ar skaistu, sievišķīgu figūru. Mēs, jauni zēni, redzot šo 

skaisto sievieti, domājām par grēcīgām lietām. Man izveidojās labas attiecības ar 

viņu, kas vēlāk pārauga ciešākās attiecībās. Tikāmies ar viņu dažreiz naktīs parkā 

Ķīšezera krastā, kur tagad ir Policijas koledža un NAA.  

 

Bija vēl viens sevišķs gadījums. Reizēm norīkoja patrulēt kadetu patruļu. Es 

biju patruļas vecākais, un kopā ar mani bija mans draugs Pāvels Kuzņecovs. Lieta 

bija pirms vasaras atvaļinājuma 1965.gadā. Mēs staigājām, patrulējām, un mūsu 

patrulēšanas vieta bija arī Mežaparks. Bija vēls vakars, un mēs iedzērām.  

Mēs jau atgriezāmies atpakaļ Ezermalas ielā. Tagad neatceros precīzi detaļas, 

bet Pāvelam radās vajadzība kādu satikt. Viņš devās uz 6.tramvaja pieturu. Es 

lēnām gāju tajā virzienā. Viņu pie pieturas bija apturējusi cita patruļa, kuras 

priekšnieks bija vecākais virsnieks. Es, ejot lēnām no aizmugures, viņus satiku, 

kad Pāvelu jau taisījās vest uz garnizona virssardzi. Man izdevās pierunāt viņus 

atdot man iedzērušo kursantu. Viņi atdeva, bet bija vēlāk piezvanījuši un 

izstāstījuši par notikumu karaskolas dežurējošajam virsniekam. 

Tad sākās izmeklēšana. Pāvels pateica, ka pie viņa bija atbraukuši radinieki un 

viņi iedzēruši. Man pārmeta tikai to, ka es esmu viņu paņēmis līdzi patruļā. 

Neviens nemanīja, ka arī es biju, kaut nedaudz, bet lietojis alkoholu. Rotas 

komandieris bija dusmīgs. Visi brauca atvaļinājumā, bet mūs norīkoja dežurēt. 

Pēc dežūras pateica, ka vajadzētu vai pat paziņoja kā sodu - mēnesi bez parastiem 

brīvdienu atvaļinājumiem un palaida uz mēnesi kursantu vasaras atvaļinājumā.  

Mēs jau nebijām paipuisīši, bet mācījāmies ļoti labi, un kā karavīri, nākamie 

virsnieki, mēs bijām labi. 1965.gadā mēs mācījāmies un kārtojām trešās klases 
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profesionālo smago mašīnu vadītāju tiesības. Tad vajadzēja zināt arī dzinēja 

darbību. Braukt trenējos gan ārpus Rīgas, gan Rīgā. Braukt ar GAZ-53 pa 

šaurajām Vecrīgas ielām nebija patīkami. Tiesības nokārtoju ar pirmo piegājienu. 

Man no vidusskolas laikiem bija nokārtotas traktorista un motociklista 

tiesības. Ar traktoru es strādāju kolhozā, bet ar motociklu es tikai dažas reizes 

biju braucis pirms tiesību kārtošanas. Manam draugam bija vecs vācu motocikls, 

un viņš pierunāja mani kopā kārtot eksāmenu. Tas tika veiksmīgi izdarīts. 

 

Slēgtajos kolektīvos, piemēram, dažādās karaspēka daļās saasināti tiek 

uztverti taisnības jēdzieni. Dažādās vietās tie var būt dažādi, domāju, klosterī tie 

varētu būt dieva baušļi, cietumos kriminālās vides kodekss, militārās struktūrās 

oficiāli reglamenti, bet neoficiāli tie var būt ļoti dažādi. Tomēr visur saasināti 

uztver zādzību no saviem kolēģiem. Tā nav zādzība vispār, bet zagšana no 

savējiem.  

Karaspēka daļās PSRS laikos bija gadījumi, kad zagļus nogalināja. Karaskolā, 

kad vienā telpā gulēja pusotra vada personāls, ap 75 karavīriem, zagšana tiek 

uztverta ļoti negatīvi. Tas rada situāciju, kad atrasties vienam telpā jau nav ērti, jo 

tas var radīt aizdomas. Mēs pret to stingri cīnījāmies. 

Karaskolas laikā notvērām kursantu, kas bija zadzis. Viņam vēl nebija pat 18 

gadu. Lai nenotiktu nelaime, viņš ātrāk tika nogādāts garnizona virssardzē. Es 

viņu pazinu. Zēns bija sabiedrisks, nebija skops, uzcienāja draugus vai uzsauca 

bufeti, kā tajā laikā pie mums karaskolā bija pieņemts. Man personīgi nebija liela 

niknuma uz viņu. Vēlāk uzzinājām, ka, kad viņš jau bija apcietinājumā, ejot ar 

apsardzi, viņš bija iemanījies vēl kādu apzagt. Tā ir slimība. Viņu notiesāja, kad 

kļuva pilngadīgs, palika 18 gadi. 

Vienam kursantam Rīgā bija precēta draudzene. Reiz viņus mājā pārsteidzis 

sievietes vīrs. Bijis kautiņš. Kadets palicis zaudētājs. Viņš bija atnācis uz 

karaskolu, pasaucis palīgā savu draugu ~divmetrīgu svarcēlāju. Viņi aizgājuši un 

izrēķinājušies ar tās sievietes vīru. Tas notika pirms karaskolas izlaiduma. 

Bija kara tribunāls, kas viņus notiesāja. Es pēc tam satiku bijušo kursantu, kas 

bija izcietis sodu un viņam bija piešķirta virsnieka pakāpe. Tas arī ir viens no 

cilvēku uzvedības modeļiem vai sapratne par to, kas ir labi un kas ir slikti. Mēs 

morāli atbalstījām palīdzību draugam, bet man nepatika tas, ka cieta nosacīti 

nevainīgs, kas gāja palīdzēt draugam. 

Tas man ienāca atmiņā, piedaloties Valsts prezidenta vēlēšanās 03.06.2015. 

Es jau iepriekš biju dzirdējis un redzējis, kā, piemēram, 11. Saeimā, vēlot 

Saeimas Prezidija priekšsēdētāju, koalīcija bija vienojusies ievēlēt Valdi Zatleru, 

bet aizklātā balsošanā to “uzmeta” un ievēlēja Solvitu Āboltiņu. Aizklāti vēlot 

Valsts prezidentu, atkal deputāti ir spiesti pierādīt, kā ir balsojuši, skan 

apvainojumi par nepareizu balsošanu. Goda vārdam vairs nav vērtības. Tas ir 

nožēlojumi.  
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Prakse Gruzijā. Interesanta bija karaskolas noslēguma prakse lidlaukā. Mūsu 

grupa brauca uz Gruzijas Vaziani lidlauku, kas atradās dažus desmitus kilometru 

no Tbilisi. Naudas nebija daudz, un Tbilisi mēs pasūtījām veselu spaini pelmeņu. 

Mēs jau nedomājām, ka to saturs ir tik stipri piparots. Nācās dzert daudz alu, lai 

slāpētu piparu asumu.  

Lidlauks atradās skaistā vietā. Nesen bija saņemtas jaunas lidmašīnas SU-17, 

un notika to ekspluatācijas apguve. Es uzņēmos sagatavot mācību stendu. Darbs 

bija sarežģīts, bet interesants. Mēs atbraucām 1966.gada maijā. Tur bija ļoti silts 

un saulains laiks. Es katru dienu gāju skriet. No mūsu dislokācijas vietas tālumā 

bija redzama Rustavelli pilsēta. Es jautāju vietējiem, cik tad ir līdz pilsētai, jo 

attālums izskatījās tikai dažus desmitus kilometru. Vietējie smīnēja un teica, ka 

nevar aizskriet. 

Es nolēmu izmēģināt. Sāku skriet un pēc kādas stundas vai nedaudz vairāk 

pārliecinājos, ka dažās stundās to nevaru izdarīt. Tādēļ griezos un skrēju atpakaļ. 

Tā bija pieredze attālumu noteikšanai kalnos, kur ir jārēķinās ar dažādu kalnu un 

kalniņu pārvarēšanu.  

Tur bija vēl viens optiskais un sajūtu māneklis. Izskatījās, ka kanālā lielā 

ātrumā tek ūdens pret kalnu. Tā izskatījās, es skrēju gar kanālu un jutu, ka skrienu 

pret kalnu, bet zināju, ka tas nevar būt. Skaidrojumu nezinu, bet ūdens ātrums 

kanālā bija ļoti liels, tādēļ kanālam šķērsām ik pa katriem pāris simts metriem tika 

novilktas troses. Tas bija domāts cilvēkiem, kas paši vai nejauši bija nokļuvuši 

kanālā un kuriem vajadzēja tikt krastā. Mēs tur gājām peldēties. 

Viens no mūsu grupas kursantiem bija čūsku pazinējs un dīvainis. Var jau 

pateikt skarbāk – dzīvnieku mocītājs. Viņš bija noķēris palielu čūsku, aptinis ar 

izolentu tās muti, turēja to skapītī kazarmā un ņēma līdzi peldēties. Viņš savu 

dīvaino rīcību paskaidroja ar to, ka grib sagādāt mums ērtāku braukšanu vilcienā. 

Mēs braucām uz Gruziju ar vilcienu, kopējā vagonā, un viņš plānoja klusītiņām 

izlaist savu čūsku, un tad, pēc viņa domām, daudzi aizbēgs un mums atbrīvosies 

vietas. Dulla ideja, un, par laimi, viņa čūska aizbēga.  

Vakaros gan vietējie garnizona karavīri, gan mēs devāmies uz zināmām 

vietām, kur pārdeva Gruzijas vīnus. Cena bija pieņemama, viens rublis par litru 

vīna. Papildus uzlika maizi un vēl kaut kādu uzkodu. Galvenais jau bija iespēja 

parunāt ar garnizona karavīriem par dzīvi un dienestu. Man piedāvāja organizēt 

izsaukumu uz karaskolu, lai mani nosūtītu dienēt pie viņiem. Es atteicos, jo man 

bija padomā cita ideja. Es gribēju dienēt jūras aviācijā. Netiku jūrniekos, tad 

vismaz dienēt jūras aviācijā.  

Atgriežoties no prakses, mēs visu naudu bijām iztērējuši, un Rīgas stacijā 

mums nebija pat dažu kapeiku, lai brauktu ar tramvaju. Sākumā devāmies pie 

latviešu kursanta Arnolda Kraukļa brāļa, kas bija civilais jūrnieks. Tur mūs 

pabaroja un nodrošināja iztiku. 
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Dažreiz karaskolas laikā mēs braucām arī ar lielām laivām. Tas tika 

darīts arī trauksmes gadījumos, kad ar laivām šķērsojām Ķīšezeru. Tad jau 

braucām ar laivām uniformās. Tā bija iespēja daudziem, un arī man, mācīties 

airēt lielā laivā un darboties komandā. Tur parasti bija arī sacensību 

elements. 

Viens no mūsu draugu pulka, Vilnis Jegorovs, apprecējās ar manu 

novadnieci, kas arī bija bērnībā izsūtīta uz Sibīriju. Kāzas notika Gulbenē, 

kur viņa dzīvoja ar savu māti un strādāja bērnudārzā. Gulbenē dzīvo arī 

mana vecākā māsa Rasma.  

Tas bija interesants notikums, jo es pirmo reizi piedalījos kāzās. No tā 

laika mēs draudzējamies ar Vilni un viņa ģimeni. Viņa sieva Zinta saslima ar 

vēzi un mira Rīgā 2012. gadā.  

 

Trešajā kursā bija interesants gadījums. Es ar savu draugu Pāvelu 

Kuzņecovu nolēmu pajokot un izsludinājām: kas grib iet dienēt uz jūras 

aviāciju, lai piesakās, un tā sagatavojām sarakstus, bet tas bija joks. Tad jau 

karaskolas beigās man priekšniecība patiešām paprasīja tādus sarakstus, un 

es atdevu tos, kas bija veidoti jau krietnu laiku iepriekš un pa jokam. Tā arī 

es pats pierakstījos jūras aviācijā. 
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Šajā fotogrāfijā es vēl biju jauns un bez ūsām tiešā un pārnestā nozīmē. 

Nofotografējos dokumentiem ne man šūtajā aviācijas virsnieka formā, jo 

izlaidumā es biju jūras aviācijas virsnieka formā un saņēmu Jūras spēku 

virsnieka jostas dunci – „korķiku”. Karaskolas laikā mēs arī nedaudz fiziski 

strādājām. Es esmu priekšplānā ar baļķi uz pleca. Tagad ievēroju, ka cepuri 

arī tajos laikos centos nenēsāt. Šis paradums man saglabājies visā dzīvē. 

Dažreiz jau nu tas bija galīgi stulbi. Viens piemērs. Kad mācījos 

militārajā akadēmijā Maskavā, ar draugiem biju aizgājis uz pirti. Tas bija 

ziemas laiks, un ārā bija temperatūra zem -20
0
C. Pēc pirts ar slapjiem 

matiem biju gājis uz elektrisko vilcienu un braucu uz mājām. Es tajā laikā 

dzīvoju Maskavas nomalē Lianozovā. Atnācu mājās, un man mati uz kakla 

bija sasaluši. Labi, ka nesaslimu.  

Tagad, kad kadetiem nedrīkst vai ļoti limitēti ir atļauts uzdot veikt 

teritorijas sakārtošanas vai citus darbus pat akadēmijas teritorijā, tāda 

fotogrāfija no dzīves nav iespējama. Tomēr es uzskatu, ka daudzās lietās no 

viena grāvja mēs esam iebraukuši otrā grāvī. Tas ir gan karavīru dzīvē, gan 

sabiedrībā kopumā. 
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Pirms izlaiduma arī bija gadījums, kas nedaudz raksturo to laiku. Toreiz 

bieži nebija iespēju vakarā iekļūt restorānā vai pieklājīgā kafejnīcā. Pirms 

izlaiduma mēs, draugu kopums 12 cilvēku sastāvā, rezervējām un pasūtījām 

kafejnīcā svētku vakariņas. Par tām jau iepriekš samaksājām. Tas bija Rīgā, 

kafejnīcā „Luna”. 

Mēs plānojām tur būt jaunajās jūras aviācijas virsnieku uniformās. Bija 

vasara, tādēļ uzvilkām melnās uniformas bikses un krēma krāsas kreklus. 

Tas nebija atļauts vai oficiāls pasākums. Katrs ieradās patstāvīgi. Tas bija 

dažas dienas pirms izlaiduma, tādēļ stingras kontroles vairs nebija. 

Norunājām tur sanākt 19.00, ja pareizi atceros. 

Norunātajā laikā ieradāmies tikai divi cilvēki: es un mans tuvākais 

draugs Pāvels Kuzņecovs. Ko darīt? Atteikties un naudu saņemt atpakaļ 

nevarēja, tādēļ mēs ēdām un dzērām uz nebēdu. Skaidrs, ka nevarējām jau 

visu apēst un izdzert, bet mēs centāmies. 

Tad, kā jau gadās šādās situācijās, es nolēmu apmeklēt pazīstamu 

meiteni. Detaļas vairs neatceros, bet iekļuvu konfliktā. Tajā laikā es vēl biju 

diezgan spēcīgā Sibīrijas ieradumu ietekmē. Bija kautiņš un, spriežot pēc 

mana asiņainā krekla, diezgan stiprs. Tās bija manu oponentu asinis, jo man 

nebija neviena ievainojuma.  

Es aizgāju uz karaskolu, pārlīdu pāri sētai, nomazgājos un iznīcināju 

savu asiņaino formas kreklu. Draugi brīnījās, kā es esmu ticis cauri bez 

savainojumiem, pat zilumu nebija. Nemierīgi jau bija ap sirdi, jo domāju, ka 

cietušie varēja sūdzēties milicijā, bet laikam viņi paši bija iniciējuši šo 

konfliktu, un tādēļ savus ievainojumus paši ārstēja. Vienu zinu noteikti, ka 

netiku lietojis nekādus ieročus vai nazi. Tajā laikā es biju labā fiziskajā 

kondīcijā. 
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Izlaidums, Gunārs Skurstenis - zvaigznīšu apmazgāšana. 1966.gads. 

 

Jau dienot Latvijas BS, parasti es uz darbu NAA un no darba skrēju. 

Taisnākais ceļš bija caur Biķernieku mežu. No darba gadījās skriet arī naktī 

vai pat pusnaktī. Man dažreiz jautāja, vai man nav bail skriet naktī caur 

mežu? Es nekad par to pat nedomāju.  

Parunāju ar cilvēkiem, kas pārzina šo jautājumu. Viņu atbilde bija 

loģiska, ka neviens jau negrib ar lielu varbūtību, pirmkārt, sev fiziskas 

nepatikšanas, jo es neizskatos pēc cilvēka, kas nevar sevi aizstāvēt. Otrkārt, 

es skrēju sporta tērpā, un no manis bija maza varbūtība iegūt kādu naudu. 

Vienreiz gan bija nedaudz nervus kutinoša situācija. Es skrēju no darba 

kopā ar savu jaunāko dēlu Jāni, kam bija gadi seši. Mēs skrējām lēnām. 

Redzēju tālumā mikroautobusu, no kura izkāpa daži bruņoti vīri. Viņiem uz 

jostām bija pistoles maksts. Tad brauca vieglā, kuru apstādināja un iegrieza 

ar priekšgalu mežā. No turienes izkāpa vīrs, un tam rokās pistole. 

Es sāku domāt, ko darīt? Dēls jau lāgā nesaprata. Laika nebija, bēgt 

krūmos, mežā bija muļķīgi, un mēs skrējām tālāk pa ceļu. Paskrējām 

dīvainajai kompānijai garām. Viņi paskatījās uz mums, bet nekā nereaģēja. 

Es dēlam neko neteicu, bet vēlāk nodomāju, ka drīzāk tur tirgojās ar 

ieročiem. Gadās tādi nelieli stresi, bet tas jau ir adrenalīns, kas nelielās devās 

vajadzīgs normālam vīrietim. Vismaz man tā liekas. 

Karaskolas izlaidumam bija divas daļas - oficiālā, kad visiem izsniedza 

diplomus un teica skaistas uzrunas. Tad mēs organizējām draugu pulciņa 

izlaiduma ballīti pie viena mūsu kolēģa Jūrmalas mājā. Tur gāja jautri. 

Zvaigznītes apmazgājām, ieliekot tās lielā kristāla kausā un aplejot ar 

degvīnu, un tad jau katrs jaunais leitnants krietni iemalkoja.  
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Ēdienu šim pasākumam daļēji paši sagatavojām. Piemēram, Arnoldam 

Krauklim brālis bija jūrnieks, un viņam bija daudz pazīstamo starp 

zvejniekiem. Viņš sarunāja kādu vīru ar laivu un tīkliem, un mēs agri no rīta 

izgājām jūrā. Saimniekam nebija visiem cimdu, un es vilku tīklus ar kailām 

rokām. Dabūju paciest, jo delnas nobrāzu ne pa jokam un sāļais ūdens 

pastiprināja sāpju sajūtas. 

Tas nav svarīgi, jo mēs sazvejojām divas kartupeļu kastes reņģu. Vienu 

atstājām laivas un tīkla īpašniekam, bet otro kasti aiznesām cilvēkiem, kas 

tās kūpināja. Dienas beigās mums bija paprāvs koferis kūpinātu reņģu. Vai tā 

nav laba uzkoda? Izlaidums bija labs.  

 

Es beidzu karaskolu tikai ar teicamām atzīmēm – sarkano diplomu, bet, 

tā kā es biju arī labs sportists, tad mans vārds tika ierakstīts karaskolas goda 

plāksnē. Man oficiāli bija tiesības izvēlēties, kur dienēt, bet man piedāvāja 

vai Ziemeļu, vai Austrumu flotes jūras aviācijā. Es vēl pajokoju - Austrumos 

jau biju – izsūtīts, tad braukšu uz Ziemeļiem. Vēlāk gan uzzināju, ka daži pa 

„blatu” bija tikuši arī uz dienvidiem, Melno jūru, bet tā jau toreiz bija. 

Tad bija pirmais virsnieka atvaļinājums, kuru pavadīju laukos Annā. Tā 

bija vēl viena iespēja papļaut zāli. Tie vienlaikus ir labi fiziskie 

vingrinājumi. Siena pļaušana ļoti labi nostiprināja manu vēdera presi. Bija 

laiks, kad es trenējos karatē, un tad jau daudzi brīnījās, ka nevarēja man sitot 

presē izjaukt elpu un izsist no ierindas. 
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Secinājumi 

1. Man karaskolas dzīves apstākļi bija tie labākie, ko es biju līdz tam 

baudījis. Režīms, labi sadzīves apstākļi, paēdis un iespēja mācīties. Ko 

vairāk vajag? Mācību priekšmeti bija interesanti, jo uzsvars bija uz 

radioelektroniku, matemātiku un fiziku.  

2. Es uzsāku nopietni mācīties. Karaskolas laikā es mācījos tikai 

teicami. Visas ieskaites un eksāmeni man ir nokārtoti uz teicami. Es biju 

karaskolas vairākās izlasēs: krosā, slēpošanā, daudzcīņā un šaušanā. 

3. Es ieguvu papildu iemaņas vadīt kolektīvu. Es biju seržants un 

nodaļas komandieris. Karaskolā kopā ar saviem kolēģiem 24x7 (24h 

diennaktī un 7 dienas nedēļā). Tas būtiski atšķiras no tā, ka vidusskolā es 

biju zēnu internāta vecākais.  

4. Domāju, tas bija laiks, kad no puikas, jaunieša kļuvu par vīrieti ne 

tikai pēc pases datiem, bet arī psiholoģiski un morāli.  

5. Es ieguvu profesiju ar noteiktu darbavietu un nodrošinātu algu.  
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2.5. Dienests Ziemeļflotes aviācijas pulkā 

 

Pēc karaskolas absolvēšanas un atvaļinājuma (1966.gada septembrī) mēs četri 

jauni leitnanti latvieši - Arnolds Krauklis, Juris Apse, Gunārs Skurstenis un es - 

devāmies uz Ziemeļu flotes aviācijas štābu. Mēs bijām arī savas mantas, pirmkārt, 

uniformas, aizsūtījuši uz štābu. Paši devāmies ceļā vasaras uniformā, jo Latvijā 

septembrī vēl bija silts. 

 
Tāds es biju, kad atbraucu dienēt Ziemeļflotes aviācijas pulkā, jauns 

leitnants, bez ūsām tiešā un pārnestā nozīmē, 1966.gads 

 

Kad atbraucām, ziemeļos tur jau bija uzsnidzis sniegs. Mēs izskatījāmies 

amizanti izejamajā vasaras formā. Tajā laikā baltie neilona krekli bija retums, bet 

mums tie bija mugurā. Izskatījās jau labi, bet siltuma no tiem nebija daudz. 

Saruna ar priekšniecību bija īsa, un piedāvājums visiem bija viens - braukt dienēt 

uz garnizonu Fedotovo. Uz četrmotoru lidmašīnas bāzes veidojās pirmais (Ту-

95РЦ — разведчик-целеуказатель для ВМФ) PSRS Jūras spēku tālās 

izlūkošanas – merķnorādes Tu–95rc pulks. Tas bija AWACS - 3A „vectēvs” vai 

tā realizācijas pirmais variants. 

Garnizons atradās ~60km no Vologdas, un nosaukums “Fedotovo” bija dots 

par godu pirmajam šī pulka komandierim, kas bija gājis bojā. Bija noticis liels 
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nelaimes gadījums. Visa pulka vadība, izņemot pulka komandiera vietnieku 

lidojumu jautājumos Gladkovu, kas bija Nopelniem bagāts lidotājs, bija lidojusi 

uz sanāksmi ar transporta lidmašīnu AN-12 un avarējusi. Katastrofas iemeslus 

nezinu.  

Pulka komandieris pulkvedis Fedotovs bija ražena auguma vīrietis, kura 

galvu pēc katastrofas atrada šķūnī, jo ķermeņu daļas arī bija izmētātas plašā 

teritorijā. Mēs atbraucām uz garnizonu jau pēc šīs katastrofas.  

Starp komandieriem - vecākajiem virsniekiem - bijis viens jaunākais 

virsnieks, kas lidojis uz ziemeļiem, lai nopirktu mašīnu. Naudu vietējie 

iedzīvotāji vēl ilgu laiku atraduši izmētātu lielā laukumā. Tajā laikā visi darījumi 

tika veikti skaidrā naudā. Virsnieks bija plānojis nopirkt tam laikam ļoti labu 

mašīnu – Volgu, kas maksāja, ja nemaldos, oficiāli apmēram 6 000 rubļu, bet 

pērkot neoficiāli 2-3 reizes vairāk.  

Mana drauga Vasīlija Devicka stāsts. Viņa paziņa nopircis oficiāli Volgu par 

7 000 rubļu. Pie viņa ieradušies „biznesmeņi”, tajā laikā parasti tie bija PSRS 

iedzīvotāji no dienvidiem, un piedāvājuši nopirkt no viņa šo mašīnu par 25 000 

rubļiem. Viņš nav piekritis, tad nācis cits piedāvājums. Lai viņiem iedod garāžas 

atslēgas, viņi samaksā 20 000 rubļu, paņem - nozog mašīnu, bet īpašnieks par 

mašīnas nozagšanu paziņos pēc noteikta laika.  

Tajā laikā pirkt un dārgāk pārdot bija izkropļotā tirgus paveids, jo daudz ko 

varēja nopirkt tikai par blatu, bet ne godīgā ceļā. Visi to zināja. Man personīgi tas 

ļoti nepatika, jo es lauku puika, nepratu un negribēju veidot savu blatu sistēmu. 

Tagad (2016-03-20) blatu sistēma ir pilnveidojusies un pārgājusi daudzās 

Rietumvalstīs, ieskaitot Latviju, no mantu jomas uz politiku. Viss pilnveidojās. 

Tagad tā ir korupcija. Cits nosaukums, būtība līdzīga. 

1966.gadā tika nodibināti garnizona kapi. Pirmais piemineklis un kapa vieta 

bija šiem katastrofā bojā gājušajiem karavīriem. Gadu gaitā šie kapi paplašinājās, 

jo nedaudz, bet bija katastrofas un bija jau arī citi karavīru nāves iemesli. 

Es jau mācījos militārajā akadēmijā Maskavā, kad gāja bojā arī pulka 

komandieris Gladkovs. Parasti pulka komandiera ekipāžā lidoja visi dienestu 

priekšnieki. PSRS laikos atļauju nosēsties dod lidlauka lidojumu vadītājs. 

Rietumos lēmumu pieņēma pilots. Lidojumu vadītājs bija devis informāciju par 

laika apstākļiem un pateicis sava pulka komandierim pašam lemt, vai sēsties vai 

lidot uz rezerves lidlauku. 

Komandieris taisījās iet atvaļinājumā un nolēma sēsties. Nosēdās mežā dažus 

simtus metru līdz lidlaukam. Lidmašīna pārlūza, visi gāja bojā. Komandierim 

palika uz stūres plaukstas melnos cimdos. Mana drauga sievastēvs oficiāli bija 

komandiera ekipāžas borta inženieris, bet šajā lidojumā bija nomainīts. Pēc 

katastrofas viņš demobilizējās. 

Pulkā tādas katastrofas bija ļoti sāpīgas. Cilvēku nebija tik daudz, viens otru 

labi pazina, draudzējās, kopā atzīmēja svētkus. Sajūtas cilvēkiem bija, it kā 

zaudētu savas ģimenes pārstāvjus. No otras puses, bēdas saliedē cilvēkus. Tas 

notika 70. gados, kad es jau mācījos militārajā akadēmijā. 
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Mēs bijām karaskolā mācījušies ekspluatēt iznīcinātāju radioaparatūru. 

Jaunajā pulkā bija liela četru dzinēju lidmašīna ar ļoti modernu ekipējumu. Tādēļ 

sākumā mums piedāvāja mācīties un apgūt, saprast, iepazīt šīs lidmašīnas 

ekipējumu. Tās bija ļoti modernas radio iekārtas. Mēģināšu nedaudz aprakstīt. 

Tas bija 1966. gadā. 

 

 
Ту-95РЦ — разведчик-целеуказатель для ВМФ 

Технические характеристики 

 Размах крыльев составляет 50 м. 

 Длина самолета составляет 46,17 м. 

 Высота самолета составляет 12,50 м. 

 Площадь крыла составляет 283.70 м2. 

 Масса пустого самолета составляет 83100 кг. 

 Максимальная взлетная масса составляет 172000 кг. 

 Максимальная масса топлива составляет 88700 кг. 

 Тип двигателя представляет 4 ТВД НК-12. 

 Тяга двигателя составляет 4х12000 кгс. 

 Максимальная скорость составляет 882 км/ч. 

 Крейсерская скорость составляет 720-750 км/ч. 

 Практическая дальность полета составляет 12100 км. 

 Практический потолок составляет 11900 м. 

 Экипаж составляет 8-9 человек. 

Centrālā un galvenā bija radiolokācijas stacija (RLS), kas strādāja 3 cm 

diapazonā. Tas ir parasts diapazons, kurā strādā lidmašīnu RLS, kas nosaka 

http://militaryarms.ru/voennaya-texnika/aviaciya/an-26/
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dažādu mērķu koordinātas. Lidojot ~10 000 m augstumā, RLS varēja noteikt 

mērķus līdz 420km attālumā. RLS bija divi raidītāji, moderna signāla apstrādes 

sistēma ar ātrās automātiskās frekvences maiņu (BAPČ – saīsinājums krieviski) 

bloku. Kopumā bija iespēja RLS testēt 5 dažādos veidos. Labs speciālists varēja 

noteikt līdz blokam vietu, kas traucē sekmīgu RLS darbu. 

Tā bija, vismaz man zināmā, pirmā RLS, kur sāka izmantot digitālo 

informācijas apstrādes sistēmu. Analogais RLS signāls tika pārvērsts digitālajā 

formā un ar citu, 10cm diapazona RLS raidīts uz zemūdeni. Tur operators uz 

ekrāna redzēja to pašu attēlu, ko redz operators un vienlaikus lidmašīnas otrais 

stūrmanis uz lidmašīnas RLS ekrāna. Teorētiski uz zemūdenes varēja noteikt 

mērķi līdz ~800 km.  

Viens no lidmašīnas taktiskajiem izmantojumiem bija noteikt pretinieka, 

parasti ASV lidmašīnas nesošā kuģa koordinātas, un tad zemūdene varēja palaist 

tā iznīcināšanai raķetes līdz ~800 km. Mēs gan lidojām arī sagaidīt satelītus no 

Mēness, kuriem rezerves nosēšanās variants bija Indijas okeāns.  

Lidmašīnas aprīkojumā bija daudz citas radioaparatūras, piemēram, radio 

izlūkošanas ekipējums vai speciālā aparatūra, kas sablīvēja nododamo 

informāciju un tad ļoti īsā laikā raidīja savējiem. Interesanti, ka aizmugurē 

lidmašīna bija aprīkota ar ložmetēju un pie tā sēdēja obligātā militārā dienesta 

(OMD) jūrnieks.  

Lidmašīna parasti, bez uzpildes gaisā, varēja lidot 16-18 stundas, bet vēlāk, 

kad apguvām uzpildi gaisā, tad varēja lidot līdz 24 stundām. Kuģa ekipāža bija 8 

vai 9 cilvēku sastāvā. Divi piloti, divi stūrmaņi, inženieris par dzinējiem, dažādi 

operatori un OMD strēlnieks radists.  

Mēs bijām beiguši tehnisko karaskolu, bet bija iespēja lidot par otro RLS 

stūrmani vai operatoru. Sākumā vajadzēja apgūt elektroniskās iekārtas. Mēs, 

latvieši, centīgi apguvām RLS. Mums tas bija vienkārši interesanti. RLS 

izmantoja ferīta tranzistora šūniņas, kas apstrādāja informāciju digitālā formā. 

Daži RLS bloki bija kā grāmata, kur lapu vietā bija plates ar ferīta tranzistora 

šūniņām. 

Lai saprastu RLS darbu, bija labi jāpārzina digitālās informācijas apstrādes 

koncepts un tā realizācija. Karaskolā mums to nemācīja. Mēs visu apguvām uz 

vietas karaspēka daļā. Lielāko daļu iemaņu mēs apguvām pašmācības ceļā. 

Daudzi jau apguva daļu no RLS elementiem, piemēram, raidītājus vai kaut ko 

citu. Bija tikai daži cilvēki, kas pārzināja visu RLS darbu. Starp tiem bijām arī 

mēs, latviešu virsnieki.  

Strādājām, mācījāmies dienu un nakti. Neviens sevišķi neievēroja ne darba 

laiku, ne izejamās dienas. Viens moments bija interesants. RLS vēl bija garantijas 

laiks. Reiz atbrauca no Ukrainas rūpnīcas, kur ražoja šo slepeno aparatūru, liela 

priekšniecība un sāka strostēt savus pārstāvjus, ka viņi ļauj mums, karavīriem, 

pašiem labot aparatūru un izmantot viņu atvestās rezerves daļas. Radās nopietns 

konflikts. Līdz tam laikam mēs ļoti draudzīgi sadzīvojām ar aparatūras ražotnes 

civilajiem pārstāvjiem. 
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Mēs sarunājām savā starpā strikti pildīt oficiālo vienošanos. Parasti mūsu 

pulkam uzdevums nāca no Maskavas. Piemēram, kaut kur pie Spānijas parādījās 

ASV lidmašīnu nesējs kuģis un mums deva uzdevumu lidot izlūkot šo objektu. 

Tāda situācija radās arī, kad bija ražotāju augstā priekšniecība. Steidzīgi vajag 

lidot, lai pildītu Maskavas doto uzdevumu, bet nestrādā RLS. Mēs neiejaucāmies, 

ražotāju pārstāvjiem neizdevās sagatavot RLS, un draudēja lielas nepatikšanas no 

Maskavas kungiem vai, pareizāk sakot, biedriem. Tad mūs palūdza palīdzēt un 

noņēma visus ierobežojumus rezerves daļu un bloku piekļuvei. Darbs un sadarbība 

turpinājās. 

Zem lidmašīnas bija spēcīga fotoiekārta, kas ļāva fotografēt objektus zem 

lidmašīnas. Pamatā bija domāts fotografēt ASV eskadru, kas pavada gan lielos 

kuģus, gan citus objektus. ASV karavīri to zināja un bieži ar lidmašīnu piesedza 

galveno fotoiekārtu, tādēļ ekipāžai papildus tika doti mazie fotoaparāti, un mēs 

fotografējam caur kabīnes logiem. Mums un, domāju ASV, biju daudzu ekipāžas 

cilvēku vismaz sejas foto. Daudzi viens otru pat atpazina. 

Mēs dienējām jūras aviācijā, un tādēļ lidmašīnu sauca par kuģi un komandieri 

par kuģa komandieri. Daudz tika izmantota jūras spēku terminoloģija. Atšķirībā no 

jūrniekiem mums bija zilganas svītras uz uzplečiem.  

Dažreiz mūsu pulka lidmašīnas dežurēja kādā zonā nepārtraukti. Viena 

lidmašīna nomainīja otru, un tā diezgan ilgu laiku. Interesanti bija lidojumi 

sagaidīt satelītus no Mēness. Tajā laikā PSRS neziņoja par plānoto atgriešanos no 

kosmosa. Parasti mēs lidojām uz Engelsa lidlauku, kas atradās netālu no Saratovas. 

Tur kādas dienas gaidījām, tad lidojām uz Mazdokas lidlauku Kaukāzā un no 

turienes jau startējam uz Indijas okeānu. 

Tur atradās arī PSRS kuģis, bet ar lidmašīnu varēja apskatīt daudz lielākus 

laukumus. Standarta situācijā kosmosa aparātu nosēšanās notika PSRS teritorijā. 

Indijas okeānā bija nosēšanās rezerves variants, kas saucās par “Lielo elipsi”. 

Lidmašīna tika uzpildīta pilnīgi, un tas ir ~80 000 kg degvielas. Dažreiz karstā 

laikā lidlauks tika laistīts ar aukstu ūdeni, lai gaisa blīvums virs skrejceļa būtu 

lielāks un lidmašīnai pietiktu skrejceļa, lai uzņemtu nepieciešamo ātrumu un 

paceltos. Uz darbības rajonu un atpakaļ lidoja bez nosēšanās. 

Bija paredzēta nosēšanās Taškentā, ja atpakaļceļā nepietiktu degvielas. Vēlāk, 

kad apguvām uzpildi gaisā, tad situācija kļuva vienkāršāka. Pirmo reizi lidojot uz 

uzdevuma izpildi, tika noņemti aizmugures ložmetēji, bet tas nedaudz izjauca 

lidmašīnas balansu, tāpēc vēlāk atteicāmies to darīt. Sakarā ar 2014./2015. gada 

notikumiem Ukrainā ar gūstā nonākušajiem KF specdienesta karavīriem man prātā 

nāk fakts, ka mūsu kuģa - lidmašīnas - ekipāža arī lidoja civilajā un bez 

dokumentiem. Tā bija parastā prakse PSRS laikos. Var atcerēties daudzus 

militāros konfliktus, kur “nepiedalījās” PSRS karavīri.  

PSRS teritorija patiešām ir liela. Pie mums ziemeļos vai garnizonā bija auksti 

un temperatūra zem nulles, bet aizlidojot uz dienvidiem mūs sagaidīja vasara. 

Vietējie augļu tirdziņi mūs vienkārši varēja atpazīt un, kad mēs ieradāmies, cenas 
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pacēla vairakkārt. Tā jau ir ar “ne savējiem” nākas paciest vai meklēt vietējos 

draugus, draudzenes. 

Tajā reģionā bija diezgan stingras vietējās tradīcijas. Piemēram, restorānā 

praktiski nekad nebija vietējo meiteņu vai sieviešu. Tādēļ mums jaunajiem 

leitnantiem bija ierobežotas iespējas pavadīt laiku pretējā dzimuma sabiedrībā. 

Dažreiz radās konflikti ar vietējiem. Vienreiz bija sanācis liels skandāls. Pats 

nebiju tajā komandējumā, bet atceros, ka pulka komandieris bija ļoti saniknots un 

pat vienā sapulcē pateica - incidenta dalībniekus, lidojot uz mājām, neņemt 

ekipāžā, lai iet ar kājām. 

 

Kādā nedēļas nogalē mani un daudzus citus negaidīti uzaicināja uz pulka 

štābu, kur bija ieradusies augstā priekšniecība no Ziemeļu flotes štāba. Man bija 

ieplānots brauciens uz Vologdu un dalība dzimšanas dienas svinībās. Tas viss 

izpalika, nenotika. Visiem tika uzdots vienkāršs jautājums: “Vai piekrītat doties uz 

Tuvajiem Austrumiem un piedalīties militārajā konfliktā?” Tikai viens bija 

mēģinājis atteikties, jo sieva bija bērna gaidībās. Viņš vēlāk to nožēloja. 

Vienas nakts laikā visu noformēja, un no rīta agri mums vajadzēja civilajās 

drēbēs jau būt lidmašīnā. Tad kaut kas mainījās, un mums šo komandējumu atcēla. 

Karavīrs, kas atteicās piedalīties šajā komandējumā, tika daudzkārt kaunināts un 

viņa karjera sabojāta. 

Es ļoti labi apguvu visu RLS aparatūru, un tas man deva daudz privilēģiju. 

Dažreiz tika izdarīti disciplīnas pārkāpumi, bet, ja vajadzēja veikt svarīgu 

uzdevumu, lidot komandējumos, tad bija vajadzīgi cilvēki, kas pārzina RLS, prot 

to vajadzības gadījumā pareizi un efektīvi izmantot un, ja vajag, salabot. Tādēļ 

daudz kas tika piedots.  

Darbu es vienmēr esmu darījis no sirds un labi. Bet es nekad neesmu bijis 

paklausīgs un vadāms cilvēks. Tā tas bija Sibīrijā, vidusskolā, karaskolā un arī 

dienot PSRS BS. Man no bērnības bija ieaudzināti noteikti dzīves principi. Kā 

vēlāk uzzināju, tie daudzējādā ziņā sakrita ar dieva baušļiem. Man dažreiz ir licies, 

ka jēdzieni par godavārdu vai solījumu turēšanu ir svētāki kriminālajās struktūrās 

nekā augstajos varas gaiteņos. Par nožēlu. 

Es diezgan daudz ko uzrakstīju par lidmašīnu un tās ekipējumu. Varu atzīmēt 

piemēru, kā valsts rūpējās par saviem karavīriem. Tika plānots, ka lidmašīnas 

avārijas gadījumā ekipāža var kāpt, gulties uz transportiera lentes, kas ļautu 

cilvēkiem tikt pie atvērtas lūkas un izkļūt no lidmašīnas. Bija iespēja paņemt līdzi 

gumijas laivas utt., bet zem lidmašīnas atradās liela RLS antena, dabiski, ar 

pārsegu. Cilvēkam nebija izredžu izkļūt no lidmašīnas un palikt dzīvam, atsitoties 

pret antenas apvalku. Mēs izmēģinājām ar āboliem un citām lietām, kas sašķīda 

pret apvalku. Vienīgi karavīrs, kas sēdēja aizmugurē pie ložmetēja, varēja tikt ārā 

un palikt dzīvs. 

Var atzīmēt vēl vienu lietu. Parasti pārbaudot RLS lidmašīnas stāvvietā, mēs 

ieslēdzām RLS aktīvā režīmā, kad notiek elektromagnētisko viļņu (EMV) 

izstarojums. Lidmašīnā, kur atrodas RLS raidītāji un cita aparatūra, iedegas 
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transparents, ka ir ieslēgta RLS. Parasti citu specialitāšu pārstāvji, kas nezināja 

RLS darbības principus, metās ārā no lidmašīnas. EMV starojums jau nebija 

lidmašīnā, bet ārpusē pie antenas, kur nekādu brīdinājumu nebija. Tā cilvēki tika 

apstaroti, bet vidējā jauda RLS nebija tik liela un sekas jau nemanīja neviens. 

Tas bija laiks, kad mēs strādājām burtiski dienu un nakti, lai apgūtu jauno 

tehniku. Daudzi izvēlējās vieglāku ceļu – apguva tehniku tikai virspusēji vai 

pārgāja dienēt par operatoriem ekipāžā. Tikai daži cilvēki apguva visu, un starp 

šiem cilvēkiem biju arī es. Reāli mēs bijām 3-5 cilvēki, bet mēs kļuvām 

neaizvietojami. Tas bija interesants laiks. 

Mēs, jaunie leitnanti, daudz darījām palaidnības, bet man viss tika piedots 

manu zināšanu un prasmju dēļ. Pulkā virsnieki dzīvoja draudzīgi, bet garnizonam 

apkārt dzīvoja galvenokārt bijušie ieslodzītie, kuriem nebija atļauts dzīvot pilsētās. 

Līdz tuvākajai pilsētai bija ~60km, un tas bija un ir diezgan liels attālums, jo maz 

kam tajā laikā bija sava mašīna, bet sabiedriskais transports gāja diezgan reti. 

 

Sākām dzīvot kopā četri latvieši: Arnolds Krauklis, kas 1972.gadā aizgāja no 

BS un atgriezās dzīvot Rīgā, Gunārs Skurstenis, kas nodienēja līdz pensijai un 

palika dzīvot Ļeņingradas apgabalā, Juris Apse, gāja bojā garnizonā, un es.  

Sākumā dzīve garnizonā bija sarežģīta. Dzīvojām četri latvieši vienā istabiņā. 

Nebija aukstā ūdens, ar ko nomazgāties, par karsto pat nerunājot. Garnizonā bija 

pirts, un tur varēja iet nomazgāties. Tas bija labi. Leitnantu pulks, tā mūs sauca, un 

tas atbilda īstenībai, jo lielākā daļa pulka virsnieku bija leitnanti.  

Tas bija 1966. gada rudens un ziema. Brīvajā laikā mēs braucām uz 

tuvākajām pilsētām - Vologdu vai Čerepovecu. Tagad tā nav problēma aizbraukt, 

bet tajā laikā mums savas mašīnas nebija un vajadzēja braukt ar sabiedrisko 

transportu. Tad pilsētā vajadzēja atrast, kur palikt pa nakti, jo PSRS laikos nebija 

viegli iekārtoties viesnīcā vai vakarā tikt restorānā. Parasti bija rindas un bija 

vajadzīga pazīšanās, lai iekļūtu restorānā. Tādēļ mēs centāmies atrast meitenes, pie 

kurām varētu palikt pa nakti. Dažas meitenes jau brauca un dzīvoja mūsu virsnieku 

kopmītnēs. Tās jau nu nebija tās labākās meitenes. Mēs, četri latvieši, pozitīvi 

izdalījāmies uz citu fona, jo bijām izskatīgi un labi ģērbti. Mēs nēsājām neilona 

kreklus, kas tajā laikā un tajā reģionā bija liels šiks. Mēs uzvedāmies korektāk, 

salīdzinot ar daudziem citiem. vietējiem vai mūsu kolēģiem.  

Reiz kafejnīcā iznāca pārpratums, kas mūs uzjautrināja. Es jautāju draugiem 

par konjaka pudelēm - cik paņemt? Mani, draugi, nodomājuši par glāzītēm, teica - 

astoņas. Tas bija pēc algas. Nauda bija, un es paņēmu astoņas pudeles konjaka. 

Atnesu, un draugi tikai acis iepleta. Gardi pasmējāmies un paņēmām tās līdzi uz 

garnizonu. Mums tajā laikā bija iespēja izdzīvot bez naudas, jo drēbes un ēdiens - 

viss bija par velti. Daži algu nospēlēja kārtīs vai citādi notērēja. 

Mēs kopmītnēs reizēm spēcīgi uzdzīvojām vai svinējām kādus svētkus. Es 

biju lasījis, kā var iedzert degošu spirtu. Es to izmēģināju, sanāca, un tas bija mans 

triks, kas daudzus pārsteidza. Bet reiz biju iedzēris un aizgāju pie jūrniecēm uz 

kopmītni. Pie mums štābā uz līguma pamata dienēja jūrnieces. Pie viņām nebija 
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gaismas. Meitenes man ielēja glāzi spirta, to aizdedzināja gan apgaismojumam, 

gan mani uzcienāt. Es sāku dzert. Glāze sakarsa un es steigā aplēju seju ar degošo 

spirtu. Ādas plānā kārta nodega. Bija problēmas, bet viss sadzija un rētas nepalika. 

Tas bija stulbi, bet laba mācību. Vairs tādus jokus neatkārtoju. 

Es tagad neatceros precīzi, vai tā ir anekdote vai anekdotisks gadījums mūsu 

garnizonā. Mums atveda izlejamo alu, un to tirgoja pie garnizona veikala. Reiz 

kāds cilvēks piegājis un samaksājis uzreiz par visu alus mucu. Palūdzis pārdevējai 

turpināt uzcienāt vīrus ar alu, bet neņemt naudu. Rinda izveidojās ātri, tad uzzinot, 

ka alus par velti, sākās šūmēšanās.  

Vieni piedāvā dot katram tikai krūzi alus. Pirmie jau bija dabūjuši vairāk un 

sākās nekārtības, kas pārauga kautiņā. Atnāk milicis, noskaidro, kas par lietu. 

Pārdevēja paskaidro, kā bija. Tagad „labdari” milicis sāk pratināt, kādēļ šis 

sarīkojis tādas nekārtības? Tas atbild, ka viņam jau daudz gadu, nezin vai sagaidīs 

komunismu, bet gribējis paskatīties vismaz, kā komunisma laikā alu dzers. 

Garnizons atradās apvidū, kur dzīvoja daudzi bijušie ieslodzītie, kuriem bija 

liegts dzīvot noteiktos rajonos un pilsētās - Maskavā un citās. Tas radīja dažas asas 

konfliktsituācijas ar vietējiem. Divi piemēri. Bija iznācis kautiņš, un viens 

virsnieks bija sadurts, bet līdz pilsētai netika aizvests, jo ceļā mira. 

Tad bija pretējs gadījums. No garnizona pieci virsnieki bija aizbraukuši uz 

dejām blakus ciemā Kipelovo. Sanāca kautiņš ar vietējiem, un viens no vietējiem 

atnācis mājās un nomiris. Sākumā domāja, ka tie ir bijuši cilvēki no 

garāmbraucoša vilciena, bet vēlāk aizdomas nāca uz mūsu garnizona virsniekiem. 

Sākās izmeklēšana. 

Mūsu pulka personālsastāvu nostādīja ierindā un it kā pārbaudīja nagu vai 

roku tīrību. Meklēja sagrieztās rokas. Kā vēlāk noskaidroja, lieta bija tāda. Mūsu 

garnizona pieci virsnieki bija devušies uz dejām. Viņi pat lāgā viens otru nepazina, 

jo bija no dažādām vietām atnākuši uz šejieni dienēt. Visi bija labi sportisti. Starp 

viņiem bija arī viens lietuvietis. 

Notikums bija vēlu vakarā, kad ārā bija tumšs. Visi atcerējās tikai sākumu, 

kad mūsējiem pretī stājies liels bars vietējo. Vārdu apmaiņa, un viens no vietējiem 

sitis, bet no virsniekiem viens bija bokseris, un viņš uzreiz to nokautējis. Tad sākās 

kautiņš. Vietējie, vismaz daži, lietoja nažus. Tādēļ jau meklēja virsniekus ar 

savainotām rokām. Mūsējie palika uzvarētāji. Viens no garnizona “praporščikiem” 

– apakšvirsniekiem – bija vietējais, dzīvoja tajā ciematā un iesaistījies kaujā, 

gribēdams palīdzēt mūsējiem, bet mūsējie palīgu neatpazina un arī viņu bija 

aizsūtījuši nokdaunā. 

Bēdīgi bija tas, ka viens no vietējiem pēc kautiņa mājās nomira. Bija karatiesa 

un, ņemot vērā, ka vietējie bija ar nažiem un mūsējie bija mazākumā un kailām 

rokām, tad tas tika kvalificēts kā aizstāvēšanās. Neviens nespēja noteikt, kas bija 

izdarījis sitienu, no kā mira cilvēks. Iedeva trīs gadus nosacīti mūsu virsniekam, 

kas pirmais pārtvēra sitienu un nokautēja vienu no uzbrucējiem. Eskadriļas 

komandieris pulkvežleitnants tiesas sēdē uzstājās un pateica, ka viņš darītu tāpat, 



 

149 

 

kā šis jaunais virsnieks. Tas bija spēcīgs un taisnīgs komandieris, un viņa teiktais 

mūs saliedēja un iedvesmoja. 

Es pēc tam vairakkārt piesedzu šo virsnieku, kad iznāca kaut kur sadursmes ar 

vietējiem. Viņš bija bokseris un labs cīnītājs, daži jau gribēja to izmantot, bet es 

zināju un mēģināju viņam un citiem ieskaidrot, ka nosacītais sods pāries reālajā, ja 

nokļūs vēl kādā nopietnā konfliktā.  

Garnizonā notika celtniecība. Tika celts gan dzīvojamās mājas, gan virsnieku 

nams. Darbus veica militārās celtnieku daļas. Tas bija sevišķais kontingents. Daži 

bija tiesāti un vairākus gadus pavadījuši disciplinārajā bataljonā. Tas radīja papildu 

konfliktus starp viņiem un vietējiem.  

Reiz bija stipri piekauts vietējais iedzīvotājs. Aizturēja kādu Kaukāza tautas 

pārstāvi no celtniekiem. Viņu ievietoja vietējā garnizona virssardzē. Man bija 

dežūra šajā virssardzē. Vakarā atnāca prokuratūras pārstāvis, un es dzirdēju viņa 

sarunu ar aizdomās turamo. Izmeklētājs pateica, ja cilvēks mirs, tad sods būs 

nopietns, ja nemaldos, pat līdz nāves sodam.  

Man dežūrā bija iedalīti obligātā dienesta karavīri, kas veica apsardzi un veda 

arī virssardzē atrodošos karavīrus uz tualeti. Tualete bija ārpusē. Es sapratu, ja 

cilvēkam, iespējams, draud pat nāves sods, tad aizbēgt ir daudz vieglāk no 

virssardzes. Tādēļ uz tualeti aizdomās turamo vedu pats. Viņš man pateica, 

neuztraucies, leitnant, es legāli tikšu brīvībā. 

Man par pārsteigumu, pēc kāda laika es gāju uz lidlauku, un viņš sēdēja savu 

tautiešu barā un atzīmēja savu atbrīvošanu, jo cilvēks bija palicis dzīvs un atteicies 

no liecībām pret viņu. Tā es iepazinos ar tautiešu atbalstu. Vēlāk jau tā bija ļoti 

izplatīta parādība PSRS bruņotajos spēkos.  

Dežūras tur nebija garlaicīgas. Ejot patruļā, vajadzēja pārbaudīt, vai tur nav 

nelegāli ieradušies arī obligātā dienesta karavīri. Dejās dažreiz sākās kautiņi, un 

man personīgi bija gadījums, kad vajadzēja izšaut griestos, lai nomierinātu kautiņā 

iesaistītos. Ierocis ir atturošs faktors, bet tas var kādam provocēt vēlmi to iegūt. Es 

nekad, bez neizbēgamas vajadzības, piemēram, dežūra, neņēmu un nenēsāju ieroci.  

Vēl viens kādam pamācošs gadījums. Gāju patruļā un mēģināju aizturēt OMD 

karavīru, kas metās bēgt. Es skrēju pakaļ. Skrienot sapratu, ka karavīrs ir labs 

skrējējs, bet tad jau man bija goda lieta viņu noķert. Noķēru un jautāju viņam, 

kādēļ ir bēdzis. Viņš tā vienmēr esot darījis, jo, tā kā viņam ir I sporta klase 

vieglatlētikā, neviens nekad nav viņu noķēris. Pasmējāmies, es viņu palaidu, jo 

pārkāpumu jau nebija nekādu, izņemot to, ka neapstājās. Viņam tā bija mācība, 

kaut gan bieži negadās, ka patruļas priekšnieks arī prot un var labi skriet. 

Vēl viens pamācošs gadījums. Esot patruļā atnācu mājās nedaudz atpūsties, 

paēst. Virsnieka jostu ar pistoli biju noņēmis un atstājis istabā. Pats izgājis uz 

virtuvi, ienākot istabā, redzu Tatjana pret mani pagriezusi pistoli. Es kājas spērienu 

to rupji izsitu viņai no rokām.  

Viņa gribēja pajokot, bet dabūja mācību uz visu dzīvi, ka ar ieročiem nejoko. 

Man tas bija un ir asinīs, ka nedrīkst griezt ieroci pret cilvēku – tā jokot. Tatjana 
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vēlāk sāka trenēties un ļoti labi šāva ar pistoli. Mēs kopā esam ieguvuši vairākas 

ģimenes balvas, šaujot ar pistoli. Par to vēlāk. 

 
Es ar draugu Arkādiju Rubcovu brīvdienās, garnizonā, 1967.gads 

 

Diezgan interesanta ir cilvēku filozofija. Piemēram, viens no leitnantiem, kas 

bija aviācijas karaskolas absolvents, pats pieteicās iet dienēt par virssardzes 

priekšnieku. Mums vajadzēja iet tur reizēm uz diennakti dežurēt, un tad jau tas bija 

nepatīkams uzdevums. Es jautāju, kas viņam patīk tajā darbā? Viņa atbilde mani 

pārsteidza. Tā ir vara pār ieslodzītajiem. Vari kādu iekaustīt un justies kā valdnieks 

pār viņiem. Bēdīgi. 

Tomēr tie ir izņēmumi, jo lielākā daļa ir labi cilvēki ar dažādu aizraušanos. 

Pie mums garnizonā atnāca dienēt rezerves virsnieki, kas bija beiguši augstskolu 

un apguvuši kādu militāro specialitāti. Viņus sauca par divgadniekiem, jo viņiem 

bija jādienē divi gadi virsnieku amatos. Daži palika dienēt ilgāk. Viņi atnesa tādu 

labu inteliģences vēsmu mūsu dzīvē. 

Mēs sākām regulāri diskutēt par rakstiem “Literatūras Avīzē” (Ļiteraturnaja 

gazeta). Avīze bija diezgan interesanta, un tajā tika publicēti arī raksti, kas 

nedaudz paskaidroja notiekošo PSRS un pasaulē. Tā bija iespēja dzirdēt 

inteliģences viedokli par daudziem jautājumiem. Tā veidojās domubiedru kopa. 

Tad jau bija arī 1968.gada notikumi Čehoslovakijā. Mēs bijām vienoti par 

prettiesisko Varšavas paktu un, pirmkārt, PSRS karaspēka ievešanu Čehoslovakijā. 

Uz turieni tika aizsūtīts arī mans kaimiņš no Annas. Viņš bija OMD karavīrs un 

pildīja šofera pienākumus. 

Mūsu pulka komandieris, kas vienlaikus bija garnizona priekšnieks, bija 

Nopelniem bagātais PSRS lidotājs. Viņš bija labs komandieris, kas rūpējās par 

saviem padotajiem. Garnizonā visu laiku notika celtniecība. To veica militārie 

celtnieki. Dažiem garnizona karavīriem bija mašīnas, un viņi cēla garāžas. Bieži 

materiālus garāžu celtniecībai „aizņēmās” no militārajiem celtniekiem. 
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Reiz vēlu vakarā pie manis ieradās mans kaimiņš un palūdza palīdzēt atnest 

uz viņa garāžu dažus dēļus. Es piekritu. Mēs nesām dēļus, un mūs apstādināja daži 

mums nepazīstami vecākie virsnieki, kurus pavadīja OMD kareivji. Tie bija no 

Ļeņingradas militārā apgabala atbraukušie kara prokuratūras pārstāvji. Viņi tieši 

bija braukuši pārbaudīt zādzības pie celtniekiem. 

Mūs apturēja. Virsnieki bija pēc banketa un krietni iedzēruši. Tas notika 

ziemā. Viens no viņiem uzvedās ļoti agresīvi pret mani un sāka palaist rokas. Es 

biju civilajā jakā, rokas speciāli iebāzu kabatās, bet ar plecu „netieši” pagrūdu man 

uzbrūkošo un ielidināju viņu grāvī. Es sapratu - mūs grib arestēt. Piedāvāju 

kaimiņam aizbēgt. Tas nepiekrita, jo zinot, kur viņš dzīvo un viņam mājās bērns 

utt. Es jau viņu nepametu, un mūs aizveda uz štāba telpām. 

Tur pārmeklēja kabatas. Man nekā nebija, bet kaimiņam atrada blociņu, kuru 

aizturētāji sāka šķirstīt. Negaidīti mans kaimiņš izrāva no kara prokuratūras 

pārstāvja rokām blociņu un aizbēga. Es nekā nesapratu. Mani aizturēja. Nolika 

apsardzi. Tas bija čečenu tautības OMD karavīrs. Es ar viņu labi un draudzīgi 

izrunājos un, galvenais, sapratu, ka viņš ir gatavs liecināt, ka es turēju rokas kabatā 

un kara prokuratūras pārstāvis pats nejauši ir iekritis grāvī. Tā vēlāk viņš bija arī 

pateicis.  

No tā laika man pret čečeniem bija cieņa. Vēlāk, pēc GS militārās akadēmijas 

beigšanas, mans kursa biedrs no Latvijas Viktors Miglāns dienēja Igaunijā, 

nākamā Čečenijas prezidenta ģenerāļa Dudajeva divīzijā. Viņš ļoti labi atsaucās 

par šo ģenerāli. Mēs visi tagad zinām, kas notika ar Čečeniju un tās pirmo 

prezidentu. 

Naktī pie manis atnāca kaimiņš un pastāstīja, kādēļ tā izdarīja. Tajā viņa 

blociņā ir bijuši pierakstīti slepeni kodi sakariem. Viņš bija sakarnieks. Ja tas kļūtu 

zināms priekšniecībai, viņam draudētu lielas nepatikšanas. No rīta mūs izsauca pie 

sevis pulka komandieris, noskaidroja situāciju. Viņam nebija pretenziju pret mani, 

nedaudz sabāra kaimiņu, bet prokuratūras pārstāvjiem pateica, ka pats tiks galā ar 

savu personālu. Viss.  

Komandieris dažreiz bargi lamāja vienu vai otru virsnieku, bet uz āru vai no 

malas kādam uzbrukt mūsu pulka karavīriem neļāva. Viņš mums bija īsta 

komandiera paraugs. Bija jau arī anekdotiski gadījumi. Pirms Jaunā gada stāv 

pulks ierindā un komandieris stāsta. Saprotams, ka uz Jauno gadu visi iet mežā un 

grib sagādāt skaistu eglīti. Lielākām eglēm dažreiz nogriež tikai tās galotni, kas ir 

skaista un ar čiekuriem. Tikai vajag jau domāt, ko darāt. Kāds, laikam jau iedzēris, 

uzkāpis lielas egles galotnē un nogriezis egles galotni zem sevis. Dabīgi, ka kopā 

ar galotni noplanējis lejā.  

 

Par fiziskām aktivitātēm. Vienu laiku es rudenī vai katru dienu gāju 

nopeldēties. Sākoties ziemai, izcirtu āliņģi un tur iegremdējos. Tomēr es viens 

nespēju izcirst āliņģi, kad sākās lielāks aukstums. Cita aktivitāte bija, ka es centos 

iet uz lidlauku un nākt no tā uz ēdnīcu kājām. Tad sāku arī skriet. Man gribējās 
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iešanu pārvērst vieglā skrējienā. Tas attālums nebija liels, tikai daži km. Es to 

iesāku darīt, un reizēm man kāds pievienojās.  

Atbraukušie “divgadnieki” iemācīja spēlēt badmintonu. Izveidojās diezgan 

liela šī sporta veida fanātiķu grupa. Es spēlēju ļoti daudz un aizrautīgi. Vasarā 

sākām trenēties meža laukumiņos, bet, kad uzcēla virsnieku namu, tad jau tur. 

Mēs spēlējam, var teikt, katru dienu un bieži pat gājām spēlēt piecos no rīta.  

Tagad iedomājieties, ka 1.janvarī agri no rīta ieradāmies spēlēt badmintonu. 

Apsardze nevarēja pat saprast, kā kāds var gribēt Jaungada naktī spēlēt 

badmintonu. Tas bija labs iemesls vest veselīgāku dzīvesveidu, mazāk lietot 

alkoholu. No jaunajiem leitnantiem daļa nodzērās. Daļa labprāt pavadīja laiku, 

sēžot Vologdas garnizona virssardzē, kur sūtīja sēdēt sodītos virsniekus. Tur 

viņiem bija iespēja labi pavadīt laiku, un izejamās dienās viņi jau aizņēma mums 

vietu restorānā. Pret virsniekiem garnizona virssardzē izturējās labi. Tomēr 

dažiem dzīve aizgāja greizus ceļus. 

 

Es Vologdā apprecējos 1968.gada janvārī oficiāli, bet sāku dzīvot kopā ar 

Tatjanu no 1967.gada marta. Sanāca diezgan interesanta situācija. Mēs dzīvojām 

ar Tatjanu, un daudzi īsti nezināja, vai esam precējušies vai nē. Ārsti bija pateikuši 

Tatjanai, ka viņai nebūs bērnu. Es jau negribētu precēties ar sievieti, kurai nebūs 

bērnu. Tā mēs uzsākām dzīvot. 
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Divas paaudzes ar 40 gadu starpību ģimenes dibināšanā, 2008.g. 

Par sadzīves apstākļiem varu minēt dažas epizodes, kas raksturo dzīvi tur. Es 

saņēmu nelielu istabiņu kopā ar sievu, un pie manis atnāca draugi kaut ko atzīmēt. 

Es uzkodai atvēru zaļo zirņu burciņu, un tur bija sasaluši zirņi. Tad mani draugi 

bija izbrīnīti, kā mēs dzīvojam, ja istabā temperatūra ir zem nulles, jo ledusskapja 

jau nebija. Mēs jutāmies labi. Kad es aizbraucu uz lidlauku, Tatjana siltāk 

saģērbās, un zem segas jau varēja gulēt. 

1967. gada vasarā man par labu darbu iedeva 10 brīvas dienas papildus 

atvaļinājumam. Pie manis garnizonā atbrauca mans draugs Pāvels Kuzņecovs, 
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kura vecāki dzīvoja Vologdas apgabalā. Mēs kopā beidzam karaskolu, bet viņš 

aizbrauca dienēt uz Tālo Austrumu jūras spēku aviācijā. Man bija brīvdienas, bet 

tās varēju pavadīt uz vietas, neizbraucot no garnizona. Draugs pierunāja, un es ar 

Tatjanu un viņš devāmies pie viņa vecākiem. 

Lai tiktu viņa dzimtenē, nācās braukt ar mazu kuģīti pa upi visu nakti. Pāvels 

paņēma Vologdā vairākas pudeles šņabja, un es pie sevis nobrīnījos, kam tās tādā 

daudzumā ir domātas. Vēlāk sapratu. 

Vecāku mājiņa atradās upes krastā, un tas bija mežstrādnieku ciemats, kur 

cilvēki dzīvoja abās upes pusēs. Tilta nebija, lai tiktu pretējā krastā, izmantoja 

laivas. Pāvelam bija brālis invalīds, kas visu dzīvi pavadīja gultā, nerunāja, un 

mātei bija liela papildu slodze. 

Mēs atbraucām, nosēdāmies pie galda paēst. Bija sagatavota laba zupa, un es 

jau patiešām gribēju kaut ko apēst, bet saimnieks salēja katram pa glāzei šņabja un 

piedāvāja iedzert par tikšanos. Iedzērām. Nepaspēju apēst dažas karotes zupas, 

kad viss atkārtojās. Vārdu sakot, mēs izdzērām daudz.  

Kā jau tas ir ar jauniem cilvēkiem, mēs ar draugu devāmies uz ciema centru, 

kur bija kaut kas līdzīgs dejām. Draugam tur bija daudz paziņu un bērnības 

draugu. Pāvels, daļēji pa jokam, stāstīja, ka viņam daudzos ciematos Vologdas 

apgabalā ir pusbrāļi un pusmāsas. Viņa tēvs bija jauns un izskatīgs vīrietis, pēc 

kara bijis šoferis, un tad jau visur bija daudz atraitņu un vīriešu trūkums. Tas 

dabīgi ir radījis šādu situāciju ar ārlaulības bērniem. 

Vēlāk nācām atpakaļ, un no mājas mūs bija novērojusi Tatjana. Viņa stāstīja, 

ka mēs nākuši streipuļojot. Pirms mājas bija dziļš grāvis un tam pāri pārlikti daži 

dēļi. Viņa domājusi, kā tad mēs pāriesim to grāvi pa šaurām laipām? Mēs 

pienākuši un pa laipām mierīgi pārgājuši. No rīta mūsu pirmais darbs bija uztaisīt 

tiltiņam margas. Labs darbs. 

Tad kādu dienu gājām pļaut sienu ar rokas izkapti. Es jau biju sienu pļāvis 

katru vasaru un vienmēr ar rokām. Tur pļaušana bija neparasta. Meža pļavas, ļoti 

labi sagatavotas, asas izkaptis un darbs no 4 rītā līdz vakaram. Tik daudz ar rokām 

nekad nebiju pļāvis. Parasti jau pļauj agri no rīta līdz pusdienām, ilgākais, kamēr 

ir rasa. Tur mežā zāle bija laba pļaušanai ar rokām, bet tā tik bija slodzīte! Drauga 

tēvs palika gandarīts par mūsu padarīto.  

Atgriezos garnizonā, un tur jau bija fiksējuši manu prombūtni, un 

komandieris manu atvaļinājumu pārcēla no vasaras uz vēlāku rudeni. Tam bija 

sekas. Es jau biju domājis šķirties no Tatjanas, jo es gribēju bērnus. Viņa nedaudz 

ārstējās, un tad mums par laimi viņa palika stāvoklī. Es aizbraucu atvaļinājumā uz 

Latviju, pēc tam sarunājām jau oficiāli reģistrēt mūsu laulību. Tas bija 1967. gads. 

Braucu ar vilcienu Vologda–Ļeņingrada un tad Ļeņingrada–Valka. Braucu 

savā beidzamajā neprecēta cilvēka atvaļinājumā labā kompānijā. Izkāpu Valkā 

lāgā neizgulējies, bet laikam jau diezgan izskatīgs, jo viena Igaunijas meitene 

pienāca iepazīties. Kopā pastaigājām pa pilsētu. Vakarā aizgājām uz restorānu, un 

mani pierunāja palikt pie viņas pa nakti. Nakts bija jauka. Nākamajā dienā es 
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aizbraucu uz Alūksni un tālāk uz mājām. Māsa pēc vidusskolas sāka strādāt skolā 

Gulbenes rajonā. 

Es aizbraucu pie viņas ciemos. Iepazinos ar viņas draudzeni, un mēs kopā 

labi pavadījām laiku. Es biju tur dažas dienas. Tas bija jauks laiks. Es vairs nebiju 

naivais zēns kā vidusskolas vai karaskolas laikā. Meitene bija jauka un īsta 

sieviete. Tas bija jauki gulēt gultā un gaidīt starpbrīdi skolā, kad atnāk jauka 

skolotāja, lai pabūtu kopā ar mani un tad jau atkal, skrien uz nākamo skolas 

nodarbību. 

Mūsu romāns beidzās pēc pāris gadiem un diezgan savdabīgi. Es jau biju 

precējies. Viņa mani uzaicināja ciemos pie savas mātes, kas dzīvoja Gulbenē. Es 

aizgāju, un tur bija sagatavotas vakariņas, kurās piedalījās arī viņas zēns, kas bija 

atgriezies no armijas.  

Mēs pasēdējām, un es atvadījos, jo man vakarā bija vilciens uz Pitalovu, no 

turienes braucu uz Ļeņingradu un tad uz Vologdu. Mani pārsteidza, ka viņa 

piedāvāja mani pavadīt. Mēs iegājām manas vecākās māsas dzīvoklī, un es 

mēģināju viņu pierunāt atgriezties mājās. Tajā laikā jau nebija mobilo telefonu un 

nevarēja pateikt, ka aizkavēsies un kur esi. Viņa palūdza atļaut pavadīt uz 

dzelzceļa staciju, bet tur pierunāja viņai nopirkt biļeti līdz Pitalovai. Aizbraucām 

uz turieni, un tad viņa pavadīja mani līdz Ļeņingradai.  

Ļeņingradā man nācās aizņemties no draugiem nedaudz naudas viņai atpakaļ 

biļetei uz Gulbeni. Tas bija ārprātīgs gājiens, bet reizēm jau vajag darīt kaut ko 

neprātīgu. Žēl jau, ka cilvēkiem jāšķiras, bet vismaz mēs viens otram neko 

nesolījām un nemelojām. Mēs uzvedāmies tā, kā abiem bija labi.  

Man sanāk diezgan idiotiski, ka atceros sašaurinātas vai specifiskas jomas: 

sievietes, kompānijas un stāstu par lietām, kas ne visai labi raksturo cilvēku, bet 

toties es rakstu atklāti, bez negatīvu momentu notušēšanas. Rakstot par karavīra 

ikdienas darbu, ir divas pamatproblēmas: pirmkārt, ko var un ko nevar rakstīt pat 

pēc daudziem gadiem, otrkārt, vai tas daudzus interesē un vai no tā ir kādas dzīves 

mācības. 

No atvaļinājuma 1967.gadā es atgriezos atpakaļ uz dienesta vietu pa to pašu 

ceļu. Valkā mani sagaidīja igauniete, pie kuras es biju, braucot atvaļinājumā. Tikai 

tad es uzzināju, ka viņai bija plānotas kāzas un viņa, pēc mūsu kopējās nakts, bija 

atteikusi savam zēnam. Es to uzzināju, tikai satiekot viņu dzelzceļa stacijā. Mēs 

neko nopietnu nebijām runājuši un šķīrāmies bez pretenzijām vienam pret otru.  
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Latvijā: Inese, Viktors un es, 1968.gads 

 

Atgriezos garnizonā, mēs ar Tatjanu nolēmām sarakstīties, jo mēs sen 

dzīvojām kopā un gaidījām bērniņu. 1968. gada 18. janvārī mēs un divi mani 

draugi - liecinieki - devāmies uz ciema padomi Kipelovā, kas atradās kādus 10 km 

no garnizona. Tur bija arī pārsteigumi. 

Virsniekiem nav pases, bet tikai virsnieka apliecība. Mēs dodam dokumentus, 

lai reģistrētu mūsu laulību. Tatjana savu pasi, es virsnieka apliecību. Kundze 

gados jautā man pēc pases. Es rādu virsnieka apliecībā ierakstu, ka tā aizvieto 

virsniekam pasi. Saņemu atbildi, ka tas var būt militārajā bāzē, bet viņai vajag 

pasi. Nākot dažādi ar visādiem dokumentiem un tad precoties vairākkārt. Tatjana 

sāka raudāt. Es parādīju ierakstu savā virsnieku apliecībā, ka esmu neprecēts. 

Nepietika. Tad zvanīju uz savu štāba personāla daļu, kas kundzei papildus 

izskaidroja. Beidzot piekrita mūs sarakstīt. Dažas bildes ar Tatjanu un tās radiem. 
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Tatjana ar māti un tēvu 1949 

 

 
Tatjana uzsāk skolas gaitas 

 
Tatjana, kad mēs sākam kopā dzīvot, 1967.gads 
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Tatjana ar māsīcām, Viktorija, Jānis, Artjoms Vologda augusts, 

1999.gads 
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Sievas mātes radi 
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Sievas mātes radu saraksts 

 

 

Tad atbraucām ar lieciniekiem mājās un nedaudz atzīmējām. Tas arī viss. 

Nekādu kāzu jau nebija. Mūsu dzīvē ir bijis daudz dažādu momentu - gan labu, 

gan ne visai labu, bet mēs viens otru cienām un vismaz cenšamies saprast. 
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Domāju, ka manu vecāku piemērs, dzīves pieredze un spēja atšķirt īstās vērtības 

no īslaicīgas aizraušanās ļāvusi mums nodzīvot tik ilgi kopā. 

Tatjanai bija diezgan smagi staigāt stāvoklī. Tad izrādījās, ka viņai ir asins 

negatīvais rēzus, bet man pozitīvais, un tas sarežģī kopējo bērnu radīšanu. Mums 

to skaidroja ārsti, bet mēs ne visai tajā ieklausījāmies. Mums ir divi dēli un divas 

meitas. Starpība starp vecāko meitu un jaunāko dēlu ir 19 gadi. Jaunākajam dēlam 

bija problēmas ar veselību, bet par to tālāk. 

Vecākā meita Inese piedzima 1968.gada 20.jūlijā Vologdā. Piedzima no rīta 

un ar standarta izmēriem, ja nemaldos, svars bija 3650 grami. No sākuma viņas 

palika Vologdā dzīvot pie Tatjanas mātes. Man iedeva dzīvokli jaunajā mājā. Tas 

gan bija pirmajā stāvā un pagraba telpās bija ledus. Ziemā vidējā temperatūra bija 

+13
0
C. 

Es diezgan daudz piestrādāju, iekārtojot dzīvokli. Pulēju grīdu, un tad 

vajadzēja lakot. Vairākas reizes sanāca, ka sagatavoju grīdu, lai pārklātu ar laku, 

bet atnāca draugi apsveikt, un atkal tā tika samīdīta, un man nācās to gatavot un 

tīrīt no jauna. Labi bija tas, ka grīdas kvalitāti pakāpeniski uzlaboju. Tad jau tika 

arī nolakota, un Tatjana ar meitu atbrauca atpakaļ uz savu dzīvokli. 

Tas bija vasarā, augustā. Saņēmu no mātes vēstuli, kur viņa jautāja: 

“Dzirdēju, ka esi precējies un ir jau meita”. Lieta bija tāda, ka es patiešām neko 

nebiju savējiem teicis. Mans kolēģis Juris Apse sarakstījās ar Vilni Jegorovu un 

viņa sievu Zintu, kas dienēja Tālajos Austrumos. Viņš izstāstīja par mani. Zinta 

uzrakstīja savai mātei uz Gulbeni, un viņa, satiekot manu vecāko māsu Rasmu, 

pastāstīja viņai, bet māsa mātei.  

Tas bija garš ceļš, bet es atbildēju, ka tā ir taisnība, un pēc dažām nedēļām 

mēs trijatā braucām uz Latviju. Bija jau paņemtas biļetes uz vilcienu no Vologdas, 

kur atradās Tatjana ar meitiņu. Pirms braukšanas uz Latviju es atbraucu uz 

Kipelovu, kur mēs reģistrējām laulību, un centos saņemt meitas dzimšanas 

apliecību. Tad es kārtējo reizi iepazinos ar birokrātu stulbumu un varu.  

Es iedevu savu virsnieka apliecību un izziņu no Dzemdību nama, bet man 

pieprasa sievas pasi. Man tās nebija, bet bija laulības reģistrācijas apliecība. Nē un 

nē. Es jau no sākuma centos visādi pierunāt, jo man tad būtu jābrauc uz Vologdu 

pēc Tatjanas pases. To es nevarēju paspēt ar sabiedrisko transportu, lai 

nenokavētu vilcienu uz Ļeņingradu. Kad neizdevās pierunāt, tad palūdzu 

dokumentu, uz kā pamata man pieprasa sievas pasi. Izlasīju kārtējo normatīvo 

aktu muļķību, jo tur bija rakstīts, ja ierodas sieva ar vīru, tad vajag abiem būt līdzi 

personu apliecinošiem dokumentiem, bet nav teikts nekas, ja reģistrē viens no 

vecākiem. Vienam arī ir atļauts reģistrēt jaundzimušo.  

Tad jau es sapratu, ka sievas pasi prasīt nav pamatojuma un gāju pie vietējās 

priekšniecības. Tas bija vīriņš, kas, man vismaz likās, pats pakļāvās raženajai 

dāmai, kas izsniedza dzimšanas apliecības. Priekšnieciņa murmulēšana, ka viņš 

jau neko nezina un labāk to lietu zina dāma, viņa padotā. Es sapratu, ka ar to 

vīriņu nav ko runāt. 
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Es zaudēju cerības un nolēmu vairs neslāpēt savas emocijas. Krievu valoda ir 

bagāta ar spēcīgiem vārdiem, kurus es labi zināju un arī skaļi pateicu dāmai pie 

galda. Šķiroties nolēmu palūgt viņas datus, jo apsolījos un gribēju aizbraukt pie 

viņas augstākās priekšniecības Vologdas apgabalā. Man tāpat bija jābrauc uz 

turieni. Tad atskanēja sen gaidītie vārdi - dodiet dokumentus, reģistrēšu. Viņa visu 

izdarīja, un nobeigums bija fantastisks. Viņa mani, vismaz ārēji, sirsnīgi apsveica 

ar meitas piedzimšanu un izsniedza dzimšanas apliecību. Tas pat mani pārsteidza, 

jo es iepriekš tā izteicos, ka normālam cilvēkam ausis aizkristu un dzirde pazustu. 

Tāda ir realitāte Krievijas attālajos reģionos.  

Mēs veiksmīgi izbraucām uz Ļeņingradu un tad pārsēdāmies uz vilcienu 

Ļeņingrada–Rīga. Izkāpām Valkā. Valkā vajadzēja pusdienas gaidīt autobusu, kas 

aizvestu mūs uz Alūksni. Tatjanai bija sacēlusies temperatūra, es griezos pie 

mediķiem, un tie gribēja viņu ielikt slimnīcā. Mēs nepiekritām un braucām ar 

mazo autobusu uz Alūksni. Tas brauciens ilga vairākas stundas, jo iebrauca un 

stājās visādās apdzīvotās vietās. 

Bija karsts, bet, atbraucot mājās, Tatjanai temperatūra jau bija normāla. Es no 

sākuma katru vakaru mazgāju savus bērnus. Kad es to darīju uz laukiem, tēvs 

izteica piezīmi, ka mums ir sievietes, kam ar to jānodarbojas. Viņš jau bija veco 

uzskatu cilvēks. Piezīme jau nebija ļauna, un viņš vēlāk akceptēja manu palīdzību 

bērna kopšanā. 

Vēlāk es garnizonā biju atzīts speciālists bērnu mazgāšanā un bieži palīdzēju 

šo māku apgūt arī saviem draugiem. Tas jau bija arī interesanti un varbūt negaidīti 

tādam jaunam vīrietim kā es.  

Garnizonā mūsu dzīvoklī nebija siltā ūdens. Es no diviem lielās elektroniskās 

lampas elektrodiem uztaisīju jaudīgu sildītāju. Starp diviem elektrodiem bija 

sērkociņi un tad, liekot sildītāju spainī ar ūdeni, starp elektrodiem ūdens uzreiz 

vārījās. Ūdens spaini varēja sasildīt dažās minūtēs.  

Vanna bija, un tur mazgāju bērnu, tad vajadzēja ātri noslaucīt un satīt, lai 

mazajai nebūtu auksti. Tā bija vesela procedūra, kas nezin vai ir paredzēta kādās 

grāmatās. Ēdienu mēs gatavojām uz liesmas krāsniņas, kas tiek kurināta ar 

petroleju. Tas mūsdienās var likties dīvaini, bet tā tas bija tikai pirms pusgadsimta.  
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Daļa no mūsu pulka virsniekiem, 1967.gads 

 

Daudz tika tērēta elektrība. Daži taisīja ierīci, kas pēc tam grieza skaitītāju uz 

otru pusi. Tad jau bija anekdotiskie gadījumi, kad valsts palika it kā parādā 

elektroenerģijas lietotājiem. Reiz kaimiņiene bija ieslēgusi ierīci, kas griež 

skaitītāju uz otru pusi, bet ar tādu ātrumu, ka pārbaudītāji pat nesaprata vai 

nemanīja, ka skaitītājs griezās uz otru pusi. Viss beidzās laimīgi. Tā bija PSRS 

laika filozofija, kad sadzīves līmenī nozagt, kaut kolhozā vai no valsts, it kā 

neuzskatīja par negodu. 

Tas gan neattiecās uz Staļina laikiem, kad, pat labības laukā paņemot 

nedaudz graudu, varēja nokļūt cietumā. Vēlāk, 60. un 70. gados, zagšana 

uzplauka ar lielu sparu. Drīzāk jau dīvaiņi bija tie, kas neko neņēma. Tas vēlāk 

pārgāja arī uz blatu sistēmu. Ne velti bija anekdote, ka viens bērns stāv ar nolaistu 

galvu, jo viņa tēvs ir vienkāršs inženieris, bet otrs ar augstu paceltu galvu, jo viņa 

tēvs ir noliktavas vai bāzes pārzinis – cienījams cilvēks. 

Bija interesants gadījums, kad reiz naktī pie manis atskrēja mans draugs 

Gunārs un palūdza baltus palagus. Es jautāju, kam viņam vajag? Atbilde bija - 

sievai piedzimis viens bērns, un cik vēl būs, nezina. Tas bija gan šokējuši, gan 

smieklīgi man, bet ne viņam.  

Lieta bija šāda. Viņa sieva bija stāvoklī. Garnizonā nebija ne slimnīcas, ne 

dzemdību nama. Dzemdēt bija jāved uz Vologdu, bet tas bija ~60km no 

garnizona. Naktī sievai sākušās dzemdības, un viņš bija aizskrējis pie pulka 

medmāsas un pasaucis pie sievas. Tā jaunā meitene bija pamodusies un atkal 

aizmigusi. Tad kaimiņiene bija nākusi palīgā. Viņiem piedzima dvīņi – divi dēli. 

Pēc tam sievu aizveda uz pilsētu.  

 

Es starp saviem draugiem pirmais izveidoju ģimeni, un man pirmajam bija 

piedzimis bērns. Kad jau piedzima meita, garnizonā rādīja filmas uz palaga, kas 
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bija nostiepts starp kokiem mežā, un ziemā temperatūra parasti zem -20°C. Mēs 

mežā skatījāmies filmu, un bērni, satīti segās, gulēja bērnu ratiņos. Tas bija it kā 

sarežģīts laiks, bet jauks un optimisma pilns. 

Gunāram bija smags laiks. Dvīņus audzināt jaunajam pārim bija grūti. 

Gunārs ir nedaudz flegmatisks. Pēc dēlu piedzimšanas viņam bija miega trūkums, 

un ēdnīcā starp pirmo un otro ēdienu viņš aizmiga. Tas bija joku un zobgalību 

lauks. Bija arī pie mums draugu starpā derības, piemēram, uz karoti. Zaudētājs 

pusdienās nevarēja lietot karoti, un tas jau izsauca jautrību, kad oficiantei lūdza 

vairāk biezumu zupā un ēda to ar dakšiņu. 

Vēl viens joks pie galda bija, kad sagrieztās maizes gabaliņam pa vidu iebēra 

sāli vai iezieda sinepes un tad skatījās, kā cilvēks to ēdīs, kāda būs reakcija. Reiz 

man bija ielikts maizē sāls. Es ēdu uzkodā siļķi, nedaudz iekšēji izbrīnījos, ka tā ir 

tik sālīta, bet uz āru nekādas reakcijas nebija. Tad jau mani draugi sāka meklēt, 

kur tad sāls ir iebērts. Viņi nodomāja, ka esmu paņēmis citu maizes gabalu. Joks 

nesanāca vai tas sanāca uz otru pusi. 

Garnizonā mēs dzīvojām draudzīgi. Kopā atzīmējām svētkus. Kad uzcēla 

virsnieku namu, tad dažreiz vai viss pulks kopā atzīmējām kādus svētkus. 

1968.gada Ziemassvētkos pie mums atbrauca mana māte. Pasēdējām pie galda un 

tad, jau naktī, gājām uz kalniņu slidināties no tā un dzīt jokus. Viens otru nomet 

no kalna vai citādāk ņēmāmies. Gunārs bija patiesi izbrīnīts, kad mana māte, jau 

sirma un cienīga 58 gadus veca kundze, jauno cilvēku pārmeta caur sāniem un 

noslidināja no kalniņa. 

Draugi bija sajūsmā, bet es jau zināju savas mātes spēku. Vācot uz laukiem 

kartupeļus, viņa tāpat kā es no lauka nesa kartupeļu maisus uz pagrabu. Tas bija 

jautri, un tas bija patiess prieks un lepnums par savējiem.  

Pie mums garnizonā bija ieradies un uzstājās deju un dziesmu ansamblis no 

Ziemeļflotes. Nākamajā dienā pēc koncerta es ar draugiem peldējos, sauļojos, 

gulēju garnizona ūdenskrātuves krastā. Atnāca ansambļa pārstāvji, kas vēl bija 

nedaudz jautrā noskaņojumā. Daļa no viņiem uz plosta, bet viens peldus devās 

pāri ūdens krātuvei. Tā bija dažus simtus metrus diametrā.  

Es vienkārši vēroju, kā viņi ņēmās uz plosta. Tad, jau netālu no pretēja 

krasta, es ievēroju un vērsu savu draugu uzmanību uz dīvaino peldētāja uzvedību, 

kas pa reizēm ienirst, tad iznirst. Mani draugi mani nomierināja, ka blakus ir 

plosts ar peldētāja draugiem. Man prāts nebija mierīgs. 

Es ieraudzīju, ka peldētājs ir pazudis. Uz plosta kompānija turpināja 

uzjautrināties. Es tomēr metos skriet apkārt ūdenskrātuvei uz vietu, kur netālu tas 

viss notika. Tas aizņēma laiku, un atskrēju, kad arī uz plosta saprata, ka kaut kas 

ir noticis. Es aizskrēju, niru, bet bez rezultātiem. Tur bija diezgan dziļš, ~5m un 

avoti. Es jau precīzi no tāluma nevarēju noteikt vietu, kur cilvēks pazuda zem 

ūdens. 

Izsaucām ūdenslīdēju, kas atrada noslīkušo vīrieti. Uz plosta bija viņa līgava, 

kas situāciju darīja vēl dramatiskāku. Ārsti pateica, ka viņam bijuši krūts muskuļu 

krampji, tādēļ viņš nav varējis pat pakliegt. Domāju, visiem tā bija smaga mācība, 



 

165 

 

ka blakus uz plosta uzjautrinās draugi, un es jau apskrēju apkārt ūdenskrātuvei, 

kad viņi saprata par notikušo nelaimi. Nedrīkst uz ūdens būt tik bezrūpīgiem. 

 

Pulkā saņēma daudz spirta, un daudzi sāka stipri dzert. Es to sapratu, un tad 

uz gadu vispār pārtraucu dzert vairāk nekā vienu glāzīti vakara laikā - svinībās. 

Sākotnēji vēl kādu mēnesi mani centās pierunāt atbilstoši krievu tradīcijai iedzert, 

un pat tika piesaukts ierastais teiciens - vai tu mani cieni, bet daži, domājot, ka 

esmu saderējis, centās man ieliet tā, lai citi neredz. Vēlāk pierada un vairs 

necentās mani pierunāt.  

Otra lieta, ko es darīju, lai nākotnē varētu iestāties akadēmijā - es sāku 

palīdzēt matemātikā tiem, kas mācījās neklātienē augstskolās. Es labi zināju 

matemātiku un rakstīju viņiem kontroldarbus. No pulka pirmajā gadā uzrakstīja 

~50 iesniegumu, lai atļautu mācīties tālāk - stāties akadēmijā, jo reāli, kā jokoja, 

tas bija leitnantu pulks.  

Es biju no mūsu pulka pirmais no jaunajiem leitnantiem, kas tika palaists uz 

iestājeksāmeniem. Parasti jau akadēmija regulēja, lai atbrauktu uz 

iestājeksāmeniem apmēram tikai divas reizes vairāk, nekā bija plānots uzņemt, un 

galvenais konkurss bija tikt no daļas uz eksāmeniem. Taisnību sakot, dažās labās 

dienesta vietās jaunu virsnieku bija maz, un no turienes tikt uz mācībām bija 

vienkāršāk, bet no tādiem kā Fedotova garnizons tas bija ļoti sarežģīti.  

Vēl viena epizode, kas pozitīvi raksturo mana pulka vadību – komandieri. 

1970.gadā Ziemeļu flotē sākās mācības „Okeāns”. No mūsu pulka vajadzēja lidot 

uz Kubu, un pulka komandieris man piedāvāja braukt atvaļinājumā, kamēr nav 

sākušās mācības, jo vēlāk, kad sāksies mācības, nevarēs ne tikai braukt 

atvaļinājumā, jo tas jau būtu nieks, bet netiktu arī mācīties uz akadēmiju. 

Tā bija vienīgā reize mana militārā dienesta laikā, kad es aizbraucu atpūsties 

uz Melnās jūras kūrortu. Es tur biju kopā ar sievu, un man bija laiks pārdomām. 

Toreiz plaši atzīmēja Ļeņina 100 gadu jubileju. Es tikai diezgan šaurā kompānijā 

sāku spriest par to, ka Ļeņins bija vairāk izpildītājs vai praktiķis, bet ne teorētiķis.  

Man likās, es spriedu loģiski, bet daudzi baidījās pieļaut tādas domas, kaut 

gan tad jau vairs nebija Staļina laiki. Es bieži aizmirsu, ka ne visu var teikt skaļi, 

jo padomju laika virtuves sarunu un apspriedes veids bija plaši izplatīts, un, kad 

dažreiz izteicies plašākā sabiedrībā, tad tas jau daudzus šokēja. 

Tas bija patiešām jauks atvaļinājums kopā ar sievu. Mēs nelielā kompānijā 

labi pavadījām laiku, padzērām labus Krimas vīnus un pasauļojāmies. Tajā laika 

sieva bija jauna, ar nelielu svaru. Reiz sanāca tā, ka paņēmu viņu uz rokām un tad 

dzirdēju - sāk slēgt derības, vai es varēšu viņu uznest kalnā. Kā tad es varēju to 

neizdarīt – uznesu, kaut gan tas nenācās viegli. Tas bija labs atvaļinājums, pirms 

uzsākt mācības akadēmijā. Mācībās pie Amerikas krastiem, neskaidros apstākļos, 

gāja bojā mūsu pulka lidmašīna. Vēlāk bija arī citas katastrofas. Garnizona kapi ir 

ievērojami paplašinājušies.  
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1970.gada aprīlī PSRS atzīmēja Ļeņina 100. dzimšanas gadadienu. Mēs tajā 

laikā bijām atpūtas namā, un mums iznāca diskusijas par Ļeņina devumu PSRS 

izveidē. Nedaudz atkārtojos, jo tas man liekās svarīgi. Es guvu vēl vienu dzīves 

mācību. Es, kā parasti, izteicu savu viedokli. Pēc manām domām, es diplomātiski 

izteicos, ka Ļeņins bija vairāk praktiķis, kas visu laiku atsaucās uz teorētiķu Kārļa 

Marksa, Fridriha Engelsa un citu darbiem, bet pats rakstīja vairāk ne teorētiskus 

darbus, bet praktiskos norādījumus, kā organizēt revolūciju. Man spēcīgi uzbruka 

ar vārdiem, jo tas nebija ierasts, ja kāds izsaka tikai nedaudz atšķirīgu viedokli no 

oficiālā.  

Tie vairs nebija Staļina laiki, kad par tādiem spriedelējumiem nonāktu aiz 

restēm, bet tomēr vēl nebija arī Gorbačova laiks, kad kritizēja visi un par visu. 

Tas arī bija skaists laiks, jo paši bijām jauni, skaisti, plānu un cerību pārpildīti.  
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Secinājumi par dienestu Ziemeļu flotes aviācijas pulkā  

 

1. Tā bija iespēja iepazīt jaunas, modernas tehnoloģijas un to realizāciju 

aviācijas tehnikā. 

2. Iepazīt cilvēkus, PSRS laika karavīru sadzīvi, dienesta apstākļus. Satikt 

labus cilvēkus, draugus. 

3. Iemācīties izvirzīt dzīves stratēģiskos mērķus (turpināt izglītību, iestāties 

militārajā akadēmijā) un uzsākt to sasniegšanu. 

4. Tika izveidota ģimene, kas gāja cauri daudziem dzīves un sadzīves 

pārbaudījumiem. 
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2.6. Mācības militārajā akadēmijā 

 

1970.gads. Tie, kas atbrauca iestāties akadēmijā (ap 1000 virsnieku), 

dzīvoja telšu nometnē netālu no Maskavas, un tur notika intensīvas 

apmācības un gatavošanās eksāmeniem. Starp kandidātiem bija virsnieki, 

kuri dienēja tuvu vai pat pilsētās un kuriem bija iespēja apmeklēt dažādus 

sagatavošanas kursus, un virsnieki, kas dienēja, kā mēs, tālos garnizonos, kur 

nebija iespēju gatavoties eksāmeniem, apmeklējot kursus. Pirmie gribēja 

ātrāk kārtot eksāmenus, bet otrie centās maksimāli izmantot tur esošās 

sagatavošanās iespējas. 

 
Stājos GS akadēmijā. 1970.gads 

 

Mēs dzīvojām un gatavojāmies eksāmeniem telšu pilsētiņā vairāk nekā 

mēnesi. Tā bija laba iespēja īsā laikā atkārtot un papildus iegūt zināšanas. 

Uzsvars tika likts uz matemātiku un fiziku. Man bija labas zināšanas šajos 

priekšmetos. Bija vēl paredzēts eksāmens krievu valodā, bet tas jau man 

varēja radīt problēmas. Valodas un rakstīšana nebija un nav mana stiprā 

puse.  

Tas ir piemērs PSRS laika nevienlīdzībai, piemēram, iespējai turpināt 

mācīties. Mans draugs un kolēģis, dienot Ziemeļu flotes aviācijā, Gunārs 

Skurstenis pēc dažiem gadiem arī mēģināja iet manu ceļu, iestāties 

akadēmijā, bet izkrita tieši krievu valodas eksāmenā. Tas jau nu bija 
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otršķirīgs iestājeksāmens, bet tiem, kas beiguši nacionālās skolas, tā bija 

problēma.  

Pie manis uz nometni 1970. gada vasarā atbrauca Tatjana ar meitu Inesi, 

kurai bija divi gadiņi. Es izgāju uz kontrolpunktu sagaidīt, un man pretim 

savu iespēju robežās skrēja mana meitiņa. Man tas bija labs atbalsts morāli. 

Es no nometnes vadības biju atprasījies uz nakti. Mēs braucām uz tuvāko 

pilsētu. Tur gājām uz viesnīcu, un atkal PSRS laika attieksme.  

Man bija virsnieku apliecība, sievai pase - tas ir labi, bet mums pieprasa 

laulības apliecību. Tās mums nebija. Man uz rokām divgadīgs bērns, mūsu 

dokumentos ir ieraksts par ģimenes reģistrāciju, bet nācās ilgi pierunāt 

viesnīcas klerku, lai atļautu palikt viesnīcā vienā istabiņā. Tā PSRS laikos 

cīnījās par cilvēku morāli. Tādēļ jau varēja lieli patrioti arī pa televizoru 

pateikt, ka PSRS nav seksa. Domājošiem cilvēkiem tas bija un ir smieklīgi. 

Mēs vēlāk īrējām istabiņu garnizonā netālu no mūsu telšu nometnes. Es 

jau skrēju pie viņām puslegāli, jo visiem bija jādzīvo teltīs. Akadēmijas 

virsnieki bija loģiski domājoši cilvēki, un viņi skatījās caur pirkstiem uz 

manu aiziešanu pie ģimenes. Pasniedzēji augsti vērtēja manas zināšanas 

matemātikā un fizikā. Tas arī sekmēja saņemt atļauju aiziet no nometnes. 

Sākām ar rakstisko eksāmenu matemātikā. Akadēmijā izmantoja citu 

Maskavas vadošo augstskolu pieredzi un rakstiskajam eksāmenam tika 

piedāvāts risināt uzdevumus, kuru sarežģītība pieauga. Lai atrisinātu visus 

uzdevumus, ar vidusskolas programmas apguvi bija par maz.  

Man bija pirms eksāmena jādežurē nometnē, un nakti nedabūju pat lāgā 

pagulēt, bet tas maz kādu interesēja, jo dežurējām un apsargājām nometni 

paši, bet rakstisko eksāmenu kārtoja visi reizē. Es diezgan ātri risināju un vēl 

palīdzēju kolēģiem, bet, sākot pārbaudīt rēķināto, vienmēr atradu 

neuzmanības kļūdas. Pēc eksāmena neatradu nevienu, kam ar mani sakristu 

atbildes, un mans rakstiskais darbs, pēc manām domām, nebija visai labs. 

Nākamais bija mutiskais eksāmens matemātikā, un tur vajadzēja arī 

risināt kaut kādu uzdevumu. Es sāku risināt un jutu, ka ar tiem datiem 

uzdevumu nevar atrisināt. Kad, ejot atbildēt, to pateicu pasniedzējam, viņš 

teica, ka tās ir muļķības, lai uzmanīgāk risinu. Es atbildēju pārējo un loģiski 

paskaidroju, kādēļ nevar to uzdevumu atrisināt. Tad viņš jau uzmanīgāk 

mani uzklausīja, paņēma manu rakstisko darbu, un tur, kā izrādījās, man bija 

ielikts 5 (piecu baļļu sistēmā). Tad arī mutiskajā es saņēmu 5, un, kā vēlāk 

uzzinājām, no visiem kandidātiem tikai pieci cilvēki saņēma 5 matemātikā 

rakstiski. 

Bija runas, ka varbūt vairāk nebūs jākārto eksāmeni, bet īstas skaidrības 

nebija, un mēs kopā ar citiem gatavojāmies eksāmenam fizikā. Kad pienāca 

nākamā eksāmena diena, mūs atbrīvoja no pārējiem eksāmeniem. Tajā ziņā 

man paveicās, jo pārējiem vajadzēja kārtot eksāmenu arī krievu valodā 

rakstiski.  
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Mūs, kas bija atbrīvoti no pārējiem eksāmeniem, noslogoja ar dežūrām 

un dažādiem darbiem. Tā bija patīkama slodze, jo mēs jau bijām neoficiāli 

iestājušies militārajā akadēmijā. Kandidāti, kas nenokārtoja kādu eksāmenu, 

brauca atpakaļ uz savām dienesta vietām. Oficiāli paziņoja uzņemto 

sarakstus pēc visiem eksāmeniem, jo bija konkurss starp palikušajiem. 

Skaidrs, ka bija daudz prieka ar veiksmīgu iestāšanos akadēmijā. Tad 

jau braucu uz garnizonu un kārtoju visas lietas sakarā ar pārcelšanos dzīvot 

un mācīties akadēmijā. Es jau Maskavu nepazinu. Pirmo reizi, kad atlidoju 

uz Maskavu un atbraucu uz Centrālo aviācijas staciju, kas atradās uz 

Ļeņingradas prospekta, paņēmu taksi, lai brauktu uz GS akadēmijas 

kopmītnēm, kas atradās uz Sarkanarmijas ielas.  

Mašīnas vadītājs bija izbrīnīts un pajokoja, kā brauksim vai apkārt 

Maskavai? Jo mans brauciena galamērķis bija burtiski dažus simtus metrus 

no stacijas. Es jau to nezināju. Vadītājs man izstāstīja un parādīja ceļu uz 

akadēmijas kopmītnēm. Bieži taksisti jau izmanto iespēju pavizināt tādus 

pasažierus pa pilsētu un “noplēst” no viņiem labu naudu. 

No sākuma es ar savu jauno kolēģi Aleksandru Maiko kopā īrējām 

dzīvokli Maskavas nomalē jaunajā bloku mājā. Mantu mums nebija daudz. 

Man gulta, Inesei bērnu krēsliņš, un, liekas, tas arī viss. Aleksandram bija 

dēls, man meita.  

Bija jau interesanti, kad reizēm es pat sajaucu māju, kurā dzīvoju. Mājas 

bija standarta un vienādas. Uzreiz prātā nāk populāra Jaungada filma „Ar 

vieglu garu”. Filmā cilvēks nejauši dzērumā nokļūst svešā dzīvoklī 

Ļeņingradā, bet domā, ka ir Maskavā savā dzīvoklī. Viss ir vienāds, pat 

durvju atslēgas. Es gan dažreiz iegāju blakus līdzīgā mājā. 

Filma man raisīja atmiņā 1996.gada notikumus, kad man, pēc Jāņa 

Kažociņa iniciatīvas, piedāvāja nākt dienēt viņa vietā par NBS štāba 

priekšnieka vietnieku. Mans nosacījums – lūgums bija, ka no sākuma man 

vajag apgūt angļu valodu. Karaskolā un akadēmijā es mācījos vācu valodu. 

Mani komandēja uz Lielbritāniju. Tur man bija ļoti jauka pasniedzēja, 

kas nezināja ne latviešu, ne krievu, ne vācu valodu. Tad jau mums vajadzēja 

rast iespēju sazināties. Mācības nebija tikai klasē. Mēs ceļojām, apmeklējām 

muzejus utt., un pakāpeniski es sāku apgūt angļu valodu. 

Mēs viens otru sapratām, daļēji izmantojot žestu valodu. Viņa man 

stāstīja anekdotes. Es arī gribēju pastāstīt par anekdotisko gadījumu, kas 

attēlots filmā „Ar vieglu garu”. Mēs bijām klasē un es uz tāfeles uzzīmēju 

Maskavas ielu māju un Ļeņingradas dvīņu ielu, māju. Tad skaidroju, ka 

cilvēks dzēruma nokļūst Ļeņingradā un atnāk it kā uz savu Maskavas māju. 

Pat Maskavas dzīvokļa atslēga atvēra sveša Ļeņingradas dzīvokļa durvis. 

Tad visi notikumi ap šo situāciju. Es to visu zīmēju uz tāfeles. Vēlāk citi 

apmācāmie man jautāja, kādus plānus es esmu gatavojis ar savu 

pasniedzēju? Tā bija jauka epizode manā dzīvē. 
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Epizode no mūsu dzīves Maskavā 1970.gadā, kad kaimiņi - pensionāri 

no apakšējā stāva nāca pie mums ar pretenzijām, ka mēs bieži stumdām 

mēbeles. Mēs parādījām, ka man istabā ir tikai viens bērnu krēsls, kuru 

divgadīgā meita reizēm pastumda. Mums nav mēbeļu, ko stumdīt. 

Aleksandrs izteicās asāk un solījās visus nolaist pa trepēm. Tas raksturo 

māju kvalitāti, ja tāda bija dzirdamība. 

Pēc tam mums iedeva istabiņas kopmītnē Sarkanarmijas ielā 2. 

Pirmkārt, tas bija netālu no akadēmijas, kas Maskavā ir būtiski, un samaksa 

par istabu bija niecīga. Iespējams pat, ka mums nevajadzēja maksāt par 

dzīvošanu. Kopmītnes bija ļoti lielas. Tur bija daudz koridoru vai sekciju. 

Koridoros bērni pat brauca ar velosipēdiem.  

Bija divu veidu istabiņas. Vieniem bija istabiņa un tad kopējā virtuve, 

un tualete koridorā. Es dzīvoju istabiņā, kur bija tualete un plīts istabiņā. Tās 

bija ļoti nelielas palīgtelpas, bet atsevišķi. Dušas telpas bija visiem 

iedzīvotājiem kopmītnes pagrabtelpās. Tur gan bija ļoti daudz lielu prusaku.  

Kad stājāmies akadēmijā, mūs brīdināja, ka, ejot uz tualeti, atcerieties, 

ka atgriezties vajag tajā pašā istabā, no kuras izgājāt. Tā bija anekdote no 

dzīves. Kāds virsnieks pateicis sievai, ka iet uz diennakts dežūru, bet aizgājis 

pie kaimiņienes. Viss jau kā parasti, bet naktī aizgājis uz tualeti un pēc 

inerces atgriezies pie sievas gultā. Sievas izbrīnu un sekas var iedomāties, 

kad vīrs aizgājis uz dežūru, bet atgriezās sporta biksēs bez uniformas. 

Par dzīvi komunālajos dzīvokļos PSRS laika cilvēki zina un atceras 

daudz anekdošu no dzīves. Man prātā ir virsnieka, kuru mainīju dežūrā, 

stāsts. Es atnācu viņu nomainīt un redzēju, ka viņa uniforma aplieta ar kaut 

ko. Viņš pastāstīja, ka bijis konflikts kopējā virtuvē. Viņš aizgājis un 

nomierinājis sievietes, kas tur konfliktēja. Pēc kāda laika konflikts 

uzliesmojis no jauna, un tad tur tikusi laista darbā arī „virtuves artilērija”. 

Viņš bija dabūjis savu devu. Tomēr tie bija izņēmumi un vairāk no sievu 

puses. Kopumā cilvēki sadzīvoja draudzīgi. 

Es dzīvoju atsevišķā istabiņā, kur bija bērnu gultiņa un vecs dīvāns. Tā 

bija vēsturiska mēbele. Kādreiz, vēl 1967.gadā, Tatjana bija pirkusi šo 

dīvānu. Daļu naudas - 25 rubļus - aizņēmusies no mana drauga Arnolda. Tā 

sanāca, ka draugs ar viņu iepazinās pirmais, salielīja viņu un teica, ka šī 

meitene ir dvēselei. Tas mani ieintriģēja, es iepazinos un paliku ar Tatjanu. 

Tad jau es atdevu draugam naudu par dīvānu, bet Tatjanai, pa jokam, dažreiz 

atgādināju, ka viņa man ir parādā.  

Es mācījos Radiotehnikas fakultātē. Mūsu akadēmija bija ar ļoti augstu 

prestižu starp augstskolām. Žukovska vārdā nosauktā Gaisa spēku (GS) 

akadēmija ir dibināta 1920.gadā. Tajā ir mācījušies galvenie aviācijas 

maršali: K.A.Veršiņins, P.F.Žigarevs, aviācijas maršali: F.A.Astahovs, 

G.A.Vorožeikins, S.F.Žavoronkovs, S.A.Krasovskis, S.I.Rudenko, 

V.A.Sudecs, F.J.Falalevs, S.A.Hudjakovs. Starp absolventiem ir arī aviācijas 

konstruktori: S.V.Iljušins, A.I.Mikojans, A.S.Jakovļevs, V.F.Bolhovitinovs, 
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A.N.Rafaeljancs, H.D.Kuzņecovs, S.K.Tumanskis, starp absolventiem bija 

14 lidotāji – kosmonauti un citi nopelniem bagāti cilvēki.  

Tā bija goda lieta mācīties tādā akadēmijā. Akadēmiskais personāls bija 

tikai doktora vai habilitētā doktora grādiem (PSRS laikos tos sauca zinātņu 

kandidāti un doktori). Vēlāk, astoņdesmitajos, katedrās parādījās 1-2 cilvēki, 

kam nebija akadēmiskā grāda, bet kuri bija beiguši speciālos vadošo 

inženieru kursus un kuriem bija liela praktiskā pieredze. Daži bija 

piedalījušies Afganistānas militārajā konfliktā. Tad es pats jau biju viens no 

akadēmiskā personāla. 

Nav grūti iedomāties Sibīrijas “maugli”, lauku puisi, kas nokļūst savā 

sapņu pasaulē. Es pirmo reizi sastapos ar cilvēkiem, kas paši raksta 

grāmatas, kam ir akadēmiskā izglītība. Tas man bija liels pārdzīvojums. 

Mani kaitināja priekšmeti, kad vajadzēja mācīties marksisma-ļeņinisma 

teoriju. Vajadzēja pirmajā kursā mācīties Ļeņina darbu “Ko darīt?” 

Pasniedzējs sāka stāstīt, ka vajag izlasīt pirmo reizi un tad veidot konspektu, 

tad lasīt vēl, un es izrēķināju, ka to nevar izdarīt, jo trūkst laika līdz 

nākamajam semināram. To es pateicu pasniedzējam visu klātbūtnē. 

Mēs bijām I kursa klausītāji, un vajadzēja redzēt, kā pasniedzējs – 

pulkvedis - sadusmojās. Viņš izsauca mūsu kursa priekšnieku, arī pulkvedi, 

un gribēja pat rosināt mani izslēgt no akadēmijas. Tas, ka es iestāju 

eksāmenos biju starp pieciem labākajiem, kas pat tika atbrīvoti no daļas 

iestājeksāmenu, nedaudz nomierināja šo cilvēku. Man kaut kā neveicās ar 

tiem politdarbiniekiem. Par to nedaudz tālāk. 

 

 
Sacensības slēpošanā, 1972.gads 

 

Mācījāmies aizrautīgi un daudz. Oficiāli bija sešas nodarbības dienā un 

sešas dienas nedēļā. Mums bija tikai viena brīvdiena. Man mācības padevās 
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viegli, jo uzsvars bija uz tehniskiem priekšmetiem. Grūtāk bija ar 

svešvalodu. Es mācījos vācu valodu. Visi tika sadalīti grupās pēc zināšanu 

līmeņa. Sākotnēji es nokļuvu vājākajā svešvalodu zinātāju grupā. Diezgan 

ātri es sasniedzu labāko grupu, un vienīgais nokārtoju kandidāta minimumu 

svešvalodā. 

Tas nebija viegli. Mācīties vajadzēja daudz dažādu priekšmetu, un tiek 

piedāvāts papildus gatavoties un kārtot kandidāta minimumu svešvalodā. 

Motivācija tuvu nullei. Kad mācījos akadēmijā, neviens jau nevarēja sapņot 

par aspirantūru (militārajiem to sauca adjunktūra). Es biju vienīgais, kas, 

mācoties II kursā, nokārtoja kandidāta minimuma eksāmenu svešvalodā, un 

tas man vēlāk, mācoties aspirantūrā, palīdzēja. 

Akadēmijā mācīties bija labi un komfortabli. Mājās bija sarežģītāk. 

Mazs bērns, un mūsu istabā sākumā nebija pat galda. Mums bija tāds plats 

dēlis, un to es liku uz ceļiem, paši sēdējām uz dīvāna. Tas bija gan pusdienu 

galds, gan galds, uz kā es varēju kaut ko rakstīt vai mācīties. Dažreiz es gāju 

mācīties uz tualeti, jo varēja aizvērt durvis un koncentrēties uz lasīto 

materiālu. Tā bija parastā tā laika sadzīves situācija. 

Gadījās, ka no kaimiņiem kāds aizmirsa vai pazaudēja atslēgas. Es biju 

iemanījies atvērt durvis bez atslēgām. Tad kādā brīdī es sapratu, ka mana 

“slava” ir pārāk tālu izplatījusies, un es pārstāju sniegt tādus pakalpojumus. 

Kad biju jau pasniedzējs, mūsu katedrā notika interesants gadījums. Mūsu 

katedras vadītājs bija profesors, inženierzinātņu doktors, cēlies no 

inteliģentas ģimenes. Viņa māte bija mācījusies cara laikos Augstdzimušo 

jaunavu institūtā. 

Bijām talkā dārzeņu bāzē. Tā bija ierasta lieta PSRS laikos. Visi darba 

drēbēs. Redzam pieiet pie mūsu katedras vadītāja, pēc valodas es sapratu 

bijušais ieslodzītais un saka viņam: “Sveiks profesor, vai sen esi iznācis?” 

Apmēram tādā garā, tikai speciālā slengā, un tad aizgāja. Mūsu vecākie 

katedras pārstāvji atcerējās vēl vienu gadījumu, kad kāds bija nopircis ļoti 

labu angļu atslēgu, ar to palielījies katedrā, ka to zagļi nevarēs atvērt. Kamēr 

viņš lielījis atslēgu, profesors to atvēris. Atslēgas īpašnieks nevarēja tam 

noticēt, bet tad pārliecinājies, ka profesors to var atvērt. 

Mēs tad lūdzām mūsu kolēģi profesoru pastāstīt, kas par lietu. Pēc kara 

viņu klasē darbmācības stundas pasniedzis “medvežatņiks” – speciālists, kas 

pratis nelegāli atvērt seifus un dažādas atslēgas. Viņš bija iemācījis to darīt 

arī mūsu kolēģi. Tas bija kļuvis par profesora vaļasprieku. Bāzē pie mūsu 

profesora piegājušais cilvēks patiešām izrādījās bijušais ieslodzītais. Tā 

sagadījās, ka kāda viņa paziņas iesauka “profesors” sakrita ar mūsu kolēģa 

amatu un akadēmisko izglītības līmeni. Mēs par šo faktu daudz jokojām.  

Mācības man padevās, bet bija tāds priekšmets kā rasēšana, kas beidzās 

semestra gaitā ar ieskaiti un atzīmi. Vajadzēja pievērst uzmanību rasēšanai, 

jo zemāka atzīme par teicami šajā priekšmetā varēja liegt iespēju, absolvējot 

akadēmiju, saņemt sarkano diplomu.  
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Man nav mākslinieka dotību, un es diezgan slikti iztēlojos priekšmetu 

trijās dimensijās. Attēlojot priekšmetu dažādās dimensijās, es to darīju 

mehāniski, ievērojot rasēšanas tehnoloģijas. Sanāca labi, kaut gan tas prasīja 

diezgan lielus laika resursus. Daži par samaksu pasūtīja pārbaudes vai mājas 

darbu rasējumus Maskavas augstskolu studentiem. Es tā nedarīju, un tā bija 

mana principiālā nostāja – nešpikot un visu darīt pašam. 

 

 
Māsa Gunta un meitas: Inese un Viktorija, 1973.gads 

 

Akadēmijā mācību laikā es visus eksāmenus un ieskaites nokārtoju tikai 

uz teicami. Sākumā man, kā Radiotehnikas fakultātes labākajam klausītājam, 

tika piešķirta A. Popova stipendija, bet vēlāk manas sekmes mācību jomā, 

zinātniskā darbība un panākumi sportā tika pamanīti arī akadēmijas mērogā, 

un man tika piešķirta Ļeņina stipendija. Gan Popova, gan Ļeņina stipendiju 

laureāti saņēma arī ikmēneša naudas balvas, bet man bija jāizvēlas, vai 

saņemt virsnieka algu vai stipendijas balvu. Es paliku pie virsnieka algas.  

Vislielāko gandarījumu man deva uzvara PSRS labāko studentu 

zinātnisko darbu konkursā. Manā darbā bija gan teorētiskā, gan praktiskā 

sadaļa, kuru es izpildīju, izmantojot katedras radiolokācijas stacijas praktiski 

viens pats sava atvaļinājuma un eksāmenu sesijas laikā. Eksāmenus es 

nokārtoju agrāk, semestra laikā.  

Nedaudz detalizētāk par šiem man tik būtiskajiem notikumiem. Es, 

vismaz tajā laikā militārajā GS akadēmijā, biju vienīgais, kam atļāva likt 

eksāmenus pirms oficiālās eksāmenu sesijas. Interesants un neparasts bija 
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radiolokācijas disciplīnas profesora piedāvājums man, kā kārtot eksāmenu. 

Parastajā kārtībā klausītājs izvelk standarta biļeti, gatavojas un atbild, vai arī 

profesors uzdod nestandarta jautājumu, kam tiešās atbildes nav mācību 

grāmatās, var izmantot lasītavu. Pēc noteikta laika jāsniedz atbilde. 

Es izvēlējos otro variantu, tas bija riskants solis. Es zināju, ka esmu labi 

apguvis materiālu, bet, saņemot nestandarta jautājumu, pastāv risks neatrast 

pareizo atbildi. Es riskēju, bet nokārtoju eksāmenu uz teicami. Bija papildu 

adrenalīna deva asinīs. Man jau tas patika.  

Nedaudz par pētījumu. Dienēju jūras aviācijā, un mūsu pulka 

pamatuzdevums bija sadarboties ar savām zemūdenēm. Konflikta gadījumā 

tika plānota pretdarbība ASV aviācijas nesošajiem kuģiem, kuriem bija ļoti 

laba aizsardzības sistēma. 

Ļoti aktuāls jautājums ir RLS mērķu koordināšu precīzāka noteikšana. 

Tas ir atkarīgs no RLS antenas izmēra La. Pareizāk sakot, no attiecības La 

un izmantotā elektromagnētiskā viļņa (EMV) garuma. Piemēram, optiskajā 

diapazonā liela precizitāte, bet, piemēram, lāzera darbības attālums 

atmosfērā ir neliels. RLS plaši tiek izmantots cm diapazons. 

Antenas izmērs uz lidmašīnas ir ierobežots. Tika izmantotas lidmašīnas, 

kurām RLS antena atradās gar visu lidmašīnas sānu. Tādas iekārtas nosauca 

par sānu redzes RLS. Tā bija maksimāla iespēja, ko varēja sasniegt 

precizitātes paaugstināšana ar parasto RLS.  

Nākamais solis bija veidot mākslīgu antenas atvērumu. Kad atstarotie 

radiosignāli no mērķa tiek uzkrāti un tad, piemēram, pēc lidmašīnas 1000m 

nolidošanas, tiek summēti. Tad antenas izmērs būs 1000m. Tādas RLS 

nosauca par RLS ar sintezēto antenu. Izskatās skaisti, tikai raidītājam tiek 

izvirzītas ļoti augsta prasības frekvences stabilitātei. Tas neļauj izmantot 

magnetronu kā EMV ģeneratoru. Magnetrons bija plaši izmantots RLS.  

Mans pētījums bija, kā izmantot parasto magnetronu RLS, kas veido 

mākslīgu antenas atvērumu. Magnetrona frekvence nedaudz mainās no viena 

izstarotā impulsa uz nākamo, un tas neļauj veidot mākslīgu antenas 

atvērumu. Mans piedāvājums bija ņemt kopiju izstarotā impulsa un, 

apstrādājot pieņemto signālu, uzturēt pastāvīgu pieņemtā signāla 

starpfrekvenci. Pareizāk sakot, kompensēt izstarotā impulsa frekvences 

maiņu. 

Ideju bija tehniski diezgan sarežģīti īstenot, un tādēļ es pats laboratorijā 

to konceptuāli pārbaudīju un rezultātus iekļāvu savā darbā, kuru aizsūtīju uz 

Vissavienības studentu zinātnisko darbu konkursu un ieguvu tajā pirmo 

vietu. Saņēmu arī Vissavienības tautas saimniecības sasniegumu izstādes 

medaļu.  

Es tajā laikā pats laboju sev un draugiem radioaparatūru un, pirmkārt, 

televizorus. Tajā laikā televizori bija ar lampām. To darbības shēmas bija 

saprotamas, un tas ļāva tos mājas apstākļos pašam remontēt. Es ar praktisko 

darbu nodarbojos tikai amatieru līmenī. Tā man bija mācība pašam ar savām 



 

177 

 

rokām veikt vienu vai otru eksperimentu. Bet kārtējo reizi man bija izvēle, 

vai ar to nodarboties amatiera vai profesionālā līmenī.  

Kādēļ es rakstīju frāzi „kārtējo reizi”? Man bija veiksmīgi starti 

virsnieku daudzcīņā. Tā sastāvēja no četriem sporta veidiem: šaušana ar 

pistoli, peldēšana, vingrošana un kross (skriet vasarā un ziemā slēpes). Es, 

startējot pirmo reizi akadēmijā, virsnieku daudzcīņā izpildīju sporta meistara 

normatīvu. Man piedāvāja braukt uz Gaisa spēku izlases treniņa nometni. Es 

atteicos, jo skaidri zināju, ka esmu nācis mācīties, bet sports ir vairāk 

vaļasprieks, bet ne profesija. Vismaz man un tajā laikā.  

Es vēlāk to skaidroju arī saviem draugiem, kas atnāca mācīties uz 

akadēmiju, kad es jau biju pasniedzējs. Mans draugs Aleksandrs 

Koļesņikovs ļoti aizrautīgi sāka slēpot. Ar laiku sports viņam kļuva 

prioritāte. Es viņam jautāju – vai ir lielas iespējas iekļūt PSRS izlasē un, ja 

iekļūsi, vai domā par profesionālu sportu un vai ar to varēsi uzturēt ģimeni?  

Dažiem jau aizrautība uzvar loģiskumu. Aleksandram dzīves gājums 

bija neveiksmīgs. Viņš šķīrās, aizrāvās ar viena japāņu viltus filozofa 

mācību, kurš vēlāk organizēja metro gāzes uzbrukumu. Man par lielu izbrīnu 

cilvēks ar augstāko izglītību varēja aizrauties un noticēt tādiem murgiem.  

Tagad, 21.gadsimtā, pasaules uzmanības centrā ir aktuālas musulmaņu 

un krievu pasaules idejas, kas noliedz valsts un valstu robežas būtību. 

Līdzīgi bija ar “skaisto” komunisma ideju, kas daudzus arī no Rietumu 

pasaules aizrāva, bet tagad jau dzīves pieredze un prakse ir pierādījusi tādu 

ideju neatbilstību cilvēku interesēm.  

Nedaudz par brīvo laiku. Mācības man padevās, un rezultāti bija izcili. 

Tas nedaudz cilvēku atslābina. Es dažreiz izlaidu lekcijas un citas 

nodarbības. Tas bija raksturīgi pavasarī, kad parādījās pirmās saulainās 

pavasara dienas. Es gāju uz Timirjazeva parku, kas atradās netālu no 

akadēmijas, sauļoties. Tur dažreiz varēja satikt dažādus interesantus 

cilvēkus.  

Reiz es sastapu un iepazinos ar ļoti pievilcīgu sievieti, kas bija precēta, 

bet iekšēji nelaimīga. Viņa alka mīlestības, ko vīrs neprata dot. Viņa bija 

nesaprasta no vīra puses. Mēs sadraudzējāmies un labi pavadījām laiku. 

Viņai bija draudzene, un pie tās mēs dažreiz palikām pa nakti. Domāju, nav 

labi par to rakstīt, bet es nesaucu vārdu, tādēļ nevienu neapvainoju un tikai 

savā dārziņā stādu nepatikšanas. Es vairākkārt atzīmēju, ka rakstu un izsakos 

atklāti par saviem gan labiem, gan ne visai labiem, gan sliktiem darbiem. 

Viņai piedzima otrais dēls. Viņas ģimene saglabājās. 
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Inese un Viktorija GS akadēmijas nometnē - Kaširā, 1975.gads 

 

Vēl viens gadījums no cilvēku attieksmes jomas. Man piezvana mana 

bijušā drauga sieva. Tādā ļoti satrauktā balsī un lūdz tikties ar viņu. Mūsu 

ģimenes draudzējās jau vairākus gadus. Viņa bija beigusi Pļehanova institūtu 

un strādāja restorānā netālu no Maskavas universitātes par direktora vietnieci 
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un atbildēja par nodrošinājuma jautājumiem. Tas bija Gruzijas ēdienu 

restorāns. 

Tajā laikā tas bija ļoti ienesīgs amats. Es viņai biju jautājis, vai tad 

nevar strādāt godīgi. Nevar. Tā ir sistēma, un vai nu jāaiziet no darba, vai 

“jāzog” un jādalās. Tāda bija sistēma. Viņa naudu sūtīja saviem vecākiem un 

uzkrāja. Detaļas es nezināju.  

Viņa bija izskatīga jauna sieviete, un es piekritu tikties. Satikāmies. 

Viņa kaut kā nevar pateikt, ko tad īsti grib no manis. Es sāku minēt - vai 

darbā problēmas? Nē. Vai saķērusi kādu “sliktu” slimību? Nē. Viņa gandrīz 

sāka raudāt un beidzot pateica, ka mani mīl un grib būt ar mani. Tas man bija 

tik negaidīti, ka es zaudēju runas spējas. Pacentos viņu nomierināt.  

Mēs bijām pazīstami ar ģimenēm vai desmit gadus, un man nemaz 

nekas tāds nebija ienācis prātā. Viņa man atgādināja, ka vienā no tikšanas 

reizēm viņa man ir teikusi, ka vīrs brauc komandējumā un it kā man devusi 

mājienu par iespējamo tikšanos. Es to nebiju sapratis. Es pats atcerējos, ka 

vienreiz atzīmējām kaut kādus svētkus un viņa bija vairāk iedzērusi. 

Nākamajā dienā sēdējām ar viņas vīru, runājām par iepriekšējā vakara 

notikumiem, un viņas vīrs pajokoja, ka vakar viņa kaila ir dejojusi man uz 

galda. Tas bija joks, un es to tā arī uztvēru, kā joku. Mani tad pārsteidza 

viņas izmisums un kauns. Tagad, pēc atzīšanās mīlestībā, es sapratu, kādēļ 

tas tā bija.  

Tad bija laiks, kad saņēmu no viņas dažādus piedāvājumus. Piemēram, 

es braucu sava atvaļinājuma laikā piepelnīties darbā pie Baikāla. Viņa 

piedāvāja man palikt ar viņu, iedot man naudu, cik es varētu nopelnīties tur. 

Dabīgi, es nepiekritu. Viņa bija mērķtiecīga sieviete. Jāatzīst, skaista 

sieviete. 

Reiz sastapu viņu iedzērušu Maskavas centrālajā lidostā, un viņa man 

uzprasījās braukt līdzi pie manis uz mājām. Negribējās jau pamest, jo viņa 

varēja iekļūt nepatikšanās. Mājās viņa draudzīgi bija runājusi ar Tatjanu un 

tad arī viņai pastāstījusi par savu mīlestību. Bija amizanta situācija, bet viss 

beidzās normāli. Viņa gan šķīrās no vīra. 

Mūsu attiecības turpinājās. Atceros, kad aizgāju pie viņas uz restorānu 

pēc atgriešanās no darbiem pie Baikāla, tad man bija atsevišķs kabinets, 

dzeramais un ēdamais par velti, ko un cik gribēju. Viņai bija draudzene, un 

dažreiz viņa organizēja mūsu tikšanos pie viņas. Man jau grūti bija 

noturēties, un viņa panāca savu.  

Man veicas ar pārgalvīgām sievietēm. Kādu laiku mēs labi uzdzīvojām. 

Viņa centās manu pārvietošanos vienmēr nodrošināt ar taksi. Mēs braucām 

laiku pavadīt dažādās vietās pie draudzenes, dabā un citur. Tas bija skaists 

laiks. Tā sanāca, ka man vienlaikus bija trīs sievietes ar zīmīgiem vārdiem: 

Vera, Nadežda un Ļuba (Ticība, cerība un mīlestība – krievu valodā).  

Ar Nadeždu iepazinos, braucot elektriskajā vilcienā. Es biju majora 

pakāpē. Iepazināmies, un tad jau bija arī daudzi un neprātīgi gājieni. Es 
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iepazinu daudzstāvu māju jumtus. Agrā pavasarī uz tiem var sauļoties, un 

cilvēki uz tiem no zemes nav saskatāmi. Sauļojāmies izģērbušies, un tad 

maniem kolēģiem bija izbrīns, kad un kur es esmu paspējis nosauļoties, ja 

apkārt vēl vietām ir sniegs.  

Atcerējos vienu braucienu uz Rīgu ar savu Maskavas draudzeni. Bija 

piedāvājums ar nelielu kuģīti doties ekskursijā uz Tallinu. Mēs nolēmām izmantot 

šo iespēju, nopirkām ceļojuma biļetes un uzkāpām uz kuģa. Izejot jūrā, Baltijas 

jūras līcī sākās un pastiprinājās vējš.  

Es ar draudzeni izgāju kuģīša aizmugurē uz klaja. Bija vasara, lieli viļņi, kas 

palaikam mūs apšļāca. Tas bija jauki. Mēs baudījām asas jūras sajūtas. Palaikam vēl 

kāds no ekskursantiem iznāca uz klaja. Daži, atbrīvoja savu māgu, vemjot pāri 

bortam. Mūs tas uzjautrināja, jo mēs jutāmies labi.  

Pēc vairāku stundu pārgājiena jūrā, atskanēja paziņojums, ka lielā vēja vai 

vētras dēļ kuģis spiests atgriezties atpakaļ uz Rīgu. Mums jau tas nepatika, bet ko 

var darīt, ja komanda tā nolēma. 

Mēs palikām uz klaja un izmantojām iespēju izbaudīt vētru uz kuģīša jūrā. Es 

jau no bērnības biju sapņojis kļūt par jūrnieku, bet būt jūrā man bieži neiznāca. Mēs 

strādājām ar zemūdenēm un bija gadījumi, ka mūsu speciālisti no jūras aviācijas 

pārgāja dienēt uz Jūras spēkiem. Man vienu laiku bija domā mēģināt tikt dienēt uz 

zemūdenes, kur bija mūsu aviācijas RLS informācijas patērētājs.  

Iebraucot Rīgas ostā, mēs devāmies lejā lielajā kajūtā, kur atradās lielākā daļa 

mūsu kolēģu - tie, kas brauca ekskursijā. Skats bija nepatīkams. Viss bija vēmekļos. 

Cilvēki bija tīrījuši savas iekšas ne pa jokam.  

Nokāpjot no kuģa paziņoja, ka rītu varēs braucienu atkārtot. Cilvēku, kas to 

vēlētos, nebija daudz. Man liekās, ja vispār kāds bija. Mums bija komandējums un 

vēl gribēju aizbraukt uz laukiem pie vecākiem, tādēļ arī nācās atteikties no 

piedāvājuma, kaut gan, ja būtu vairāk laika, mēs atkārtotu braucienu. 

 

Domāju, vai nepārkāpju pieklājības robežas. Beidzamais stāsts par 

sievietēm. Es septiņdesmitajos gados trenējos karatē sekcijā. Tajā laikā 

PSRS karatē vēl nebija atļauts sporta veids. Mēs skatījāmies pazīstamās 

kompānijās filmas par šo sporta veidu, nomājam skolu sporta zāles un tur 

trenējamies uz nebēdu. Bija laiks, kad es gāju uz diviem treniņiem dienā. 

Tā sanāca, ka pēc disertācijas aizstāvēšanas es sāku strādāt akadēmijā 

par pasniedzēju un iestājos Maskavas valsts universitātes Skaitļojamas 

matemātikas un kibernētikas fakultātē. Mūsu grupā mācījās visi, kam jau bija 

augstskolas izglītība vai pat kandidāta grāds (mūsdienu terminoloģijā - 

doktora grāds). Par to nedaudz vēlāk. Mājās parasti ierados pēc pusnakts. 

Pēc šī kursa absolvēšanas lielāku uzmanību pievērsu karatē treniņiem. 

Atkal visus vakarus biju treniņos. Tas bija laiks, kad man pietika atpūtai 4-5 

stundu gulēšanai. Man bija daudz enerģijas. Reiz, braucot metro, ieraudzīju 

skaistu sievieti, kas mani pārsteidza ar savām acīm. Pēc acīm var noteikt 

cilvēka veselības stāvokli. Maziem un veseliem bērniem parasti acis ir ļoti 
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skaidras. Pieaugušiem tās jau sāk migloties, un slimiem cilvēkiem acis 

parāda šī cilvēka veselības stāvokli. 

Es ieraudzīju pieaugušu sievieti ar ļoti skaidrām, var teikt, bērna acīm. 

Tas mani tik ļoti samulsināja, ka viņa tam pievērsa uzmanību. Mēs 

iepazināmies. Viņa dzīvoja viena, bet bija no atpazīstamu cilvēku aprindām. 

Palaikam tikāmies. Reiz es atnācu, kad pie viņas bija jautra kompānija. Viņi 

viens otru labi pazina, es tajā sabiedrībā nejutos komfortabli. Es sapratu pēc 

viņu uzvedības, ka viņu attiecības ir ļoti brīvas. Mēs, parastie cilvēki, tajā 

laikā tādai uzvedībai nebijām gatavi. Viņa man piedāvāja nākt gultā atpūsties 

viņai blakus, es atteicos un aizgāju. Es pārtraucu ar viņu attiecības. 

 

Ir teiciens, ka sievietes mīl ar ausīm. Dažām sievietēm ļoti gribējās no 

manis sadzirdēt vārdus par mīlestību pret viņu. Es to nekad neteicu. Atceros, 

viena teica, kaut vai samelo, bet pasaki. Es to nedarīju, jo es parasti cienu 

savu nopietnās lietās doto vārdu. Cilvēki satiekas, draudzējas, mīlējas un 

dara to, kas viņiem sagādā prieku, baudu. Mīlestība, ģimene, bērni vai 

Tēvzeme ir cita līmeņa jēdzieni, kurus var lietot ļoti pārdomāti. 

Prast mīlēt ir cilvēkam dots talants. To nevajag jaukt ar aizraušanos. 

Domāju, tas ir dieva dots talants. Daudzi cilvēki ir nodzīvojuši dzīvi un tā arī 

nav uzzinājuši mīlestības būtību. Man vārds mīlestība ar gadiem asociējas ar 

jēdzienu cieņa. Mana sieva Tatjana, jaunībā bija skaista un karstasinīga 

sieviete. Mēs ar viņu, kad bijām atvaļinājumā Annā, pat ejot no mājām uz 

centru, pa ceļam mīlējāmies mežā. Visu cieņu viņai, ka dzemdēja 4 labus 

bērnus un pusgadsimtu pacieš mani. 

Mūsu otra meita Viktorija piedzima 1972.gada 14.aprīlī. Kā mēs 

jokojam, tā bija dāvana uz manu dzimšanas dienu. Mēs vasarā ar mazo 

meitiņu bijām Vologdā pie Tatjanas radiem. Es jau iepriekš biju paņēmis 

biļetes mums un Tatjanas mātei, lai lidotu uz Maskavu. Tur bija ieplānots 

aizbraukt uz kopmītnēm, pabarot bērnu un tad vakarā lidot uz Rīgu, pēc tam 

braukt uz Annu pie maniem vecākiem. 

1972.gada vasarā dega kūdras purvi pie Maskavas. Lidmašīna no 

Vologdas tika aizturēta. Mēs ielidojām Maskavā, Bikovo lidostā, ar lielu 

nokavēšanos. Laiks bija tikai paspēt pārbraukt uz citu lidlauku un lidot uz 

Rīgu. Meitiņu barojām ar pienu un putriņām. Ielidojām Rīgā, bērns izsalcis 

un raud. Iegājām restorānā un mēģinājām kaut ko pasūtīt bērnam paēst. 

Dabiski, tādu ēdienu maziem bērniem restorānā negatavo. Tatjana pati gāja 

uz restorāna virtuvi un gatavoja meitiņai paēst. 

Mums visi bērni no dzimšanas ceļoja ar mums. Tie jau nebija gari 

ceļojumi, bet PSRS laikos serviss bija nesalīdzināmi zemākā līmenī nekā 

tagad tas ir ES. Braucieni sabiedriskajā transportā, dažreiz ilga vilcienu vai 

lidmašīnu gaidīšana lidostās bija ierasta lieta. Dažreiz vai visu dienu kāds no 

mūsu mazuļiem pavadīja man uz rokām, paslēpies zem lietusmēteļa. 
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Nezinu, kā, bet mēs to uztvērām normāli. Prātā ir gadījumi, kad 

atbraucām no Gulbenes ar nakts vilcienu, kas pienāca agri no rīta. Gājām uz 

tirgu pie dzelzceļa stacijas, tur pārtinām un barojām bērnus. Tad jau visu 

dienu staigājām pa Rīgu, jo vilciens uz Maskavu bija vakarā. Šajā sakarā 

vēlreiz gribu atzīmēt sievas spēju izturēt visādus izaicinājumus, un, domāju, 

tādi pārbaudījumi saliedēja mūsu ģimeni. Vēlāk arī vecākie bērni piedalījās 

jaunāko audzināšanā un paši mācījās būt par labiem vecākiem. 

Kā karavīram man palikušas atmiņā, vismaz dažas, militārās pakāpes 

saņemšanas kolīzijas. Es mācībās biju labākais, un tas ļāva man piešķirt 

kapteiņa pakāpi jau trešajā kursā. Mūsu kursa priekšnieks pulkvedis 

sagatavoja vajadzīgos dokumentus un aizsūtīja priekšniecībai. Man uz 

svētkiem, 23.februārī, vajadzēja saņemt kapteiņa pakāpi. Kursā jau visi to 

zināja. 

Uz svētkiem liels bars manu kursa biedru pieteicās mani apsveikt un 

svētkus atzīmēt. Pirmssvētku oficiālajos pasākumos komandieri neko par 

pakāpēm nepaziņoja. Kursa priekšnieks pateica, ka laikam birokrātijas 

gaiteņos papīri ir aizkavēti.  

Pie manis kopmītnē sanāca daudz apsveicēju un svētku atzīmētāju. 

Pamatā tie bija no manas mācību klases, apmēram 20 klausītāju. Istaba man 

bija ~11m
2
,
 
un grūti iedomāties, kā mēs tur visi varējām saiet. Iespējams tas 

bija kaut kas līdzīgs zviedru galdam, kaut gan tajā laikā tādu nosaukumu 

nebijām dzirdējuši. 

Apmazgājām pakāpi, atzīmējām svētkus un pēc svētkiem uzzinājām, ka 

ir bijusi vissavienības politdarbinieku sanāksme, tur daudziem piešķirtas 

pakāpes un pakāpju limits bijis izsmelts. Pat šajā jomā bija noteikti plāni. Es 

paliku vecajā pakāpē. 

Pēc gada procedūras atkārtojās. Draugi atkal gatavojās pie manis 

atzīmēt, bet es šoreiz atteicos no kaut kādas atzīmēšanas. Atkal pirmssvētku 

oficiālajos pasākumos neko neziņoja par pakāpēm. Pagāja nedēļa, atkal 

pasmējāmies un pajokojām par pakāpes piešķiršanu, bet tad atnāca pavēle 

par kapteiņa pakāpes piešķiršanu man. Paveicās. Nākamo pakāpi – majora - 

es jau saņēmu pēc aspirantūras veiksmīgas absolvēšanas.  

Pirmajos kursos daudziem lielākās problēmas sagādā, kā tas ir arī 

daudzās citās inženieru akadēmijās, matemātika. Man tas nerādīja 

problēmas, bet eksāmens ir eksāmens, un neviens nevar būt 100% drošs par 

iznākumu. Komisijā ir dažādi cilvēki, un tas rada papildu iespējas nesaņemt 

augstāko atzīmi. Man veicās. Tajā laikā bija 5 baļļu atzīmju sistēma, un, 

sākot no karaskolas, man bija tikai teicamas atzīmes. 

Es biju izstrādājis savu sistēmu, kā gatavoties eksāmenam. Tajā, 

iespējams, nav nekā sevišķa, bet man tā palīdzēja. Sākumā es īsā laikā, 

parasti vienas dienas laikā, izskatīju visu priekšmeta materiālu. To varēja 

izdarīt tik ātri, ja sevišķi neiedziļinās detaļās. Kādēļ tas ir vajadzīgs? Es vēl 

no tiem laikiem vienmēr esmu gribējis redzēt jautājumu, problēmu kopumā 
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un tad jau sākt detalizētāk analizēt jautājuma atsevišķus aspektus. Tā darīju, 

arī gatavojoties eksāmenam. 

 

 
Mans draugs Pāvels ar ģimeni un mēs ar Viktoriju 

 

Pēc tam es patiešām detalizētāk studēju visus eksāmenu jautājumus vai, 

pareizāk sakot, priekšmetu. Man jautājumi bija sekundāri, jo es skatījos un 

studēju priekšmetu, bet jautājumi bija, lai pārbaudītu sevi, vai neesmu kaut 

ko aizmirsis vai izlaidis. Beidzamās dienas vakarā atkal centos ātri izskatīt 

visu materiālu. Pirms eksāmena kārtošanas no rīta pusstundas laikā es 

izšķirstīju visus materiālus un tad jau gāju kārtot eksāmenu. 

Man laikam ir laba redzes atmiņa, jo bieži eksāmenos es varēju 

atcerēties, kā izskatījās kāda formula vai zīmējums. Man atmiņā labāk paliek 

skaitļi un formulas, nekā nosaukumi, vārdi un uzvārdi, jo tām ir loģiskums. 

Dažreiz dzīvē man ir bijuši smieklīgi gadījumi, kad dzīvoju kādā rajonā, bet 

nezinu blakus esošo ielu nosaukumus. Esmu bijis, izgājis pastaigāt ar bērnu 

un garāmgājējs, redzot mani ar bērnu, secina, ka esmu vietējais, uzdod 
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jautājumu, kur ir noteikta iela, un es nezinu. Parasti es papildus precizēju, 

kādu iestādi meklē, jo pazīstamas iestādes atrašanās vietas jau nu zināju.  

Reiz, kārtojot eksāmenu par radiotehniskajām ķēdēm, es iekļuvu 

situācijā, kad nevaru atcerēties vienu būtisku formulu. Parasti es pratu 

lielāko daļu formulu pats izrēķināt, atrast, bet šoreiz nekādi man tas 

nepadevās. Tas man aizņēma neierasti ilgu laiku.  

Papildus no 42. katedras, kas pasniedza šo priekšmetu, viena docente, 

kā viņa man vēlāk pateica, nolēma pieņemt eksāmenu no Ļeņina stipendijas 

laureāta. Situācija bija saspringta, bet es tomēr atcerējos un radu atbildi uz 

eksāmena jautājumiem. Problēma bija tajā faktā, ka vajadzēja kaut ko 

noapaļot vai atteikties no kādiem formulas elementiem, bet es to sākumā 

neatcerējos. Atrisināt vai izvest formulu tieši ar visiem elementiem, bez 

skaitļojamas mašīnas, nebija iespējams. Tas palika atmiņā, jo tā bija vienīgā 

reize, kad es nokļuvu tik saspringtā situācijā, un papildus eksaminatore bija 

sieviete. 

 

Prakse akadēmijā. Mēs, akadēmijas klausītāji, bijām virsnieki, kas 

beiguši karaskolas, dienējuši dažādās karaspēka daļās. Tomēr visiem bija 

paredzēta prakse aviācijas daļās un aviācijas rūpnīcās. 1973.gada rudenī 

braucām praksē uz aviācijas rūpnīcu Baltkrievijā. Es biju no klausītājiem 

grupas vecākais, jo es biju jau kapteinis, bet pārējie virsleitnanti. Kopā mēs 

bijām, precīzi neatceros, bet, liekas, 6 cilvēki.  

Braucām uz turieni vilcienā. Mēs bijām dabūjuši kādu kasti vai vairāk 

laba Čehoslovākijas alus “Diplomāts”. Tajā laikā ne vienmēr varēja nopirkt 

labu alu, bet tādu alu nopirkt bija ļoti liela veiksme. Visu nakti mēs 

diskutējām par dzīvi un garšojām alu. Tajā laikā man garšoja alus. Draugi 

jau zināja, ka parasti vakara laikā es izdzēru duci alus pudeļu. Ņemot vērā 

manu svaru - ap 75 kg un ka man nekad nav bijis “alus” vēderiņš, tad tas jau 

izsauca maniem draugiem izbrīnu. 

No rīta Vitebskā mūs sagaidīja akadēmijas pasniedzējs pulkvežleitnants, 

un mēs no sākuma aizgājām uz ēstuvi. Atceros, ēdu auksto gaļu un ļoti 

spēcīgi to mērcēju sinepēs. Akadēmijas pasniedzējs pulkvežleitnants 

Vasiļenko bija arī mans diplomdarba vadītājs. Viņš man vēlāk pateica, ka, 

redzot, cik asu gaļu ēdu, sapratis, ka laikam esam naktī lietojuši alkoholu. 

Zobi bija tīrīti, uzvedība adekvāta, un pretenziju pret mums nebija. Viņš bija 

labs cilvēks, un man par viņu ir tikai pozitīvas atmiņas. Viņš vēlāk bija 

komandējumā Kubā, atbrauca no turienes un nomira. Kaut kas tur bija 

neskaidrs. Nezinu nāves iemeslus. Viņam nebija pat piecdesmit gadu, un 

viņš neslimoja. Viņš nomira, kad es jau mācījos aspirantūrā.  

Pie pilsētas bija aviācijas pulks, un tas bija aizlidojis kaut kur uz 

ilgākām mācībām. Sievas jau bija palikušas. Baltkrievijā bija laba attieksme 

pret karavīriem. Mēs iepazināmies ar vietējām meitenēm. Tā sanāca, ka es 

un viens mans draugs iepazināmies ar aviācijas pulka virsnieku sievām. Tas 
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laikam nav labi, bet tā sanāca. Sākumā bija tikai sarunas un kopā 

pasēdēšana. Vēlāk tas pārauga nopietnākās attiecībās. 

 

Mans draugs pēc izlaiduma šķīrās no savas sievas un apprecējās ar savu 

jauno draudzeni, kas šķīrās no vīra. Bija daudz sarunu par šo faktu. Es arī 

iepazinos ar skaistu un jauku precētu baltkrievieti, kuras vīrs bija ilgstošā 

komandējumā. Pirmo reizi sastapu sievieti, kas seksu uzskatīja par precētas 

sievietes nepatīkamu pienākumu. Mēs bija daudzus vakarus kopā.  

Vēlāk viņa savus uzskatus mainīja. Viņa izrādījās jauka un ļoti 

karstasinīga sieviete, kuras talanti nebija atklāti. Nezinu, vai vīrs pēc 

komandējuma to spēja novērtēt. Domāju, ne visai, jo vienu reizi viņa pat 

atbrauca pie manis uz Maskavu. Mēs neko viens otram nesolījām, bet katrs 

saņēma to, ko gribēja. 

Tad no Baltkrievijas braucām uz Kaļiņingradu. Tur, netālu no pilsētas, 

bija aviācijas pulks ar TU-22 lidmašīnām. Tā bija sanācis, ka 1973.gada 

rudenī viena lidmašīna bija nokritusi tieši bērnudārza teritorijā. Tā bija 

aviācijas katastrofa un traģēdija, jo bojā gāja cilvēki, arī bērni. Tas mūs tieši 

neskāra, bet nepatīkami bija, jo pilsētā jau mēs asociējāmies ar Gaisa spēku 

virsniekiem. 

Braucot uz Kaļiņingradu vilcienā, es uzkāpu trešajā plauktā, jo tur 

neviens neaiztiek un vari pagulēt un pabūt vienatnē ar savām domām. Lejā 

uz apakšējām sēdvietām atradās mani kolēģi un viena jauna sieviete, kas bija 

liela kuģa ārste. Mani kolēģi visu ceļu mēģināja viņu savaldzināt. Bija 

interesanti paskatīties un paklausīties. Kad kāds sāka no grāmatas lasīt dzeju, 

lai demonstrētu savu intelektu, tad viņa dzeju deklamēja no galvas. Tas 

atdzesēja manus “intelektuāļus”. 

Kaļiņingradā viņu sagaidīja draudzene, kas bija pavāre un ar kuru viņas 

bija gājušas jūrā. Šķiroties viņa nezin kādēļ uzaicināja tieši mani ciemos pie 

draudzenes, jo viņa plānoja iet jūrā tikai pēc kādas nedēļas. Adresi es 

paņēmu un atcerējos.  

Pēc kādām dienām viens no manas grupas pierunāja mani doties ciemos 

pie šīm dāmām. Aizgājām. Draugs jau centās uzņemt kontaktu ar bijušo 

ceļabiedri – kuģa ārsti. Es biju neitrāls. Labi paēdām, iedzērām un, ejot 

gulēt, ārste uzklāja sev un man gulēt virtuvē uz grīdas, bet saimniece paņēma 

manu draugu pie sevis gultā. Tas bija vienistabas dzīvoklis.  

Nakts bija interesanta. Mēs ar jauko ārsti naktī diskutējām, viņa mani 

sakairināja, bet seksa nebija. Es biju nedaudz nikns. Nākamā diena bija 

brīvdiena, un es aizlidoju uz Maskavu. Tajā laikā biļetes nebija dārgas. Pēc 

pāris dienām es atgriezos. Viņa mani sagaidīja un bija jau pārcēlusies dzīvot 

viesnīcā. Mēs kopā pavadījām daudz laika. 

Es viņu uzcienāju, kamēr bija nauda. Kad tā beidzās, es vairs 

nepiedāvāju iet paēst vai iedzert. Viņa centās uzzināt, kas tam par iemeslu. 

Kad beigās es pateicu, ka finanses neļauj, viņa pārliecināja mani izmantot 
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viņas naudu. Viņa bija liela kuģa, kas gāja uz ārzemēm, vecākā ārste. Tas 

bija amats, kas ļāva ārzemēs izkāpt krastā kopā ar kuģa vadību. Viņa saņēma 

ļoti labu atalgojumu.  

Viņa patiešām bija ļoti izglītota sieviete. Dažreiz vairāk iedzērām, un 

viņa man deklamēja dzejas. Man ļoti patika Jeseņina dzeja. Viņa varēja 

stundām ilgi un ar izteiksmi to deklamēt. Viņa man daudz ko iemācīja arī 

sievietes un vīrieša attiecību uzlabošanai. Tas bija jauks laiks. Tad viņa 

aizgāja jūrā. Es jau biju Maskavā, kad viņa man deva ziņu un uzaicināja pie 

sevis, kad atgriezās no jūras, bet es to nevarēju atļauties, un mūsu attiecības 

izbeidzās.  

Maskavā pie manis bija atbraukusi arī bijusī kaimiņiene, kad dzīvojām 

garnizonā. Viņa bija skaista un interesanta sieviete. Pirmkārt, viņa mani 

pārsteidza ar to, ka apprecoties jautājusi vīram, kā noteikt, ka ūdens vārās? 

Grūti iedomāties tādu cilvēku, kas to nezina. 

Otrkārt, viņai bija jūtama čigānietes daba gan pēc izskata, gan pēc 

uzvedības. Viņa savāca lietotas mantas no garnizona cilvēkiem un veda tās 

pārdot uz Vologdas tirgu. Viņa jau kaut ko nopelnīja, bet galvenais - viņai 

patika pats pārdošanas process. Cilvēki paši negribēja braukt un pārdot 

lietotas un nederīgas mantas, tādēļ labprāt izmantoja viņas pakalpojumus. 

Visi bija apmierināti. 

Reiz viņa mani palūdza palīdzēt. Es paskatījos, kā viņa tirgo. Tas bija 

interesanti. Talantīgs cilvēks. Ja pienāk jauns cilvēks, viņa pārdod preci par 

cenu, kas ir divreiz lielāka, nekā to prasīja no kādas vecākas sievietes. Viņa 

bija skaista sieviete un prata hipnotizēt cilvēkus. 

Bija jau viņai arī kļūmes. Reiz viņa bija nopirkusi no čigāniem zelta 

gredzenu, kas izrādījās viltojums. Nākamajā svētdienā viņa to bija par tādu 

pašu cenu tirgū pārdevusi. Es jau gan viņu brīdināju, ka var būt nepatikšanas.  

Treškārt, kaut kā sanāca tā, ka mēs sadraudzējāmies. Tā bija divu 

cilvēku traka fiziska tieksme vienam pēc otra, bet mēs pratām nepārkāpt 

sarkano līniju. Tas mums abiem bija velnišķīgs pārbaudījums. Mēs to 

izturējām, kaut gan bija interesanti. Tā sanāca, ka Maskavā mēs netikāmies. 

 

Diplomdarbs. Mēs projektējām kādu lidmašīnas elektronisko iekārtu. 

Vajadzēja izstrādāt iekārtas militāro pamatojumu, gatavojām tās 

funkcionālās shēmas, atsevišķu bloku elektroniskās shēmas, konstruktīvo 

shēmu utt. Vajadzēja demonstrēt piedāvātās iekārtas militārās izmantošanas 

iespējas. 

Es projektēju RLS ar mākslīgu antenas atvērumu. Savu ideju es biju 

eksperimentāli pārbaudījis un kā atsevišķu zinātnisko darbu iesniedzis 

vissavienības studentu zinātnisko konkursam. Es iepriekš par to rakstīju. 

Diplomdarba grafiskā daļa sastāvēja no 17 vatmana standarta lapām. Tas bija 

daudz. Parasti (standarts) bija 10-12 vatmana lapas. Es biju vienīgais 
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pretendents Radio fakultātē uz zelta medaļu un Popova un Ļeņina prēmiju 

stipendiāts.  

Diplomdarbu aizstāvēšana bija jūnijā. Valsts eksāmenu komisija bija 

veidota no dažādiem PSRS speciālistiem. Tās sastāvā bija arī akadēmiskais 

personāls, bet ne vairāk kā puse no komisijas sastāva. Uz manu diplomdarba 

aizstāvēšanu plānoja atbraukt galvenais aviācijas maršals Pāvels Kutahovs. 

Tas bija risks - aizstāvēt diplomdarbu pie tik augstas priekšniecības. 

Bija dažādi nostāsti. Piemēram, kad, augstai priekšniecībai runājot, kāds 

zālē aizsnaudās, tad priekšnieks pajautājis, kur tagad ir vēls vakars – 

austrumos. Nabaga “snaudējs” dažās dienās tika noformēts un aizsūtīts 

dienēt uz Tālajiem Austrumiem. Valsts eksāmenu komisija arī varēja ļoti 

dažādi novērtēt klausītāja diplomdarbu. 

Komisijas locekļi varēja uzdot dažādus jautājumus, bet apmēram 

virzienā, kas sakrīt ar diplomdarba tēmu. Augsta ranga komandieri, kā 

maršals, PSRS varonis un lidotājs, kas mazāk zināja aparatūras tehnisko 

pusi, varēja uzdot jautājumu no citas jomas, kas tieši neskar diplomdarba 

tēmu. Ja atbilde viņu neapmierinās un viņš pateiks savu vērtējumu, tad 

komisija parasti neuzdrošinās mainīt un paaugstināt vērtējumu. Tas bija 

lielais risks un nervu sistēmas pārbaudījums. 

Mani noturēja visu dienu “kaujas gatavībā”, bet maršals neatbrauca, un 

es aizstāvēju savu diplomdarbu. Komisija uzdeva ļoti daudz jautājumu. 

Manu darbu novērtēja ar atzīmi teicami. Vēlāk es uzzināju, kādēļ bija tik 

daudz jautājumu. Piemēram, viens pasniedzējs no Ukrainas pateica, ka 

iepriekšējā dienā, iepazīstoties ar manu diplomdarbu, viņš jau bija gatavs likt 

uzreiz teicami, bet vienkārši bijis interesanti uzzināt un saprast manu 

zināšanu apjomu un dziļumu. Uzklausot manas atbildes, viņš palika 

gandarīts.  

Jebkuram augstskolas absolventam izlaidums ir ļoti jauks laiks. 

Absolventiem tika piedāvātas nākamās dienesta vietas. Metodika bija 

vienkārša: visi tika salikti pēc sasniegumiem mācībās, sportā un 

sabiedriskajā dzīvē. Tad gāja un izvēlējās dienesta vietu. Dabiski, 

beidzamajiem vietu skaits samazinājās. Es biju pirmais, kam bija tiesības 

izvēlēties savu dienesta vietu. Mūsu Radio fakultātē tika piedāvātas trīs 

vietas mācīties aspirantūrā. Es paliku turpināt mācības aspirantūrā. 

Tad bija izlaiduma pasākumi. Man izlaidums bija īpašs, jo man pasniegt 

diplomu un zelta medaļu ieradās PSRS Gaisa spēku komandieris aviācijas 

maršals Pāvels Kutahovs. Tas bija liels pagodinājums. Es vienlaikus saņēmu 

Vissavienības tautsaimniecības izstādes medaļu par zinātnisko darbu. Par to 

nedaudz rakstīju iepriekš. Vēlāk tiku uzlūgts uz pieņemšanu Kremlī par godu 

militāro akadēmiju absolventiem. Tā bija reize, kad biju vienā pasākumā ar 

tā laika PSRS vadību, ieskaitot ģenerālsekretāru, un praktiski visu augstāko 

Bruņoto spēku vadību. Mūsu galds, dabiski, nebija centrālais. Tomēr pienāca 

arī pie mūsu galda augstākie virsnieki un uzsauca kādu tostu. 
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Izlaidumu atzīmējām vērienīgi gan oficiāli, gan draugu kompānijās un 

arī kopmītnēs. Kopmītnēs jau gāja ļoti jautri. Naktī spārnotais teiciens vai, 

pareizāk sakot, sieviešu kliedzieni bija “Šonakt gulēšu ar inženieri!”. Man 

tas bija jauks laiks. Vecums tikai 29 gadi, ļoti labi sasniegumi, absolvējot 

akadēmiju, daudzu cilvēku apsveikumi un vienkārši liela uzmanība.  

Svētki ātri paiet. Man bija izvēle, vai uzreiz rakstīt iesniegumu vai iet 

atvaļinājumā un pēc atvaļinājuma rakstīt iesniegumu stāties aspirantūrā. Es 

uzrakstīju uzreiz iesniegumu stāties aspirantūrā no 1974.gada 3. jūlija un 

aizbraucu atvaļinājumā. Tas man nedaudz samazināja laiku mācībām, jo es 

sāku un beidzu mācības aspirantūrā ar atvaļinājumiem. Daudzi gatavoja 

savas disertācijas, un tam ar 3 gadu laiku nepietika.  
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Aviācijas maršals Pavels Kutahovs pasniedz man zelta medaļu, 

1974.gads 

 

 

Aspirantūra (1974.-1977.). Mani paņēma viena no labākajām 

akadēmija un mūsu fakultātes katedra. Mans vadītājs kļuva Radiolokācijas 

katedras vadītājs ģenerālis un profesors Matvejs Maksimovs. Viņš bija atzīts 

zinātnieks un daudzu grāmatu autors. Interesanta bija viņa vadības metodika.  
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Viņš sākumā deva man uzdevumu. Iedeva veselu kladi ar literatūru un 

ieteica iepazīties ar šiem materiāliem. Tie bija slēgti (slepeni un ļoti slepeni) 

materiāli, un man PSRS laikos oficiāli bija tikai otrās kategorijas pielaide. 

Tas bija saprotami, jo mūsu ģimene bija izsūtīta uz Sibīriju. 

Kā apgāja šo problēmu? Parasti katram darbam aizmugurē bija personu 

saraksts, kuriem slepenā lietvedība var izsniegt šo darbu. Es tiku iekļauts 

man vajadzīgo zinātnisko pētījumu darbu sarakstos. Tas praktiski man ļāva 

neizjust ierobežojumus, kas ietekmētu mana darba kvalitāti. Man darbavieta 

bija noteikta laboratorijā. Tur man vajadzēja izpētīt Vjetnamā iegūto ASV 

Gaisa spēku (GS) raķeti “Gaiss-Gaiss”. Raķetes, kuras izmanto GS 

iznīcinātāji, lai iznīcinātu pretinieka lidmašīnas.  

Pētījuma tēmu mans vadītājs piedāvāja izvēlēties pašam, lai pēc tam 

rudenī kopā vienotos par tēmas nosaukumu un tad to oficiāli apstiprinātu 

katedrā. Tas bija interesants uzdevums.  

Pētot jautājumu par tā laika raķešu “Gaiss-Gaiss” efektivitāti, es 

secināju, ka bieži aiz kaujas lidmašīnas lielākā attālumā lido speciāla 

lidmašīna, kas izstaro radio trokšņus raķešu izmantotajā EMV diapazonā. 

Šajā situācijā atstarotais no kaujas lidmašīnas (mērķa) signāls ir daudz vājāks 

par signālu no trokšņu izstarotājas lidmašīnas un raķete automātiski pāriet uz 

jaunu mērķi, kam ir stiprāks signāls. Attālums līdz viltus mērķim ir lielāks, 

nekā raķete spēj sasniegt. Raķete, nesasniedzot ne īsto, ne viltus mērķi, 

pašlikvidējas.  

Problēma tika noteikta. Mans šefs akceptēja problēmu, un katedra to 

apstiprināja kā manas disertācijas tēmu.  

Es jau visus gadus akadēmijā biju tās izlasē vairākos sporta veidos, arī 

slēpošanā. Vienu rudeni komandu trenēja Nikolajs Vaganovs. Es trenējos no 

sirds. Man viens nopietns rudens treniņš deva iespēju daudzus gadus pēc tam 

veiksmīgi startēt slēpošanā. Es gan tam patērēju daudz laika.  

Sākotnēji es dienu un nakti domāju un meklēju disertācijas problēmas 

atrisināšanas ideju. Tas ir savāds stāvoklis, kad visu laiku galvā grozās viena 

problēma. Es jau darīju arī citus darbus. Pirmkārt, rakstīju rakstus, piedalījos 

dažādos zinātniski pētnieciskos darbos (ZPD). Pirmos rakstus mans vadītājs 

lika labot un pārrakstīt vairākas reizes. Pēc tam jau sāku rakstīt labāk. Vispār 

šajā mācību iestādē akadēmiskais personāls gatavoja un publicēja daudz 

rakstu, grāmatu un veica ZPD.  

Pagāja laiks, un es izdomāju variantu, kā varētu cīnīties ar tādu viltus 

mērķi. To es, pēc mana šefa ieteikuma, noformēju kā izgudrojumu. 

Uzzināju, ka izgudrojuma noformēšanas oficiālais ceļš ir laikietilpīgs. 

Braucu uz patentu bibliotēku un daudzas dienas pētīju, kas ir patentēts šajā 

jomā daudzās valstīs beidzamos 25 gadus. Piemēram, ir materiāli dažādās 

valodās, un tad jau analīzi nākas veikt tikai pēc zīmējumiem, formulām un 

attēliem. Tas nebija viegls darbs, un nedomāju, ka kvalitatīvs. 



 

191 

 

Kad noformēju izgudrojumu un saņēmu oficiālos dokumentus, kas 

apstiprina šo faktu, mans disertācijas vadītājs pateica, ka tagad varu jau 

gatavot un rakstīt disertāciju, jo kodols darbam ir. Analītiski izrēķināt mana 

izgudrojuma praktisko efektivitāti bija gandrīz neiespējami. Tajā laikā bija 

skaitļojamā mašīna M-220. Programmu veidojām uz perfokartēm. Man 

nācās izveidot sarežģītu programmu, kas modelēja rakešu palaišanu un 

lidojumu. 

Vajadzēja daudz laika patērēt, lai uzrakstītu programmu. To nācās darīt 

pašam. Tad devu Skaitļošanas centra meitenēm programmu nodrukāt un 

izveidot perfokaršu paketi. Tad kļūdu meklēšana. Vajag atrast savas kļūdas 

un papildus drukātājas kļūdas. Dabīgi, ka drukājot tiek pieļautas kļūdas. 

Programma bija apjomīga. Tādas programmas nodeva Skaitļošanas centrā 

(SC), un vidēji vienreiz diennaktī to izlaida caur skaitļošanas mašīnu. Tad 

var iedomāties, cik vajag laika, lai, pirmkārt, vienkārši izstrādātu 

programmu, pirms sākt pētījumu.  

Kopmītnes bija netālu no SC, un es pats naktīs gāju uz turieni, palīdzēju 

viņiem un pie reizes pastrādāju ar savu programmu. Tas ļāva man būtiski 

ieekonomēt laiku. Es izveidoju matricu ar rakešu palaišanu no dažādiem 

attālumiem, zem dažādiem kursiem, dažādas mērķa un viltus mērķa (aktīvu 

trokšņa veidotāja) koordinātas, trokšņu un signāla jaudu attiecības un to 

EMV diapazonus. Tajā laikā skaitļošanas mašīnu rezultātiem ne visi ticēja 

un uztvēra ar atrunām.  

Tad man tika uzdots jautājums, vai to ir iespējams īstenot praksē, kā es 

to domāju pārbaudīt un pierādīt citiem. Tas bija jauns izaicinājums. Vienā 

savā atvaļinājumā es kārtējo reizi vienatnē sāku strādāt laboratorijā. Paņēmu 

divas raķetes, vismaz to elektroniskās iekšas. Laboratorijā bija ierīkota 

analoga skaitļošanas mašīna, kas ļāva modelēt raķetes lidojumu dažādās 

situācijās. 

Zināms, ka atstarotais augstfrekvences EMV signāls satur informāciju 

par šī signāla avota koordinātām. Ja ir vairāki EMV signālu avoti, tad tiek 

noteikts šo avotu enerģētiskais centrs, uz kuru lido raķete. Tā kā trokšņu 

raidītāja tiešais signāls parasti ir daudzkārt lielāks par atstaroto no mērķa 

signāla, tad enerģiskais centrs ir tuvu viltus mērķa koordinātām. 

Raketes uztvērējs un visa pieņemošā daļa uztver signālus gan no mērķa, 

gan no viltus mērķa, kas izstaro trokšņus plašā EMV diapazonā. Ideja bija 

izveidot filtru, kas izdala daļu tikai viltus mērķa EMV trokšņu. Tie nes 

informāciju par viltus mērķa koordinātām. Tad raķetes zemfrekvences 

signāla, kas satur informāciju par enerģētiskā centra koordinātām, atskaitot, 

viltus mērķa koordinātas, var noteikt mērķa koordinātas. Tās var izmantot 

raķetes trajektorijas noteikšanai. 

Es to biju pārbaudījis uz digitālās skaitļošanas mašīnas, tad laboratorijā, 

izmantojot reālās raķetes elektroniskās shēmas, un uz analogas skaitļojamās 

mašīnas. Es izmantoju reālo raķetes uztvērēju un citu aparatūru, bet otras 
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raķetes uztvērēju es nedaudz pārveidoju, lai tas ļautu uztvert blakus esošo 

EMV diapazonu, kurā iekļuva viltus mērķa trokšņi, bet neiekļuva mērķa 

atstarotājs signāls. 

Tad atkal veicu daudzus raķetes palaišanas mēģinājumus, un 

skaitļojamā mašīna noteica situācijas, kad izdevās pareizi noteikt mērķa 

koordinātas un to iznīcināt, bet bija arī situācijas, kad to neizdevās izdarīt. 

Rezultāti veidoja noteiktu matricu. Mans darba vadītājs bija gandarīts. Es 

daļēji. 

Mans šefs jau sāka mani skubināt formēt disertāciju, jo viss it kā bija, 

kas pienākas labai disertācijai: patents izgudrojumam, digitālais modelis, 

skaitļojamās mašīnas rezultāti un eksperiments ar reālo ekipējumu. Man 

pašam trūka loģiska pamatojuma tam, no kurienes man radās tāda ideja. Šefs 

teica, ka tas nav tik būtiski.  

Es sāku meklēt tam risinājumu. Es to atradu. Man nācās padziļināti 

iepazīties ar adaptīviem antenu režģiem (AAR). Ja tiek uzlikti ierobežojumi, 

ka telpiskais filtrs EMV antena nevar būt AAR, tad, adaptējot 

uztvērējsistēmu, nonākam pie manis piedāvātās idejas. Tas man deva lielu 

gandarījumu, jo viss bija loģiski salikts pa plauktiņiem. Tā ir mana laime un 

nelaime, ka es vienmēr meklēju kopsakarības un loģiskumu. Zinātnē tas ir 

normāli, bet ikdienas dzīvē ne vienmēr. Nemaz nerunājot par politiku, kur ir 

citādāka loģiska. Bieži man un daudziem parastajiem cilvēkiem 

nepieņemams. 

Mans draugs Pāvels Kuzņecovs dienēja Tālajos Austrumos. Braucot 

atvaļinājumā pie saviem vecākiem, viņš parasti iebrauca pie manis. Viņš 

neklātienē mācījās Maskavas Politiskajā Ļeņina vārdā nosauktajā akadēmijā 

un to sekmīgi absolvēja. Mums būtiski atšķīrās viedokļi par politiskajiem 

jautājumiem, bet cilvēciskās attiecības mēs saglabājām draudzīgas daudzus 

gadu desmitus. Gadu desmitus - sākot no 1963.gada, līdz šodienai.  

1977.gada pavasarī saņēmu no viņa telegrammu: būšu Maskavā, 

sagaidi. Es loģiski izvērtēju viņa ierašanās iespējas, atmetu vilcienu un 

braucu sagaidīt uz lidostu. Tad jau nebija interneta, kad var visu tur uzzināt. 

Visu nakti nosēdēju lidostā, sagaidīju visas lidmašīnas no Austrumiem. 

Nesatiku un braucu mājās. Ierados kopmītnē un saņēmu jaunu telegrammu, 

kur jau viņš bija precīzi minējis reisu un laiku, kad ielidos Maskavā.  

Es devos otrreiz uz lidostu un sagaidīju savu draugu. Uz manu 

jautājumu, ko nozīmēja iepriekšējā telegramma, saņēmu jauku atbildi. 

Telegrammas mērķis bija, lai es spētu sagatavoties viņa sagaidīšanai. Tas 

bija joks, kādu var atļauties labi draugi. Es nemaz nedusmojos par tādu joku. 

Mēs ar viņu labi pasēdējām vai visu nakti un, dabiski, arī iedzērām. Tas viss 

nebūtu nekas sevišķs, bet man nākamajā dienā bija disertācijas aizstāvēšana 

katedrā. 

Disertācijas no sākuma izskatīja, un doktorants aizstāvēja to katedrā. 

Tur notika darba izvērtēšana pēc būtības un tika uzdoti jautājumi bez 
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diplomātijas. Aizstāvēšana katedrā skaitījās daudz grūtāka, nekā oficiālā 

aizstāvēšanas fakultātes Promocijas padomē.  

Es, tikpat kā negulējis, atnācu uz darbu, ielīdu antenu pārbaudes kamerā 

un tur pagulēju dažas stundas. Disertācijas aizstāvēšana katedrā sākās 14.00 

un ilga līdz vakaram. Tas ir 4-5 stundas. Es no sākuma nolasīju ievadvārdus, 

par laimi, es tos biju iepriekš uzrakstījis, un tad jau sākās galvenā sadaļa - 

diskusijas un atbildes uz jautājumiem. Materiāls jau bija interesants. Mani 

kolēģi ar interesi iztaujāja par pašu ideju un idejas īstenošanas iespējas. 

Man jau no sākuma bija smagi, bet vēlāk jutos ļoti labi. Katedrā saņēmu 

atbalstu savam darbam, un to rekomendēja virzīt uz Promocijas padomi 

disertācijas aizstāvēšanai. Tas bija vēl viens manas dzīves svarīgs posms. 

Mans šefs vēlāk pienāca pie manis un teica: “Kārli, kaut kā neparasti sāki 

ziņojumu, lasot no rakstītā, agrāk to nekad nedarīji, un biji kaut kāds 

saspringts, vēlāk jau gan viss bija labi. Tu biji savā parastajā aktīvajā un 

uzbrūkošajā formā, kas cilvēkiem patīk.” 

Kaut arī neviens nenofiksēja manis iepriekšējās nakts negulēšanu, sev 

es izdarīju secinājumu, ka vajag būt uzmanīgākam un nevar atļauties dzīves 

svarīgākajos momentos ļaut zaudēt kontroli pār sevi. Man patīk riskēt, bet 

visam ir savas robežas, un tās vajag prast sajust. 

 

Agrāk es atzīmēju, ka pēc karaskolas saņēmu tikai otrā līmeņa pielaidi, 

kaut gan pulkā strādāju uz sevišķi slepenās RLS, kur tika izmantotas jaunās, 

nākotnes tehnoloģijas. Mācoties un strādājot akadēmijā, man ļāva iepazīties, 

izmantot darbam vajadzīgos materiālus, neraugoties uz to slepenības grifu. 

Akadēmijā strādāja patiešām gudri cilvēki, kuri viens otru cienīja un vērtēja 

pēc padarītajiem darbiem, bet ne politiskajiem saukļiem. 

Akadēmijā bija Sevišķā daļa, kas bija slepeno dienestu organizācija. Es 

vēlāk uzzināju, ka katrā kursā vai atsevišķās organizācijās bija savi ziņotāji, 

kas sadarbojās ar slepeno dienestu. Labi, ja tie, kas bija ziņotāji, bija nosacīti 

godīgi cilvēki un ziņoja faktus, bet ne tenkas par cilvēkiem.  

Akadēmijā bija sava neliela rūpnīca, kur vajadzēja izgatavot 

eksperimentiem vajadzīgās detaļas. Man bija labas attiecības ar šīs rūpnīcas 

vadītāju, un kādu laiku mana sieva Tatjana tur strādāja. No viņa uzzināju, ka 

bija dots uzdevums Sevišķās daļas ziņotājiem, informatoriem atrast par mani 

faktus, kas mani varētu kompromitēt. Paldies dievam, tas man gāja garām. 

Domāju, tam bija divi iemesli. Pirmkārt, ir teiciens “Ja zini, tad esi bruņots”. 

Es zināju šos noteikumus no Sibīrijas laikiem. Otrkārt, man bija un ir labi 

draugi, un cilvēki mani cienīja.  

Tad bija gatavošanās disertācijas oficiālajai aizstāvēšanai. Tā bija 

plānota un notika 1977.gada 6.jūlijā. Pirms disertācijas aizstāvēšanas ar mani 

tikās daudzi RLS ražotāji. Viņus interesēja mani eksperimenti un kā tos 

īstenot praksē. Tad sanāca man diezgan sarežģīta situācija. Pirmkārt, man 

nebija iespējas pirms disertācijas aizstāvēšanas vēlreiz palasīt un atkārtot 
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savu plānoto ziņojumu un prezentāciju Promocijas padomē. Otrkārt, es 

nevarēju atteikt runāt ar ražotājiem, praktiķiem, kuru viedoklim bija liela 

ietekme uz Promocijas padomes locekļiem. Es pat nedaudz fiziski kavēju 

sākt sava darba prezentāciju. 

Es veiksmīgi aizstāvēju disertāciju fakultātes Promocijas padomē. Tad 

bija laiks, kad vajadzēja sagaidīt disertācijas izvērtēšanu valsts līmeņa 

disertāciju izvērtēšanas komisijā. Tur varēja apstiprināt, atteikt vai papildus 

nosūtīt “melnajam – nezināmajam” disertācijas izvērtētājam. Tas ir laiks, 

kad pretendents uz akadēmisko grādu atrodas tādā nezināmā stāvoklī.  

Es aizbraucu atvaļinājumā. Parasti aspiranti izmanto mācību laikā divus 

atvaļinājumus, es biju izņēmums, kas izmantoja 4 atvaļinājumus, jo sāku un 

beidzu mācības aspirantūrā ar atvaļinājumu. Atvaļinājums bija nosacīts vai 

formāls, jo es jau strādāju katedrā, palīdzēju gatavot dažādus darbus un veicu 

zinātniskos pētījumus. Man paveicās, jo darbs bija mans hobijs.  

 

Tajā laikā, kad Inese gāja bērnudārzā, pie viņiem bija atnākuši 

daiļslidošanas speciālisti, un Inesei bija rekomendēts atnākt uz atlases 

komisiju daiļslidošanā. Kā man atzīmēts dienasgrāmatā, 21.09.1974. es no 

10.00 līdz 13.00 biju ar Inesi stadiona “Pionieris” atlases komisijā, kas 

uzņēma Inesi daiļslidošanas sekcijā.  

Es viņu sāku vai katru dienu vest uz treniņiem. Es, sākot mācības 

aspirantūrā, daudz trenējos pats. Atradu ierakstu, ka no 8.augusta līdz 

4.decembrim 1974.gadā biju noskrējis 646 km. Kad Inesei vajadzēja sākt 

mācīties skolā, viņu aicināja uz Centrālo armijas sporta skolu mācīties un 

nodarboties daiļslidošanā. Taisnību sakot, pirmajā vietā tur bija sports. Es 

neļāvu vai nepiekritu, jo nezināju, kur man nāksies dienēt, un tad Inesei būtu 

problēmas mācīties parastajā skolā. Meita jau vēlāk man nedaudz pārmeta to, 

ka neļāvu viņai turpināt treniņus. 

Tomēr visi mani bērni nodarbojās ar sportu un vēlāk ar fizkultūru. Inesi 

vidusskolā iesaistīja volejbola komandā, un vēlāk viņa pārgāja spēlēt un 

mācīties specializētajā volejbola vidusskolā. Viņu vidusskolas komanda 

spēlēja augstākajā līgā starp Maskavas skolu komandām. Jaunākā meita 

Viktorija nodarbojās ar slēpošanu un bija “Spartaka” sporta kluba jauniešu 

izlasē.  

Es sāku jau iepriekš uzzināt, kur varētu turpināt dienestu pēc 

aspirantūras. Man bija piedāvājums braukt dienēt un strādāt uz Rīgu Alkšņa 

vārdā nosauktajā augstskolā. Man bija nopietna saruna ar akadēmijas vadības 

pārstāvi, kas man atklāti pateica, ka akadēmijā ir vajadzīgi cilvēki, kas prot 

un var labi strādāt. Man piedāvāja pēc aspirantūras turpināt darbu akadēmijā 

pasniedzēja amatā. Es daudz nodarbojos gan ar mācību metodikas 

uzlabošanu, gan ar zinātnisko darbu.  

Pēc aspirantūras absolvēšanas es par vienu no saviem dzīves mērķiem 

izvirzīju sagatavot un aizstāvēt doktora (Dr.habil.sc.ing.) grādu. Tajā laikā 
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inženierzinātnēs doktora grādam vajadzēja vai nu izveidot savu zinātnes 

virzienu – skolu, vai dot nozīmīgu, praktisku pienesumu tautsaimniecībā. 

Man zināmi cilvēki sagatavoja un aizstāvēja doktora disertācijas 12-20 gadu 

laikā. 

 

Es vēl mācījos aspirantūrā, kad man palūdza palīdzēt ar disertācijas 

uzrakstīšanu Ziemeļkorejas pulkvežleitnantam. Tā bija diezgan interesanta 

pieredze. Viņš brauca ar melno Volgu ar diplomātisko numuru. Tajā laikā tas 

bija liels šiks. Es dzīvoju kopmītnēs. Pretim mūsu kopmītnei bija viesnīcas 

augstceltne. Reiz diplomāts bija atstājis savu mašīnu pie šīs viesnīcas. Bija 

tīrīts sniegs un uzmests sniegs uz viņa mašīnas jumta. Mašīna bija stipri 

bojāta, un bija skandāls. 

Viņš organizēja man un sievai biļetes uz savas valsts koncertu, kas 

notika Maskavas prestižākajā vietā - Kongresu namā. Atceros, kā viņš 

slavēja savas valsts iekārtu un dzīvi. Es pieklājīgi uzklausīju, bet domās jau 

nepiekritu. Viņa disertācija bija par tehniskiem jautājumiem, un es viņam 

palīdzēju to sagatavot aizstāvēšanai.  

Reiz bija diezgan neparasta situācija. Viņš bija atbraucis pie manis 

mājās, bet mājās bija tikai sieva. Tajā laikā jau nebija mobilo telefonu un 

iespēju saskaņot tikšanās laikus. Tatjana bija izdomājusi neparastu akciju. 

Tajā laikā cilvēki, ne tikai bomži, nodeva tukšās pudeles. Ilgākā laikā zem 

dīvāna bija sakrājies liels daudzums tukšu pudeļu. Tatjana izmantojusi 

pulkvežleitnantu un viņa diplomātisko mašīnu, lai aizvestu un nodotu tukšās 

pudeles. 

Tajā laikā nodot pudeles stāvēja lielas cilvēku rindas. Pēkšņi ierodas 

diplomātiskā mašīna ar pudelēm. Es tikai varēju iedomāties cilvēku izbrīnu. 

Vakarā, kad man sieva to izstāstīja, es pasmējos un viņu sabāru par tādu 

nediplomātisku aktivitāti. 

Kad korejietis aizstāvēja disertāciju, mēs bijām atvaļinājumā. Tas bija 

labi, jo vēlāk viņam slepenie dienesti bija izvirzījuši pretenzijas, un viņš tika 

izraidīts no PSRS. Pret mani slepenajiem dienestiem nebija pretenziju. Tur 

bija viņa darbības ārpus akadēmijas, jo viņš oficiāli laikam bija Korejas 

Republikas militārais atašejs.  

 

Es atradu savu dienasgrāmatas pierakstu un kā piemēru ielieku dažas 

sadaļas no šīs dienasgrāmatas, kas, pēc manām domām, dod iespēju 

paskatīties uz to dienu notikumiem un uztveri. Pašreizējās piebildes 

dienasgrāmatas materiālā rakstu slīpā šriftā. 

 

Dienasgrāmata. 1976.gada februāris. 

 

11.02.1976. No rīta biju slimnīcā nodot analīzes, pēc tam lasīju teoriju 

un tad olimpiāde. Stafetēs pirmajā posmā Beļajevs norāva slēpi un palika 
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tikai vienpadsmitais, otrajā posmā Bažukovs jau bija trešais, bet trešajā 

posmā Saveļjevs palika sestais un beidzamajā posmā Garaņins finišēja 

trešais. Vinnēja somi, norvēģi bija otrie. 

Pēc tam biju darbā un nedaudz palasīju. 16.30 aizgāju uz mājām un 

mizoju kartupeļus. Atnāca Tatjana un bija dusmīga par to, ka biļetes uz kino 

ir nopirktas blakus nepatīkamam cilvēkam. Interesanti, kas tas bija par 

cilvēku? To es domāju tagad, 03.07.2015. 

Skatījāmies filmu „Oseņ” 21.15. Inese šodien bija uz treniņu. Palika 

viena mājās, drusku pat raudāja, kad mēs aizgājām uz kino. Steidzos. Diena 

novērtēta uz 4 pēc piecu baļļu sistēmas. Es kādu laiku vērtēju savu dienas 

darbību ar atzīmi. 

Cik tad bija tajā laikā Inesei – nepilni astoņi gadi. Jā, tas bija patiešām 

sen, man bija tikai 31 gads, es mācījos aspirantūrā. Tas bija otrais gads 

aspirantūrā. 

 

16.02.1976. 8.30.  

12.februārī. Tikko sāku rakstīt dienasgrāmatu un jau to nedaru regulāri. 

Šodien reāli pa dienu neko neizdarīju. No rīta biju slimnīcā, uz 

dispanserizāciju, tad skatījos olimpiādi, brīvajā laikā lasīju grāmatu 

„Operācija Feniks”. Vakarā bijām Virsnieku namā, skatījāmies filmu. 

13.februārī. No rīta drusku palasīju, var teikt, pastrādāju, tad saņēmu 

algu. Vakarā sieva ar kaimiņieni pierunāja aiziet uz restorānu. Mēs bijām 

sešu cilvēku kompānija restorānā „Aerovokzal”. Tas bija tuvākais un 

pieejamākais restorāns no mūsu dzīvesvietas, kas bija netālu no metro 

„Dinamo” - Sarkanarmijas ielā Žukovska vārdā nosauktās akadēmijas 

kopmītnēs. Tas man izmaksāja 55 rubļus. Pēc tam vēl pasēdējām un 

iedzērām arī mājās. 

14.februārī. Visu dienu pavadīju, staigājot pa veikaliem ar draugu un 

viņa māsu. Kas par draugu, tagad neatceros. Paēdām vakariņas un 

skatījāmies hokeju: mūsējie vinnēja Čehoslovākiju ar 4:3 un kļuva par 

olimpiskajiem čempioniem. 

15.februārī. No rīta biju sacīkstēs. Laiks bija labs, bet braucu lēni 

10km ~40 min, kaut gan labākais laiks arī bija tikai 37,5 min. Pēc tam 

skatījāmies televizoru, tad bijām dušā. Tagad liekas dīvaini, ka iet dušā ir 

kaut kāds notikums, bet, dzīvojot kopmītnēs, istabiņas bija mazas ~11m
2
, un 

dušas atradās mājas pagrabtelpās. 

Vakarā atkal drusku pasēdējām, iedzērām, bet palika vēl pāri, tas jau 

labi, un tad noskatījāmies bulgāru filmu „Kad mēs bijām jauni.” 

16.februārī. No rīta biju akadēmijā, palasīju vai precīzāk teikt, 

pastrādāju. Pirms pusdienām biju frizētavā, tad pusdienas. Pēcpusdienā bija 

disertācijas iepriekš aizstāvēšana katedrā, kad tiek pieņemts lēmums, vai 

atļaut drukāt. Nosēdējām ilgi, jo spēcīgi uzbruka nabaga zēnam, bet tā bija 
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parasta prakse, kad grūtāk iziet iepriekš aizstāvēšanos katedrā nekā aizstāvēt 

disertāciju jau Promocijas padomē. 

No sākuma nebija Matveja Vasiļjeviča Maksimova – katedras 

priekšnieka un mana disertācijas vadītāja. Tad jau uzbruka un bija gatavi 

nogremdēt disertāciju. Kad ieradās Maksimovs, tad jau daži mainīja savu 

pozīciju. Bet vispār jāsecina, ka jāgatavojas disertācijas prezentācijai ir 

nopietni un stipri, citādi slikti klāsies. 

Vakarā atnācu mājās un izdzēru iepriekšējā dienā palikušo alus pudeli. 

Bija pie mums Jura, mērīja temperatūru. Inese bija slidotavā, bet atkal biļešu 

vietā bija nopirkusi saldējumu. Tas jau otrais gadījums. Tagad sāp kakls, jo, 

laikam sasvīdusi, ir ēdusi saldējumu. Pēc tam jau vēlā vakarā Tatjana aizgāja 

zvanīt uz Vologdu mātei. Es lasīju žurnālu „Vokrug sveta” un tad vēl 

noskatījāmies filmu „Uz jauno krastu.” 

 

17.02.1976. 8.50. No rīta Inese aizgāja uz skolu bez slēpēm, jo, ja jau 

sāp kakls, tad lai neslēpo. Saņēmām no Tatjanas mātes vēstuli. Man liekas, 

viņa ar lielu baudu raksta, ka Viktorija atceras mani dzērušu. Vispār palika 

nelaba sajūta no šīs vēstules, bet sievasmātes statuss liek ne visai labi 

izturēties pret meitas vīru. Šodien Viktorijai taisīs operāciju, nez kā nu viņai 

ies. Kas tā par operāciju – galīgi neatceros. Pajautāju meitai. Viktorija 

teica, ka izgrieza mandeles. 

 

18.02.1976. 8.13. Vakar pusi dienas biju akadēmijā un gatavojos 

semināram par zinātnisko komunismu. Pēcpusdienā bija seminārs. Vakarā ar 

Tatjanu bijām Maskavas Akadēmiskās mākslas teātra jaunajās telpās. 

Skatījāmies izrādi „Galileja dzīve”. Inese palika viena. Viņa bija mēģinājusi 

sakārtot istabu: slaucījusi un mazgājusi paklāju un grīdu. Mūsu mazais 

cilvēciņš centās palīdzēt, bet pēc tam aizgājusi pie kaimiņiem un tur bija 

aizmigusi. Kad mēs atnācām, viņa tur gulēja. 

Tatjana pēc pirmā cēliena aizgāja zvanīt uz Vologdu. Viktorijai 

operācija vēl nebija veikta. Šorīt Inese žēlojās par kakla sāpēm. Vakar viņa 

nepiedalījās fizkultūras stundā, kad vajadzēja slēpot, bet bez atļaujas bijusi 

pagalmā ar pliku kaklu un laikam kārtējo reizi sasaldējusies. 

Šorīt visi aizgāja un es paliku viens, gribu palasīt un paskatīties filmas 

„Strogovi” sesto sēriju. Vispār es vakar paskatījos un nodomāju, ka esmu 

kaut kā izkritis no katedras kolektīva. Pēc manām domām, galvenais iemesls 

ir tas, ka es sēžu atsevišķi laboratorijā, pagrabā, bet ne katedras telpās. 

Tas jau nu nav tik svarīgi, jo drīz beigsies mācību laiks aspirantūrā un 

mēs – esošie aspiranti, visi izklīdīsim. Galvenais ir nopietni strādāt, lai 

padarītā darba ziņā būtu pirmais, jo it sevišķi, lai būtu labāks par priekšnieka 

dēlu. Ar mani kopā mācījās aspirantūrā Vitālijs Jefimovs – maršala un 

divkāršā PSRS varoņa dēls. 
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19.02.1976. 8.55. Vakar visu dienu nosēdēju mājās, jo darbā bija jābūt 

parādes formā, kura man nav kārtībā. Tagad nav skaidrs, kādā krāsā ir jābūt 

pogām un kādā uzplečiem. Tas ir laiks, kad dzeltenajā vai zelta krāsā bija 

visiem, izņemot inženierus, kuriem bija sudraba krāsas pogas un uzpleči.  

No rīta palasīju, tad skatījos filmas „Strogovi” kārtējo sēriju, pēc tam 

paēdu pusdienas. Pēcpusdienā kopā ar Tatjanu bijām veikalā un nopirkām 

Tatjanai pavasara mēteli. Vakarā palasīju avīzi, un tas ir viss šajā dienā. 

Inese vēl mokās ar kakla sāpēm, kaut gan vakar viņa aizgāja uz treniņu 

un tur bija ļoti ilgi, atnāca mājās tikai ap 18.30. Tatjana vakar sagatavoja ļoti 

garšīgu plovu. Nopirku labu Ceilonas tēju un ar lielu baudu dzērām. 

No rīta visi aizgāja uz darbu, man no rīta drusku sāpēja sirds. Varbūt es 

jau sāku novecot. No rīta es taisīju kaut ko līdzīgu rīta rosmei, domāju, jāsāk 

vairāk pievērst uzmanību sporta aktivitātēm, jo, kad svēros drēbēs, man bija 

77,6 kg. Svars ir pieaudzis, un laikam jau tauku kārta ir pieaugusi. Tas tagad 

izskatās amizanti, bet es esmu bijis ļoti kritisks un stingrs pret sevi. 

Domāju no rīta paskriet un arī pirms pusdienām iet uz sporta zāli, jo 

varbūt pavasarī piedalīšos virsnieku daudzcīņas sacensībās, kas sastāv no 

četriem veidiem: kross, vingrošana, peldēšana un šaušana ar pistoli.  

Es izlaidīšu vairākus mēnešus, bet atradu ierakstu par vairākām 

dienām.  

 

12.08.1976. 12.00. Ir pagājis krietns laika sprīdis, kad neesmu rakstījis. 

No 5.jūlija man sākas atvaļinājums. Atlidojām ar Tatjanu uz Rīgu 5.jūlijā ap 

pusdienas laiku. 

Aizgāju uz karaskolu, sastapu Doroņinu (mans paziņa, kas dienēja 

Alkšņa vārda nosauktajā karaskolā) un uzzināju savas iespējas pēc 

aspirantūras absolvēšanas tikt dienēt Rīgā. Viņš ieteica septembrī piezvanīt 

viņam un saskaņot laikus. Tad vajadzēs atbraukt un tikties ar fakultātes 

priekšnieku. Jāmēģina ir, citādi jau pats no sevis nekas nenotiks. 

Pēc tam izziņu birojā uzzināju Arnolda Kraukļa (mēs kopā mācījāmies 

karaskolā un sākām dienestu Ziemeļu flotes aviācijas pulkā. Arnolds aizgāja 

no dienesta 1972.gadā) adresi un aizbraucu pie viņa. Viņš nebija mājās. Mēs 

sagaidījām saimniekus. Viņš un viņa sieva Aija izskatījās stipri noguruši vai 

ne visai apmierināti ar dzīvi. Iespējams, man tā tikai likās. 

Viņiem, liekas, viss ir: divistabu dzīvoklis, mašīna, krāsu televizors, 

labas mēbeles, darbs netālu no dzīvesvietas - Popova rūpnīcā, bet tomēr nav 

apmierināts. Tas man vēlreiz dod apliecinājumu, ka, izvēle dienēt BS, ir bijis 

pareizs lēmums. 

Mēs pasēdējām, parunājām, iedzērām. Atnāca viņa draugs un ar to 

izbraukāju pa Rīgu un tad atnācu atpakaļ, nedaudz palasīju grāmatu “Pēteris 

I” un gājām gulēt. 

Nākamajā rītā braucām ar autobusu uz Alūksni. Laiks bija slikts: auksts 

un lietains, kad atbraucām mājās. Bērni pie mātes bija veseli un nebija 
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slimojuši, nedaudz skumuši pēc mums un daudz skraidelējuši pa āru. 

Viktorija sākusi dzert pienu un vispār vairāk ēst. 

Gribu atzīmēt, ka patiešām ne mēs mazi, ne mani bērni pie manas mātes 

neslimoja. Dažiem var likties diezgan neparasti, kad bērni saka savai 

vecaimātei, ka ir auksti, bet saņem ieteikumu paskriet un sasildīties, ja ir 

auksti. Mēs parasti redzam situāciju, ka vecāsmātes vīsta un silti ģērbj savus 

mazbērnus.  

Pirmās dienas laiks bija lietains. Es vairāk lasīju mājā grāmatas. Līcis 

bija nopļauts jau 3. jūlijā, bet lietus dēļ nevarējuši novākt. Tajā pašā dienā 

(6.jūlijā) bija atbraukusi arī Gunta (mana jaunākā māsa) no Liepājas, kur 

viņa ir iestājusies Liepājas pedagoģiskajā institūtā. 

Laiks uzlabojās ap 9. jūliju. 10.jūlijā piecēlos 4.10 no rīta un sāku pļaut 

ābeļdārzu. Pēc pāris stundām pievienojās Gunta ar puikām. Domāju, tie ir 

māsu dēli Aivars un Viktors. Mēs kopā pastrādājām līdz 9.00 un visu 

nopļāvām, pat celiņu gar sētu līdz kūtij izpļāvām.  

Jūlija beidzamajā sestdienā bija kapusvētki Ezeriņos. Atbrauca Rasma, 

Vija ar Ivaru, Slišiņi un pēc pasākumiem kapos atnāca uz mājām un kopā 

paēdām, iedzērām. Vakarā gājām uz teātri un dejām. Tatjana nedaudz 

paskatījās teātri. Uz dejām palika puikas, Gunta un Vija. Mēs ar Tatjanu 

aizgājām uz mājām gulēt. 

Pirmdien, 12.jūlijā nopļāvu viens pats zāli gar kartupeļu laukiem. 

Gunta no rīta palika gulēt, māte aizveda uz pienotavu pienu. Vēlāk savācām 

sienu līcī. Otrdien ar Viju nopļāvām zāli pie akas, pēc tam atnāca Gunta. 

Pļāvu katru rītu. Vispār pļaut bija ne visai ērti, jo zāle bija neliela un 

papildus daudz kurmju rakumu. 

Atbrauca ar traktoru, lai nopļautu pakalnu pie mājas, bet traktors salūza 

un nācās visu pļaut ar rokām. Visu sienu ap mājām savilkām uz lāpām paši 

mājās. Pastrādājām no sirds. Man pašam tas sagādāja lielu baudu. 

Slikti, ka Tatjana stāvoklī. Nezinu, kad mums bija misējies, liekas, 

aizsargājāmies. Viņa, kā parasti, stāvoklī slikti jutās. Viņai nelaba dūša un 

bieži vemj. Viņa bija pie Dreimaņa sievas. Domāja ar tabletēm un sildīšanu 

atbrīvoties no grūtniecības. Nekas nesanāca, tikai parvelti samaksāja. 

Jānis Dreimanis bija mūsu kaimiņš. Viņa vecāmāte bija rakstījusi PSRS 

varas orgāniem ziņojumu par mums, budžiem - „kulakiem”, un tas bija 

formālais iemesls mūsu izsūtīšanai uz Sibīriju. To mēs noskaidrojām jau 

vēlāk, deviņdesmito gadu sākumā. Viņa tēvu pēc mūsu izsūtīšanas mežabrāļi 

bija nošāvuši. 

Vienu vakaru es arī aizgāju pie Dreimaņiem sagaidīt sievu. Pēc 

vecāsmātes nāves, viņi vairs nedzīvoja kaimiņos, bet kādus 3km no mūsu 

mājas. Mēs ar Jāni nedaudz iedzērām un parunājām. Pēc tam atbraucām 

mājās.  

Atvaļinājumā (pie savas mātes Alūksnē) atbrauca Koļa Vagins ar sievu 

Aņu un divām meitām - Katerinu un Aļenku. Ar viņu es kopā sportoju 
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Alūksnē un mācījos karaskolā. Dienējām dažādās vietās. Viņi visi atbrauca 

pie manis uz laukiem. No rīta Koļa nedaudz papļāva ar mani, bet viņa sieva 

Aņa palika neapmierināta. 

Es gan negribētu tik izlutinātu sievu. Tatjana, salīdzinot ar viņu, bija 

10x mazāk izlutināta. Pareizi var novērtēt, tikai salīdzinot. Ir jūtams, ka Koļa 

ir ļoti noguris, mati pamet galvu, un pats ir galīgi izkaltis. Viņš liek 

iestājeksāmenus mācībām neklātienē par juristu Rīgā augstskolā. Mācīties 

jau viņam lāga neļāva. Tad sievai sāp zobs, tad bērni jāved pie ārsta, pats 

bija slimojis. Vispār pēc tāda atvaļinājuma ir jāatpūšas. Nikolajs vēlāk bija 

Afganistānā, daudz redzēja, pārdzīvoja, nodzērās un gāja bojā.  

Aņa pēc miesas uzbūves ir tipiska ukrainiete. Tēvs man teica, skaties, 

kādai ir jābūt sievai. Tatjana bija sīka un kopā ar Guntu varēja bērnu gultiņā 

ievietoties. Tēvam es pateicu, ka tagad jau sievu neizvēlas, lai tā spētu veikt 

smagu fizisko darbu, tagad ir citi kritēriji.  

Mēs ar tēti, kā parasti, bieži diskutējām par dažādiem jautājumiem. 

Parasti jau vairāk par politiskajiem jautājumiem. Atceros, ka mēģināju 

viņam pierādīt, ka ir loģiski pāriet no nelielām zemnieku saimniecībām uz 

lielām, piemēram, kooperatīviem vai kolhoziem, kad var izmantot tehniku un 

celt ražīgumu. Viņa arguments bija vienkāršs, bet grūti apstrīdams: Ulmaņa 

laikos mēs stāvējām rindā, lai pārdotu, nodotu labību, sviestu, gaļu utt., bet 

tagad cilvēki stāv rindās, lai nopirktu. 

Vija bija sadomājusi uz laukiem mājai taisīt remontu. Mājai bija tikai 

viena istaba. Visi, izņemot mani, bija pret kaut kādiem remontiem. Viņa bija 

sarunājusi meistaru no Alūksnes, bet tas bija saslimis un pie remonta mēs 

ķērāmies ar Viju paši. No skolas gan atnāca meistari un palīdzēja sagatavot 

krāsu sienām, bet pārējo mēs izdarījām paši. Vispār sanāca labi. 

Grīdu aizšpaktelējām gan istabā, gan virtuvē. Ieliku virtuvē jaunas 

durvis. Tēte jau no sākuma bija neapmierināts un pie sevis rūca, bet tad jau 

samierinājās. Iznāca diezgan daudz piestrādāt, lai ieliktu durvis. Nācās daudz 

stenderi tēst, jo durvis neatbilda durvju stenderei. 

Papildus nācās labi pastrādāt – atvest Guntai malku no skolas, to 

sazāģēt un saskaldīt. 

24. jūlijā brālēnam Jānim Tomam bija viņa dēla Kaspara krustīšana. 

Mēs ar Aivaru krusttēvi un Gaida krustmāte. Sestdienas vakarā nedaudz 

atzīmējām. Es tikai nedaudz. Labi izrunājāmies ar Jāni un Aivaru. Naktī es 

ar Tatjanu gulēju pie Tomiem. No rīta (svētdienā Gulbenē bija kapusvētki) 

Jānis no sākuma mani ar Inesi, tad Tatjanu ar Viktoriju aizveda uz 

Stāmerienas ezeru. Jānis Toms, mans brālēns, invalīds un viņam bija maza 

invalīdu mašīna. Tagad jau ir miris.  

Diena bija brīnišķīga, saulaina un karsta. Sastapu tur Dzintaru Lapiņu. 

Mans kaimiņš Annā, kas bija dienējis OMD PSRS Jūras spēkos uz 

zemūdenes un saņēma spēcīgu radiācijas devu. Mēs daudz peldējāmies, 
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braucām ar ūdens velosipēdu. Bērni arī cauru dienu plunčājās un ņēmās pa 

ūdeni. Vispār dienu pavadījām jauki. 

Paņēmu no Dzintara iekārtu papeldēt zem ūdens. Paložņāju ezera dzīlēs. 

Es to darīju pirmo reizi. Sajūtas bija neparastas. Viss bija jauki, bet pret 

vakaru sākam iedzert, jo atcerējāmies, ka ir Kara flotes diena, un sametāmies 

spēcīgi. Atguvos jau autobusā pēc vienpadsmitiem vakarā, braucot uz 

Gulbeni. 

Jānis bija aizvedis bērnus uz laukiem pie mātes, bet pēc mums ar 

Tatjanu neatbrauca. Es paliku pat bez kurpēm, jo tās palika viņa mašīnā un 

bija aizvestas uz laukiem. Aizgājām Gulbenē pie Rasmas. Viņa sāka nedaudz 

mani izjokot, ka esmu ar plikām kājām. Es nolēmu iet uz mājām ar kājām, jo 

bija jau tuvu pusnaktij. 

Tatjana devās man pakaļ. No sākuma jau gāju normāli, bet vēlāk spēcīgi 

savainoju kājas, jo gājām pa dzelzceļu. Aizgājām līdz Stāmerienai, tur 

nolēmām sagaidīt mazo bānīti uz Valku. Sagaidījām mazo vilcienu, bet 

mums nebija ne kapeikas naudas. Labi, ka atnāca uz vilcienu Dzintars, kas 

arī bija stacijas telpās snaudis. Aizņēmos 50 kapeikas un braucām mājās. Tā 

beidzās viens no mūsu atvaļinājuma piedzīvojumiem. 

Biju ar Inesi pasūtīt biļetes. Laikam no Rīgas uz Maskavu. Iegāju 

Gulbenē pie Jegoroviem. Viļņa nebija, jo bija kaut kur aizgājis ar večiem. 

Pasēdējām un parunājām ar Zintu. Viņa pēc tam ar savu meitu pavadīja mūs 

uz staciju. Man nedaudz atgriezās atmiņā laiks pirms 10 gadiem, kad 

Gulbenē bija Zintas kāzas ar Vilni. Man ar viņu bija savstarpējas simpātijas. 

Ir pagājis laiks, tagad jau man no tā nekas nav palicis pāri. Bet pēc viņas 

vārdiem, viņa mani neaizmirst, kaut gan es ticu tam labi ja par 30%. Tā es 

rakstīju 1976. gadā. Dienasgrāmatas materiāla ir diezgan daudz, bet sevišķi 

negribētu to visu publicēt, jo dažas lietas skar konkrētus cilvēkus, un 

lasītājiem tas var likties neinteresanti. Tomēr vēlreiz izmantošu 

dienasgrāmatas ierakstu par disertācijas aizstāvēšanu. 

 

31.08.1977. Nu ir pagājis pusgads kopš neesmu rakstījis. Daudz kas pa 

šo laiku ir noticis. Uzrakstīju disertāciju un bija paredzēta pirmā 

aizstāvēšanās katedrā 18. aprīlī. Nodevu to savam šefam lasīt. Bet pirms tam 

šefam bija nepatikšanas, jo viņa vienam aspirantam atnāca izsaukums uz 

Vissavienības atestācijas komisiju. Tā bija liela varbūtība, ka disertāciju 

neapstiprina. 

Šajā saspringtajā laikā es eju pie šefa ar savu disertāciju. Man jau 

sanāca neliels konflikts ar šefu 13. aprīlī, kad es nepiekritu šefa 

aizrādījumiem un viņš atteicās lasīt manu darbu. 13. aprīlis bija mana 

dzimšanas diena, un es arī “uzvilkos”. Es pat pateicu, ka esmu gatavs rakstīt 

iesniegumu un iet projām.  

Nākamajā dienā es aizgāju uz savu laboratoriju un sāku domāt, ko un kā 

vajadzētu darīt, lai ņemtu vērā arī šefa piezīmes. Atnāca pie manis šefs, 
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izrunājāmies un mēs salīgām mieru. Tad jau nu es ļoti spēcīgi un intensīvi 

pastrādāju. 25.aprīlī aizstāvēšos katedrā, 10.maijā nodevu savu disertāciju 

drukāt un 25.maijā jau disertācija un autoreferāti tika izsūtīti izvērtēšanai. 

Tas bija darba ziņā traks mēnesis. Vajadzēja daudz strādāt, atrast pieeju, 

lai meitenes ātrāk nodrukā utt. Vispār es jau noformēju savu darbu rekordīsā 

laikā. Pēc tam bija lielā braukāšana un atsauksmju saņemšana. Pirmais 

oponents bija no 30. institūta, tad otrais Dabikins no štāba. 

Biju Voroņežā, kur atradās vadošā organizācija. Tur man nācās pāris 

reizes uzstāties. Vispār pusmēnesis pagāja. 22. jūnijā aizstāvējās Aleksandrs 

Maiko. Tajā dienā viņš un es saņēmām pa 7 atsauksmēm. Dokumenti bija 

kārtībā, un es arī varēju aizstāvēties. 

Tika nolemts, ka es un Vasilijs Vokuļuks (vēl viens aspirants, kas vēlāk 

kļuva par KF GS ģenerāli) aizstāvēsimies 6.jūlijā. Kādu nedēļu zīmēju 

plakātus. Tas vispār prasīja lielu piepūli. Tatjana palīdzēja izkrāsot ar 

krāsainiem krītiem, un sanāca labi. Jā, 25. aprīlī, kad ziņoju katedrā, 

gatavojies gandrīz nebiju, un tad vēl Pāvela sagaidīšana un negulēta nakts. 

Tagad biju labi sagatavojis ziņojumu. Šefs mani uzklausīja papildus un 

palika apmierināts. 

6.jūlijs, laikam ilgi paliks atmiņā. Aizstāvēšanās bija jāsāk 13.00, un 

pirmais aizstāvējās Vasilijs, pēc tam es. Viņam pirmais oponents nokļuvis 

slimnīcā, otrais neatbrauca un aizstāvēšanos pārcela par stundu vēlāk. 

Uztraukuma nebija, bet spriedze bija. 

Pēc stundas Vasīlijs sāka aizstāvēties. Pie manis atbrauca no rūpnīcas 

viens “vecītis”, un es ar viņu norunāju līdz laikam, kad man jau bija jāiet 

aizstāvēties. Es nepaspēju pārdomāt savu ziņojumu un koncentrēties uz 

disertācijas aizstāvēšanos. Vasilijs aizstāvējās labi. 

Tad bija mana kārta. Bija jau papildus stresa momenti. Viena 

organizācija (kā agrāk sauca pasta kaste) neuzrakstīja aktu par disertācijā 

piedāvātās idejas izmantošanu. Tas lika nervozēt. Sāku stāstīt, drusku izlaidu 

no plānotā ziņojuma, norunāju puslīdz labi. Uz jautājumiem atbildēju labi. 

Kā atzina citi, ļoti labi. Kaut gan viens jautājums man bija grūti atbildams: 

„Kāpēc es izmantoju normālus, bet ne Markova procesus?” (Es tā ierakstīju 

dienasgrāmatā, bet tagad neatceros detaļas. Pamatā tas ir kā aprakstīti 

nejaušie notikumi vai procesi). 

Kopumā aizstāvēšanās bija izcila, ar rezultātu 18:0. Kad beidzu 

aizstāvēties, jutos kā debesīs. Visi apsveica. Aizgāju mājās, bija atbraucis 

Vaļera Ļešukovs (mans kursa biedrs un draugs no Rjazaņas). Viss bija jauki 

- skaistas puķes, Tatjanas māte sašuva sievai skaistu, rozā krāsas kleitu, garu 

līdz grīdai. 

Nedaudz iedzērām un devāmies uz restorānu „Arbat”, kur es pasūtīju 

banketu. Blakus zālē banketu organizēja Vasilijs. (Mūsu akadēmijā bija 

savstarpējās izpalīdzības kase. Mēs, lielākā daļa, bijām šīs kases locekļi. 

Katru mēnesi iemaksāju paša noteikto summu un vajadzības gadījumā 
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varēju no kases paņemt vai aizņemties bez procentiem vajadzīgo summu. Es, 

tāpat kā daudzi citi aspiranti, iemaksāju noteiktu summu, lai varētu 

izlaidumā uzsaukt labu banketu. Šo iespēju izmantoja, ja vajadzēja pirkt 

mēbeles vai kādu citu lielāku pirkumu). 

Kopumā pie manis bija 25 cilvēki. No sākuma jutāmies nedaudz 

saspringti un neērti, jo bija arī ciemiņi no citām organizācijām, bet vēlāk viss 

aizgāja jaukā un draudzīgā atmosfērā. Gāja jautri. Nosēdējām ļoti ilgi. Visi 

restorāna apmeklētāji bija aizgājuši, un mēs aizgājām no tā, kad bija jau pāri 

pusnaktij. 

Kompānijas lielākā daļa devās pie manis uz mājām, un tur turpinājām 

svinēšanu. Pie manis atbrauca arī Vitālijs Jefimovs (GS maršala dēls). 

Turpinājām atzīmēt vai visu nakti. Nākamajās dienās formēju papīrus un 

gaidīju pavēli par manu tālāko dienestu. Nadežda aizsūtīja visus papīrus, bet 

pavēli nesagaidīju un 25.jūlijā aizbraucu atvaļinājumā. Man bija uzrakstīta 

atestācija, kuru vēlāk priekšniecība pārrakstīja, jo bija nolēmuši mani atstāt 

dienēt akadēmijā. 

Tad ir stāsts par atvaļinājumu. Par tikšanos ar skolas biedriem un 

draugiem, jo pirmajā augusta svētdienā Alūksnē ir kapusvētki. Mums – 

1963. gada absolventiem - bija noruna tikties katru sestdienu pirms Alūksnes 

kapusvētkiem. Parasti jau tas bija katru piekto gadu. Tas man ir aprakstīts 

arī manā dienasgrāmatā. Izlaižu. 

Vēl viena spilgta atvaļinājuma epizode - autorallijs „Gulbis 77”. 

Stāmerienas glābšanas stacijā bija apmetušies sacensību dalībnieki no 

Maskavas. Tur bija arī milicijas pārstāvji. Pirmo reizi redzēju ierakstu 

caurlaidē, ka viņiem ir tiesības iet visur. Viņi bija no Lielā teātra un Kremļa 

apsardzes. Es ar viņiem iepazinos, un viena ekipāža atbrauca pie manis uz 

laukiem. 

Bija interesanta epizode, kad Inese palūdza viņu pavizināt un viņi 

paņēma Inesi savā sacīkšu mašīnā. Tad jau parādīja augstāko „pilatāžu” ar 

savu mašīnu. Ātri brauca, reizēm tikai uz diviem riteņiem, taisīja asus 

pagriezienus utt. Inese izkāpa nedaudz apmulsusi vai pat sabijusies. Mēs 

nedaudz ar viņiem sadraudzējāmies. Mūsu paziņa Volodja Gordejevs startēja 

ar 17. numuru. 

Pēc tam Edgars Krēsliņš (mūsu tēvi bija brālēni un mēs iepazināmies 

Sibīrijā) pierunāja nākt viņam palīgā, tiesāt šīs sacensības. Sacensības sākās 

piektdienas vakarā - 19. augustā 23.06. Pirmo riņķi, ~500 km, brauca vai 

visu nakti. Mēs ar Edgaru paskatījāmies sacensību startu Stāmerienā, tad 

braucām uz Gulbeni, kur vienā pagriezienā mašīna Volga bija iekritusi dīķī. 

No turienes jau devāmies uz savu ātruma posmu Lejasciemā. 

Bija interesanti. Lauku ceļš pie Lejasciema bija slēgts parastajām 

mašīnām. Nakts brauciens ieilga, un piebrauca maršruta autobuss. Šoferis 

bija neapmierināts un pamatoti teica, ka ceļa slēgšanas laiks ir beidzies un 
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viņam ir jābrauc pa šo ceļu, jo pasažieri gaida. Labi, mēs piekritām, bet 

brīdinājām, ka pretim vēl brauks daži ātruma posma dalībnieki.  

Tieši tajā laikā parādījās sacensību mašīna, kura beidza ātruma posmu 

un bremzēja, lai saņemtu mūsu atzīmi savos dokumentos. Kad autobusa 

vadītājs redzēja, kādā ātrumā pretim brauca mašīna, kādu gabalu tā bremzēja 

uz lauku grunts ceļa, tad viņš atsacījās braukt pa tādu ceļu pretim sacensību 

dalībniekiem. 

Otrā dienā bija sacensību dalībniekiem jābrauc ~600km riņķis, un mēs 

tiesājām veiklības brauciena posmu. Tas arī bija interesanti, kaut gan bijām 

krietni nomocījušies, jo naktī netika nemaz gulēts. Nākamo nakti gulēju ar 

Tatjanu Edgara valsts dzīvoklī. No rīta Edgara sieva Vija ar meitu Veltu 

pavadīja mūs uz autobusu un iedeva līdzi mazo balzama pudelīti. Atmiņas no 

šī pasākuma palika ļoti labas. Izlaižu daļu rakstītā. 

Mēs visi izbraucām uz Maskavu 29. augustā. Maskavā man piezvanīja 

fakultātes priekšnieks un pateica, ka ir parakstīta pavēle mani atstāt Maskavā 

un akadēmijā…Sestdien ar Tatjanu biju Zagorskā ekskursijā ar akadēmijas 

autobusu. Vispār bija interesanti, pirmo reizi vismaz redzēju baznīcā 

lūgšanu. Ticīgo nebija daudz, vairāk jau ekskursantu. Dienasgrāmatas 

izraksta beigas. 

 

Valsts attieksme pret saviem karavīriem. Manā dzīvē bija PSRS 

valstij raksturīgs notikums. Mēs iepazināmies ar automašīnu sacīkšu 

“Gulbis-77” dalībniekiem, starp kuriem bija Lielā teātra apsardzes pārstāvji. 

Viņi apsolīja Tatjanu iekārtot pie sevis darbā. Pagāja vairākas nedēļas, un tad 

es uzzināju, ka viņu tajā sistēmā neņems darbā, jo es nāku no represēto 

ģimenes. Oficiāli jau bija nosaukti citi iemesli, bet to man pateica neoficiāli. 

Nepatīkami, bet man tas bija saprotams. 

Es par šiem jautājumiem esmu diezgan daudz domājis. PSRS laikos, 

dažādos laika posmos, bija vismaz saprotami noteikumi, vismaz tajā laikā, 

kad es dienēju. Man nedeva pirmā līmeņa pielaidi valsts noslēpumiem.  

Pirmkārt, tas bija attiecībā pret visiem tiem, kas bija vai nāca no 

represēto ģimenēm vai kuru radinieki dzīvoja ārzemēs. Saprotama prasība. 

Otrkārt, “smadzenes” ir vajadzīgas visām varām. Tas bija ar daudziem 

pasaules līmeņa zinātniekiem, kas bija pat arestēti un strādāja PSRS laikos 

speciālās laboratorijās. Es biju zinātnē iesācējs. Tad jau bija daudz maigākie 

Brežņeva laiki. Man ļāva strādāt ar atsevišķiem ļoti slepeniem dokumentiem. 

Pamatā tie bija zinātniski pētnieciskie darbi (ZPD), kas skāra manu darba 

jomu. 

Treškārt, dažreiz, zvanot pa atklāto telefona līniju un runājot ar kādu 

darba kolēģi no citas pētnieciskās institūcijas, netieši kāds no runātājiem 

pateica kaut ko lieku, tad parasti telefons atslēdzās. Mēs zinājām, ka 

akadēmijā ir istaba, kur dežurē Sevišķās daļas virsnieks, kas kontrolē sarunas 
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un atslēdz, ja pateiktais pārkāpj atļautās robežas. Vismaz es nezinu nevienu 

gadījumu, kad kāds no maniem paziņām būtu par to sodīts. 

Katrā gadījumā es neizjutu traucējumus savam darbam, un man bija ar 

citiem vienlīdzīga iespēja strādāt zinātnisko darbu. Tas ir galvenais, bet 

pirmā līmeņa pielaides neesamība mani maz uztrauca. Zinu cilvēkus, kam 

PSRS laikos bija augstākā līmeņa pielaide, kaut gan viņiem bija radi ārzemēs 

un bija citi kompromitējušie iemesli. Dažiem no tiem ir arī Latvijā augstākā 

pielaide.  

Ir cilvēki, kas ir labi visām varām, un ir cilvēki, kas neprot pielāgoties 

visām varām. Piemēram, ģenerālis Pēteris Radziņš neprata pielāgoties it kā 

progresīvās, demokrātiskās Latvijas pirmās neatkarības laikā varas 

noteikumiem. Viņš savu militāro izglītību ieguva cariskajā Krievijā, bet ļoti 

daudz izdarīja arī Latvijas labā. Par Latvijas armijas virspavēlnieka štāba 

priekšnieku ģenerālis Pēteris Radziņš tika iecelts 1919.gada 27.oktobrī un 

šajā amatā vadīja visas Latvijas armijas brīvības cīņas, izstrādājot Rīgas, 

Zemgales un Latgales atbrīvošanas kaujas plānus. Vēlāk viņš ieņēma arī 

citus augstus vadošos amatus, kamēr viņu “neizgāja” - nenovirzīja uz 

virsnieku apmācību. Man ir dažas viņa, ar roku rakstītas, lekcijas. 1930.gada 

8.oktobrī 50 gadu vecumā miris Rīgā, savā dzīvoklī.  

Vai mēs zinām savu vēsturi? Vai mēs mācāmies no tās? Man 

vajadzēja pat Ģenerāļu klubā daudz skaidrot un pamatot it kā vienkāršu 

faktu, ka bijušais cariskās armijas ģenerālis Dāvids Sīmansons 10. jūlijā pēc 

Ziemeļu un Dienvidu brigāžu apvienošanas un Latvijas armijas izveidošanas 

tika iecelts par tās pirmo virspavēlnieku. No 15.jūlija līdz 10.septembrim 

viņš bija arī Apsardzības ministrs (no 1923.gada Kara ministrija). 

Vai daudz kas neatkārtojas Latvijas jaunāko laiku vēsturē? Kas 

veidoja Aizsardzības spēkus, NAA? Es jau rakstīju grāmatā “Gods kalpot 

Latvijai”, kur detalizētāk skatīju jautājumu, kā veidojās un attīstījās NBS. 

Latvija ir jūras valsts. PSRS laikos, domāju, visvairāk aizgāja dienēt PSRS 

Jūras spēkos (JS). Tādēļ paanalizēsim Latvijas JS.  

No PSRS pārnāca strādāt, dienēt JS virsnieki ar pieredzi. Viņi ieguva 

militāro izglītību un sākotnējo dienesta pieredzi PSRS laikos. Jānis 

Ādamsons bija JS štāba priekšnieks, Robežsardzes (RAS) komandieris, 

iekšlietu (IeM) ministrs, Saeimas deputāts; bijušie JS komandieri: Ilmārs 

Lešinskis (jau miris) un Aleksandrs Pavlovičs, Andrejs Zvaigzne un 

Hermanis Černovs. Viņiem visiem bija jūras kapteiņa (pulkveža) pakāpe. 

Ilmārs, Aleksandrs un Andrejs papildus mācījās ASV un ieguva militāro 

izglītību, apguva angļu valodu.  

Tagad (2016.gads) sarakstu var papildināt. NBS Ūdenslīdēju skolas 

komandieris komandleitnants Jurijs Timofejevs piedzīvoja insultu. 40 gadu 

vecajam virsniekam bija nepieciešama steidzama un ilgstoša ārstēšana. Tās 

laikā Timofejevs saņēma vēl vienu triecienu: viņam atņēma drošības 

sertifikātu darbam ar NATO un Eiropas Savienības klasificēto informāciju 
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vai, parastajā valodā saukto, pielaidi. Tad papildus Latvijas armijas Centrālās 

medicīnas ekspertīzes komisija konstatēja, ka insults nekādi nav saistīts ar 

dienestu utt.  

Cilvēkam, kas uzsāka dienestu Jūras spēkos 1993. gadā un vairāk nekā 

1000 stundas bijis zem ūdens, bija labākais ūdenslīdējs, nebūs 

kompensācijas par invaliditāti utt. 2015.gadā atstādinātais no JS komandiera 

amata Juris Roze, jo viņam tika atņemta pielaide. 2016.gadā vēlreiz mainījās 

JS komandieris. Iemesls tas pats. Tādas ir rūpes par karavīriem. Vai tas vairo 

ticību komandieriem, savai valstij?  

 

Kāds ir viņu liktenis? Kādēļ viņi nav vajadzīgi Latvijai tās NBS? Viņus 

“aizgāja” - atstādināja. Vai tas neatgādina, neatkārto notikumus, kas bija 

pirmās Latvijas neatkarības laikā? Izņēmums ir Gaidis Zeibots, kam atšķirībā 

no citiem iepriekš minētajiem kolēģiem sieva ir latviete un veidojās 

veiksmīga militārā karjera.  

Citās Varšavas pakta valstīs bija daudzskaitlīgi bruņotie spēki (BS). 

Tādēļ loģiski, ka, samazinot BS, atvaļināja, pirmkārt, PSRS laika virsniekus, 

kas slikti zināja svešvalodas. Daudziem jau arī bija pensijas vecums. Tas bija 

un ir normāli, jo viņiem bija savi BS. Tos vajadzēja tikai sakārtot, pārveidot 

atbilstoši NATO pieņemtajiem standartiem. Baltijas valstis veidoja savus 

NBS no nulles, kā tas bija apmēram pirms 100 gadiem. 
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Secinājumi par mācībām militārajā akadēmijā: 

 

1. Manu sapņu izpildes laiks. Es, stājoties akadēmijā, tikai sapņoju tikt 

tajā, un man likās ļoti tāls jauns stratēģiskais mērķis - iestāties aspirantūrā un 

aizstāvēt disertāciju.  

2. Guvu pārliecību, ka, godīgi strādājot, var daudz ko sasniegt pat valstī, 

kur plaukst un ir attīstīta „blatu” sistēma. Ka parasts represētā zemnieka dēls 

var kļūt par Popova un Ļeņina stipendiātu, uzvarēt PSRS studentu zinātnisko 

darbu konkursā un absolvēt slavenu PSRS militāro akadēmiju ar zelta 

medaļu. Šo akadēmiju ir absolvējuši daudzi aviācijas konstruktori, zinātnieki 

un pirmie kosmonauti.  

3. Iemācījos patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus gan teorētiski, gan 

praktiski. Guvu gandarījumu mācoties, strādājot gudru un labestīgu cilvēku 

sabiedrībā, kuriem, vērtējot cilvēkus, galvenais kritērijs bija cilvēka vēlme 

un spējas strādāt, kompetences un devums kopēju mērķu sasniegšanai. 

4. Man izdevās pierādīt, ka teicamnieks var būt arī labs sportists. Bieži 

tiek uzskatīts, ka sportistiem ir laba fiziskā kondīcija, bet, nosacīti sakot, ar 

„smadzenēm” ir problēmas un arī otrādi - teicamnieki daudz mācās, maz 

sporto un ar viņu fizisko kondīciju ir problēmas. 

5. Labāk sapratu ģimenes vērtības. Sev noteicu jēdzienu - ģimene, 

mīlestība, aizraušanās, sekss - atšķirību pēc to būtības. Sāku atšķirt cilvēkus, 

kas, runājot par augsto morāli ģimenēs, melo, izliekas vai daļai no tiem nav 

pat iespējas citādāk uzvesties. Viņiem vienkārši neinteresē dabiskās vīrieša 

un sievietes attiecības.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

208 

 



 

209 

 

2.7. Darbs Maskavas militārajā akadēmijā 

 

Akadēmijā bija 5. fakultāte, kurā mācījās ārzemnieki. Agrāk tur mācījās 

daudzi karavīri no Ķīnas, bet tad starpvalstu attiecības sabojājās un ķīniešus 

mūsu akadēmijā vairs neapmācīja. 5. fakultātē mācījās karavīri no Varšava 

pakta valstīm. Dažreiz tika organizēti speciāli kursi karavīriem, kuru valsts 

iegādājās PSRS lidmašīnas. 

Reiz man piedāvāja lasīt lekciju Sīrijas pārstāvjiem, jo Sīrija izmantoja 

PSRS iznīcinātājus. Man bija tēma par RLS antenām. Es sagatavoju nopietnu 

lekciju, kas atbilst augstskolas līmenim. Satiekot klausītājus, es ātri 

pārliecinājos, ka viņu zināšanu līmenis ir zems. Vienkārši ļoti zems. 

Labākajā gadījumā vidusskolēnu līmenis. Man vajadzēja ātri izdomāt jaunu 

lekcijas variantu. 

Lekciju lasīju krievu valodā, bet tulks tulkoja viņu valodā. Daži kaut ko 

jau saprata arī krievu valodā. Es izmantoju kabatas lukturi, kā vienkāršu 

analogu RLS antenai. Var izstarot gaismu bez atstarotāja, tad būs gaisma 

visapkārt, bet redzamības attālums būs neliels. Var gaismu fokusēt, tad 

redzēt tālāk un noteikt ieraudzītā objekta vai mērķa koordinātas. Jo šaurāks 

stars, jo precīzāk var noteikt mērķa koordinātas, bet palielināsies telpas 

apskates laiks. Lidmašīnas RLS ir svarīgi gan ātri apskatīt noteiktu telpas 

sektoru, gan precīzi noteikt mērķa koordinātas. Tā apmēram es pārveidoju 

lekciju.  

Viņi teikto saprata un palika apmierināti. Daži lektori, kas neprata 

mainīt lekcijas saturu, palika nesaprasti. Var jau formāli nolasīt standarta 

augstskolas lekciju, bet nebūs plānotās atdeves. Ir svarīgi zināt klausītāju 

zināšanu un kompetenču līmeni un tiem pieskaņot nodarbības saturu. Tā bija 

mācība arī man. 

 

Vēl viena sadzīves epizode. Mūsu izlaiduma virsnieks Tālajos 

Austrumos bija kļuvis par pulka radioinženieri. Bijis ugunsgrēks un 

sadeguši, vismaz daļa, lidmašīnas dokumentu. Tas ir ārkārtējs gadījums. 

Virsnieks atlidoja uz Maskavu. Es vēl dzīvoju kopmītnē. Viņš apmetās 

dzīvot pie mums un organizēja kopiju izgatavošanu. Samaksai par darbu tika 

izmantots spirts. Viņam bija iespēja saņemt spirtu lidmašīnām. 

Mans dzīvoklis kļuva par spirta sadales bāzi. Pie manis viņš nogādāja 

spirtu lielā daudzumā, dzīvoklī to salēja pudelēs un aiznesa uz dzelzceļa 

stacijas mantu glabāšanas skapīti, kuru durvis atvērās ar kodu. Tad kodu 

pateica cilvēkam, kas atjaunoja dokumentus, un viņš jau varēja paņemt 

„šķidro” samaksu par darbu. Viņam bija sarunāti vairāki cilvēki. Tie 

dokumenti, man liekās, nebija atklāti. Var teikt, slepena operācija. 

Darbs notika apmēram nedēļas laikā. Tad virsnieks plānoja lidot atpakaļ 

ar civilo lidmašīnu. Tajā laikā nopirkt biļeti uz lidmašīnu lidojumam uz 

Habarovsku 24h laikā pirms izlidojuma bija gandrīz neiespējami. Es gāju 
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viņu pavadīt. Mēs paņēmām līdzi vairākas pudeles spirta un braucām uz 

lidostu. Biļešu nav. Tad mēs sākām izmantot spirtu. Iedevām vienā, otrā 

vietā pa pudelei spirta, un finālā ekipāža paņēma viņu pie sevis kabīnē. 

Es jau gribēju atgriezties mājās, bet mani aizturēja milicija. Viņi bija 

ievērojuši mūsu aktivitātes. Tas bija laiks pirms Maskavas olimpiādes. Tas 

pirmkārt un otrkārt, es domāju, viņi arī gribēja saņemt kādu spirta pudeli. Par 

nožēlu man nebija palikusi pāri neviena pudele spirta. Mani viņi noturēja pie 

sevis vairākas stundas un tad palaida uz mājām. 

 

Dzīve Lianozovā. Mēs septiņdesmito gadu beigās saņemam trīsistabu 

dzīvokli Lianozovā. Tas bija jauns dzīvojamais rajons Maskavas ziemeļos. 

Mūsu dzīvoklis bija augstceltnes 7.stāvā. Dzīvoklis bija labs, un tajā bija 

elektriskā plīts. Tam ir daudz pozitīvu momentu, bet ne tikai pozitīvu.  

1980.gadā bija Maskavas olimpiāde. Tajā laikā Maskavu iztīrīja no 

dažādiem „sliktiem” cilvēkiem. Es tajā laikā nedaudz iekārtoju dzīvokli un 

siltināju ārējās durvis. Atceros, ka uz durvīm izsitu ar dekoratīvām naglām 

Maskavas olimpisko zīmi. Tā bija visu durvju augstumā un sanāca ļoti 

skaisti. Daudzi nāca skatīties.  

 

 
Mūsu ģimene 1980.g. 

Olimpisko spēļu laikā aizgāju paskatīties dažas sacensības. Biju ar savu 

vecāko meitu Inesi uz futbola spēli Dinamo stadionā. Pārliecinājos, ka redzēt 

ir daudz sliktāk nekā pa televizoru, kur parāda tuvplānā un atkārto 

interesantus momentus. Galvenais jau ir sajust stadiona atmosfēru. Tas ir 
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saviļņojoši, kad daudzi tūkstoši pārdzīvo par spēli, kad, ejot ārā no stadiona, 

ir jāiet caur milicijas rindām uz zirgiem. Tas arī bija interesanti. Daudz jau 

nav palicis atmiņā no tiem laikiem. 

Diezgan daudz bija lasīts par iespējām sievietēm dzemdēt ūdenī, par 

bērnu iedzimtām iespējām dzīvot ūdenī. Es jau vienmēr esmu interesējies par 

visām jaunām idejām. Tatjana dzemdēt ūdenī jau nepiekristu, un, taisnību 

sakot, nebija jau īsti tādu iespēju. 

Es nolēmu savu dēlu maksimāli pieradināt pie ūdens. Es visus savus 

bērnus un dažus mazbērnus esmu mazgājis vannā. To es mācīju darīt arī 

saviem kolēģiem. Ar Antonu vannā es parasti ņēmos ilgu laiku. No sākuma 

mazgājos pats, tad ņēmu dēlu pie sevis vannā. Viņš, guļot uz ūdens, ēda un 

bieži gulēja. Vienu jau viņu tur neatstāju, pats gulēju vannā, un dēls gulēja 

ūdenī man uz vēdera.  

 
Antona peldināšana un miegs uz ūdens, 1980.gads 
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Zem ūdens tomēr viņu nelaidu, jo bija bailes, ka ieraus plaušās ūdeni. 

Biju lasījis un redzējis filmās, ka maziem bērniem, nokļūstot zem ūdens, 

organisms automātiski bloķē elpošanas sistēmu. Tomēr ar savu dēlu es 

nemēģināju to pārbaudīt. Antons nemaz nebaidījās un nebaidās no ūdens.  

Bija interesanta epizode, kad ar viņu maziņu biju komandējumā pie 

Melnās jūras. Viņš metās jūrā ar saucienu, ka tā ir viņa jūra. Man jau nācās 

sekot, lai viņš neaiziet pārāk tālu ūdenī. Viņš ātri iemācījās peldēt. Vēlāk 

nokārtoja eksāmenu un saņēma zemūdens instruktora sertifikātu. 

Vēl viens notikums, kas palicis atmiņā. 8. martā mūs ielūdza pie sevis 

ciemos mans bijušais kursa biedrs ar sievu, kas dzīvoja Rjazaņā. Tā bija 

Sieviešu diena un viņa dzimšanas diena. Tā bija tāda ne visai veiksmīga 

sakritība. Nāk ciemiņi un apsveic sievu, un viņš paliek otrajā plānā. Mēs 

braucām visi kopā. Es ar Tatjanu un trīs bērni. Braucām ar metro, metro 

pārsēšanās un tad uz dzelzceļa staciju. Cilvēku daudz, un mēs ar bērnu 

ratiņiem, kuros bija nepilnu mēnesi vecais Antons. 

Atnācām uz elektrisko vilcienu, nopirkām biļetes un izgājām uz perona. 

Tad tikai sapratām, ka vilcieni ir pārpildīti. Es pirmo reizi redzēju kā daži 

mēģināja, to kādreiz rādīja filmās – tikt vagonā caur logu. Mums ar bērniem 

un bērnu ratiņiem tā izskatījās kā neiespējamā misija - iekļūt vagonā. Tomēr 

es netaisījos padoties. 

Es nedaudz iespiedos tamburā, kājas uzliku uz ieejas durvju stenderēm 

un ar kāju spēku spiedu cilvēkus vagonā. Tur skanēja saukļi, ka salauzīšu 

kādam ribas utt., bet Tatjana man starp kājām izveidotajā brīvajā telpā 

izvietoja bērnu ratiņus, Viktoriju es paņēmu uz pleciem, Inese nostājās starp 

ratiņiem un tās rokturi.  

Tas bija atmiņā paliekošs, vairāku stundu ilgs brauciens. Es sildīju piena 

pudelīti uz sava ķermeņa, lai ar nosacīti siltu pieniņu barotu dēlu. Bērnu 

ratiņi jau tika salauzti šajā braucienā, bet mēs tomēr aizbraucām un dažas 

dienas pavadījām ar draugiem. Izbraucām un apskatījām Jeseņina dzimtās 

vietas. Atpakaļ jau braucām normāli, jo vairs nebija tāda cilvēku burzma. 

1981.gada Ziemassvētkos mūsu rajonā pazuda elektrība. Mums tajā 

laikā bija trīs bērni. Antonam vēl nebija gads, un viņam vajadzēja vārīt 

putriņas, bet plīts nedarbojās un nebija iespēju kaut ko pagatavot. Tad es 

pārliecinājos, ka lielā pilsētā dažreiz izdzīvošanas iespējas ir sliktākas nekā 

mežā. 

Mēs, daudzi vīrieši, izgājām augstceltnes pagalmā un sākām meklēt 

vecas kastes un kaut ko, no kā varētu uztaisīt ugunskuru. Tad jau mēs 

runājām, ka, esot mežā, ir iespēja uztaisīt ugunskuru, sasildīties un uztaisīt 

ēdienu. Šeit, Maskavā, tādu iespēju nebija. 

Es zvanīju draugiem, kuriem bija gāzes plīts, bet ar gāzes padevi arī bija 

problēmas. Pēc dažām stundām elektrību pieslēdza, bet vienu kvartālu tālāk 

augstceltnē bija moderna apkures sistēma, ka sienā bija iebūvēti siltuma 
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radiatori, kas tika sildīti ar karsto ūdeni. Elektrību atslēdza, ūdeni neizlaida 

un plīsa caurules, un daudzviet tika plēstas sienas. 

Man draugs stāstīja, ka istabā bijis ļoti auksti, viņš nejauši pārplēsis 

tapeti un ieraudzījis sienā spraugu. Tas bija ziemā, kad ārā bija auksti. 

Dažām mājām nācās veikt kapitālremontu. Tas bija liels stress tur 

dzīvojošiem cilvēkiem. Mums paveicās, jo iztikām ar dažu stundu neērtībām.  

 

Es dzīvoklī uztaisīju trīsstāvu gultu. Visi bērni gulēja šajā gultā. Gultu 

uztaisīju no metāla stieņiem, un tā bija stingri nostiprināta uz grīdas un pie 

griestiem. Bērniem nebija tik ērti gulēt, jo griestu augstums bija standarts 

~280cm, toties bērni un viņu draugi ložņāja pa visiem trīs stāviem, spēlējās. 

Viņiem tas bija jautri.  

Lielajā istabā es bērniem pie griestiem piekarināju virvi un virves 

trepes, uzstādīju stieni, kur pievilkties, šūpoles un vēl citas iespējas spēlēties 

un trenēties. Tas bija interesants bērnu sporta komplekss. Tad jau pie mums 

nāca spēlēties arī bērnu draugi.   

 

 

 

 

 

 
Māte, Antons, Viktorija un es 1983.g. 

 

Pie mums vienmēr atrada patvērumu mani draugi, kad vajadzēja kādu 

laiku dzīvot Maskavā. Kad mēs vēl dzīvojām kopmītnēs 11m
2 

lielā istabā 

1973.gada rudenī es atlidoja uz dažām dienām no prakses. Tajā laikā mums 

bija divi bērni, bija atbraukusi sievasmāte, un dzīvoja pie manis draugs ar 

sievu. 7 cilvēki nelielā istabiņā. Vispār, naktī ejot uz tualeti, vajadzēja iet 

uzmanīgi, lai kādam neuzkāptu.  
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Es jau biju īsu laiku un atkal aizlidoju komandējumā. Draugs ar sievu 

nodzīvoja ilgāku laiku. Meitenes gulēja gultā, un mēs viņām priekšā 

aizvilkām aizkaru, lai neskatās televizoru. Vēlāk Inese pastāstīja, ka viņa ir 

uztaisījusi caurumiņu un skatījusies televizoru. 

 

 
Antons mūsu dzīvoklī uz sporta kompleksa 1984.g. 

 

Mums bija divi nelieli balkoni. Viens no virtuves un otrs, nedaudz 

lielāks, no mūsu guļamistabas. Antons reiz bija izmetis daudzas grāmatas pa 

logu no bērnu istabas, bet no virtuves balkona bija izmetis gurķus. Tatjana 

bija nopirkusi gurķus un plānoja tos iesālīt. Nieks par gurķiem, bet kādam 

varēja trāpīt pa galvu. Grāmatas, vismaz dažas, es ieraudzīju uz papildu 

celtne, kas atradās pie mājas, jumta. Vēlāk es tās nocēlu no jumta.  
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Lianozovā pie mums dzīvoja mans karaskolas biedrs Aleksandrs Harins 

ar sievu un meitu. Viņam Maskavā dzīvoja brālis, bet viņi jutās labāk, 

dzīvojot pie mums. Vēlāk viņš saņēma vietu kopmītnēs un pārcēlās dzīvot 

tur. Tad bija interesants gadījums. Inese draudzējās ar viņu meitu, jo viņas 

bija vienaudzes. Inesei bija māsa un brālis. Viņiem bija tikai vienīgais bērns. 

Braucot no mums uz kopmītnēm, viņu meita transportā sākusi klusi un tad 

jau skaļāk pieprasīt sev māsu vai brāli.  

 

 
Viktorija, Inese un Antons, 1983. gads 

 

Mēs gardi pasmējāmies, kad viņi stāstīja mums par šo gadījumu, bet pēc 

nepilna gada viņiem piedzima dēls. Meitene panāca savu, un tas bija mūsu, 

daudzbērnu ģimenes, piemērs. Aleksandrs Harins arī aizstāvēja disertāciju, 

aizbrauca dienēt un vēlāk strādāt uz Tambovu. Mēs arī vēlāk daudzus gadus 

uzturējām un uzturam sakarus. 

Jānis piedzima 1987.gada 18.augustā. Tās bija sarežģītas dzemdības. Es 

jau atzīmēju, ka mums ar sievu ir dažāds asins rēzus un ārsti brīdināja par 

iespējamām problēmām. Tomēr viss beidzās labi, kaut gan Jānim bija un ir 

problēmas ar imūnsistēmu. Interesanti, kā izvēlējāmies viņam vārdu. Tā bija 

demokrātiska sistēma ar aizklātu balsošanu. Mātei un tēvam divas balsis, 

bērniem katram viena balss un vecāmmātēm 0,5 balsis.  

Antonam vārds tika noteikts no manas puses. Tās ir mūsu dzimtas 

tradīcijas, jo mans vectēvs bija Kārlis, tēvs Antons, es Kārlis un mans 



 

216 

 

pirmais dēls Antons. Meitenēm izvēlējāmies vārdus, kas būtu vairāk 

starptautiski atpazīstami vārdi - Inese un Viktorija.  

Kad piedzima Antons, mans tēvs bija teicis, ka var mierīgi nomirt, jo ir 

nācis pasaulē viņa vietnieks. Man liekās, manam dēlam ir daudz kopēja ar 

vectēvu. Antons piedzima 1980.gada 18.februārī un, kā jokoja mani draugi, 

ka tā ir sievas dāvana PSRS laika armijas dienā. Viktorija piedzima 

1972.gada 14.aprīlī, un tā bija dāvana manā dzimšanas dienā.  

 

 
Es ar klausītājiem un Tatjanu ekskursijā Novorosijskā, 1985.gads. 

 

Man ir veicies, ka lielāko daļu savas dzīves bija iespēja strādāt kopā ar 

labiem, jauniem un enerģiskiem cilvēkiem. Tā ir sanācis, ka bieži mani 

kolēģi bija jaunāki par mani, jo daudzus gadus es strādāju kādā vadošā 

postenī. Strādājot starp jaunākiem kolēģiem, arī pats jūties daudz jaunāks.  

Daļēji tas stimulēja mani būt aktīvam sabiedriskajā dzīvē un fiziskajās 

nodarbībās. Patīkami, kad 2005.gadā, būdams NAA rektors, ģenerālis, es 

kārtoju fiziskos normatīvus kopā ar kadetiem un pēc ieskaites punktiem man 

bija otrs labākais rezultāts NBS. Mana tēva, mūsu ģimenes un mans dzīves 

moto bija un ir dariet, kā es.  

Dažreiz diskutē, kā audzināt bērnus? Atbilde ir ļoti vienkārša - ar savu 

piemēru. Var sausu muti izrunāt un stāstīt bērniem un citiem cilvēkiem, kā 

vajag pareizi un labi darīt, bet, ja pats to neievēro, tad tā ir tukša runāšana. 

Pirmkārt, bērni ļoti labi redz un atšķir „graudus no pelavām”. Viņi redz un 

saprot vecāku attieksmi pret dzīvi, pret Tēvzemi, valsti, ģimeni, cilvēkiem, 
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darbu utt. Tādēļ neviens un nekādi nevar aizvietot bērniem normālu ģimeni, 

kur ir māte un tēvs.  

Tādēļ manā dzimtā vienmēr ir bijuši un ir stingri, konservatīvi ģimenes 

vērtību uzskati. Es saskatu cilvēces un, pirmkārt, Rietumu pasaules 

pastāvēšanas draudus, izplatot, it kā demokrātiski pamatotu, cilvēku 

visatļautības konceptu. Daži pat lepojas, ka ir homoseksuāli, citi precas ar 

dzīvniekiem un sliktākais, ka tas tiek propagandēts, demonstrēts gājienos, 

saietos un plašsaziņas līdzekļos.  

 

 
Komandējumā ar ģimeni, 1982.g. 

 

Es piedāvāju pavadīt 1987.gadu un sagaidīt jauno gadu mežā, savu 

draugu pulkā. Lianozova bija rajons pie apvedceļa. Mežs bija ~2km attālumā 

no mūsu mājas, sasniedzams, ejot ar kājām. Manu ideju atbalstīja, bet 31. 

decembra vakarā laiks bija auksts, ap -25
0
C un vējains. Daļa nolēma, ka tādā 

laikā iet ārā nav pareizi.  
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Mana tuvākā kompānija no idejas neatteicās. Mēs saģērbāmies un 

gājām. Jānim bija tikai daži mēneši, un mēs viņu, silti ietinot segās, arī 

paņēmām līdzi. Mēs aizgājām uz nelielas upītes ieplaku, blakus apvedceļam. 

Uztaisījām ugunskuru. Ieplaka un mežs slāpēja vēju, ugunskurs deva 

siltumu, blakus bija kalniņi, un mēs ar lielu baudu slidinājāmies no kalniņa. 

Līdzi bija paņemts viss, kas vajadzīgs, sagaidot Jauno gadu. Bija ļoti jautri 

un, domāju, visiem šī Jaunā gada sagaidīšana palika atmiņā. 

Tie, kas neatnāca ar mums, pēc tam bija izbrīnīti, ka varēja tādā laikā 

būt ārpus dzīvojamas telpas un vēl ar maziem bērniem. Tā man bija gan 

pieredze labi un neparasti pavadīt svētkus, gan atkal man atsauca atmiņā 

dzīvi Sibīrijā. Tajā skaitā mans darbs atvaļinājuma laikā pie Baikāla. Tā 

daļēji bija arī vēlme jau pieaugušam redzēt un mēģināt saprast tur dzīvojušos 

cilvēkus un izbaudīt dabu.  

Kā rakstīju iepriekš, es biju atvaļinājumā pie Baikāla un tur gulēju ārā 

pie sētas Baikāla krastā. Mēs smagi strādājām pusotra mēneša, atbraucu 

mājās, un mani sagaidīja sieva. Es jau biju pieteicis nopirkt vairāk 

šampanieša. Man gribējās atslābināties. Sieva gan ātri aizgāja gulēt. Tas jau 

nu mani nedaudz apvainoja. Es iedzēru šampanieti un arī aizgāju gulēt. Naktī 

vajadzēja iet uz tualeti, bet man prātā vēl bija Baikāls, kad tualete ir turpat 

pie sētas. Sieva man jautā, ko es taisos darīt, bet man galvā Baikāls un sēta. 

Atbildēju, es ne uz dēļiem, jo tie bija ēvelēti un tumsā izdalījās gaiši uz 

zemes fona. Istabā bija pelēks paklājs, kas man atgādināja zemi. Labi, ka 

sieva ieslēdza gaismu, un tad man noskaidrojās atrašanās vieta. Dažreiz nav 

viegli pārslēgties.  

 

Par kaimiņiem. Mēs labi sadzīvojam ar kaimiņiem. Vienu gadījumu 

gribu aprakstīt. Tas, domāju, ir pamācošs. Man pretim dzīvoja GS pulkvedis, 

kas strādāja GS štābā, un viņam bija dēls, kas beidza aviācijas karaskolu. 

Dēls sadomāja brīvprātīgi doties uz Afganistānu, un tēvam neizdevās viņu 

atrunāt. Viņš bija tur un ieraudzīja karu. Jaunais leitnants morāli salūza un 

vispār aizgāja no BS. 

Reiz atskrēja kaimiņiene un pasauca mēģināt atrisināt tēva un dēla 

konfliktu. Viņi bija sākuši kauties. Tēvs jau nu bija daudz spēcīgāks, bet viņš 

vairāk centās nomierināt dēlu. Tā bija ļoti nepatīkama misija. Man izdevās 

viņus nedaudz nomierināt, vismaz pārstāja ķerties pie rīkles. Tā bija ļoti 

nepatīkama situācija. Tās ir militāro konfliktu papildu sekas. Daudzi cilvēki 

tiek morāli salauzti. Tas liek aizdomāties par militārajiem konfliktiem un 

dalību tajos arī no mūsdienu viedokļa.  

Ar laiku man ir radies jautājums, vai 21.gadsimtā ir pieļaujams bizness, 

kas balstās uz ieroču tirdzniecību? Tas aktualizējās, kad 04.08.2015. daudzi 

Baltijas valstu iedzīvotāji protestēja pie Ministru kabineta par bēgļu un 

migrantu uzņemšanu Latvijā.  
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Veselība. Es jau biju pulkvedis, kad pie manis atbrauca māsas dēls 

Aivars un mēs piedalījāmies skrējienā. Es skrēju pusmaratonu. Man 

skrējiens sanāca diezgan smags, jo bija sāpes sānos. Tas bija oktobra 

svētdienā. Man bija plānots nākamo otrdien braukt komandējumā uz 

Harkovu un uzstāties konferencē. No turienes es plānoju atbraukt uz Rīgu un 

piedalīties Rīgas maratonā.  

Pirmdien man pacēlās temperatūra, un es aizgāju uz sanitāro daļu. Mani 

izklausīja, izmērīja temperatūru un paņēma asinis analīzei. Es sēdēju 

koridorā un gaidīju. Skatos, man garām iet viens medicīnas darbinieks, otrs, 

un visi uzmanīgi mani nopēta. Man tas likās dīvaini. Es biju pulkveža 

uniformā. Tad iznāca ārsts un pateica, ka jābrauc uz Burdenko hospitāli. 

Tika izsaukta ātrā palīdzība. Tas mani izbrīnīja, un es centos vēl pastāstīt, ka 

man jābrauc uz konferenci. Manu neklausīja un aizveda uz hospitāli.  

Tur mani pārsteidza tas, ka man lika gulties uz nestuvēm un mani 

pārnesa uz palātu. Es domāju, ka man ir aklā zarna aktivizējusies. Pie manis 

atnāca cilvēks, nodzina visus matus uz vēdera. Tad jauna medmāsa 

paprasīja, vai es zinu, kāda operācija mani sagaida. Es nezināju, un viņa 

nepateica. Es sapratu, ka laikam ir kaut kas nopietns. Man līdzi bija grāmata, 

un es katram gadījumam ierakstīju tajā, ja kaut kas notiek, lai mani bērētu 

Latvijā, mūsu kapos Ezeriņos. 

Jutos labi. Mani veda uz operācijas zāli jauna, skaista medmāsa plānās 

un caurspīdīgās drēbēs. Medmāsa pārtvēra manu skatienu un laikam 

uzminēja manas domas, bija ļoti izbrīnīta, ka cilvēku ved uz operāciju, bet 

viņam prātā meitenes. Tas varbūt ir diezgan smieklīgi tagad, bet, iespējams, 

tas bija veids, kā atslēgties no sliktām domām, jo es patiešām nezināju, kāda 

operācija mani sagaida.  

Uzzināju vēlāk. No sākuma man bija ņemta punkcija - smadzenes vai 

viela no mugurkaula. Vēlāk gan zinoši cilvēki teica, ka to varēja darīt tikai ar 

manu piekrišanu. Es jau biju „atslēgts”. Operācija ilgusi daudzas stundas, jo 

man bija plīsis žultspūslis un vajadzēja tīrīt visas iekšas. Vēderu pārgrieza, 

sākot no ribām līdz lejai.  

Pēc operācijas atjēdzos reanimācijā, bet diezgan ātri tiku palātā. Tajā 

laikā Burdenko hospitālī galvenais kontingents bija karavīri no Afganistānas 

konflikta. Veselība man tolaik bija ļoti laba. Man pēc operācijas sāka dot 

daudz antibiotiku. Atceros, ka špricēja uzreiz vairākas, ja nemaldos, 5 dozas. 

Svētdien bija dežurējošais ārsts, kas man pateica, ka tādas devas 

antibiotiku neviens organisms nevar izturēt. Nākamā dienā man samazināja 

antibiotiku devas. Laikam tas mani pasargāja no saindēšanās. Es jau pēc 

pāris dienām sāku staigāt un veikt kaut ko līdzīgu vingrinājumiem. Hospitālī 

bija daudz sakropļotu karavīru, un ar viņiem nodarbojās speciāli sporta 

instruktori. Es arī izmantoju šo iespēju.  

Es biju pulkvedis un kaut ko jau sapratu no dzīves realitātēm. Redzēju 

jaunos karavīrus, kas bija sakropļoti, bet pie viņiem nāca viņu draudzenes, 
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un viņi jutās slavas staros, kā varoņi. Es jau sapratu un zināju, ka paies tikai 

neliels laiks, viņi paliks vieni ar savām problēmām. Valsts, un daudzus arī 

draudzenes, viņus aizmirsīs.  

Man viss dzija ļoti ātri. Es pēc nedēļas vai nedaudz vēlāk, novembra 

pirmajās dienās, pierunāju izrakstīt mani no slimnīcas. Mani izrakstīja ar 

noteikumu - mēnesi pavadīt atpūtas nometnē. To es uzreiz aizmirsu un gāju 

uz darbu. Mani draugi pat neticēja, ka man bijusi operācija. Domāja, ka tā ir 

mana atruna priekšniecībai, bet pats biju Rīgā un skrēju maratonu. 

Novembra beigās bija akadēmijas čempionāts slēpošanā. Es labi pārsēju 

vēderu, lai neatnāktu vaļā operētā vēdera rēta. Startēju, startā neveiksmīgi 

paslīdēja kājas, un es jau bažījos, vai rēta neatnāks vaļā. Viss bija labi un pat 

negaidīti labi, jo man bija trešais labākais rezultāts. Akadēmijas personāls 

skaitliski bija līdzīgs šodienas (2016.gads) NBS karavīru skaitam. Būt 

akadēmijā starp spēcīgākiem slēpotājiem un vēl pēc tādas sarežģītas 

operācijas - tas man bija liels gandarījums. 

Mans ārstējošais ārsts uzdāvināja man lielu manu žultsakmeni, kas bija 

saplēsis manu žultspūsli. Viņš vēl pajokoja, ka to varu pasniegt kā dāvanu 

savai sievai. Sākumā ārsts norādīja ko varu un ko nevaru ēst. Tad es pats 

palasīju un sapratu, ka tagad ilgi nevarēšu neēst. Izmēģināju un pārliecinājos, 

ka parādās sāpes kuņģī. Tam ir vienkāršs izskaidrojums, jo žults nonāk tieši 

kuņģī, un bez ēdiena sāk to saēst.  

Ēst gan es ātri sāku visu, kā ēdu pirms operācijas. Vispār problēmu man 

nebija ne ar ēšanu, ne ar sāpēm. Vienīgi vēdera prese tika sabojāta, un apkārt 

rētai veidojās vairāk tauku. Tas gan nebija un nav tik pārāk uzkrītoši, bet 

tomēr tādu faktu subjektīvi konstatēju. 

Katram gadās problēmas ar veselību. Paldies Dievam, man to problēmu 

nav bijis daudz. Tomēr bija dažas, kas palikušas atmiņā. Bērnībā un tad jau 

dienesta laikā vienreiz ziemeļos un vienreiz, kad dzīvoju Maskavā 

kopmītnēs, man kādu laiku bija stipras sāpes gūžās. Kaut kas ar kauliem. Tā 

es sapratu.  

Ziemeļos biju komandējumā, uznāca tik stipras sāpes, ka es lāgā pat 

nevarēju paiet. Palikusi atmiņā epizode, kad uz lidmašīnu pārvietojos rāpus. 

Tad pārgāja, un dažus gadus vēlāk, kad dzīvoju kopmītnēs, bija stipras sāpes, 

un es nevarēju gulēt. Cerībās mazināt sāpes un aizmigt, es speciāli iedzēru 

alkoholu, bet tāpat nevarēju atslēgties un aizmigt. Tad atkal pārgāja.  

Tagad (2014./2015.) ir nedaudz sāpes gūžās, bet ne tik izteikti. 

Interesanti, ka ejot un pat skrienot nejūtu sāpes, bet ilgi sēžot vai braucot 

mašīnā sāku just sāpes vienā vai otrā gūžā un dažreiz arī naktī ir sāpes, bet 

tās nav tik kritiskas. 

Saņēmām savu pēdējo Maskavas dzīvokli Novogirejevā. Man bija 

paaugstināta temperatūra. Laikam biju nedaudz sasaldējies. Vajadzēja kārtot 

mēbeles dzīvoklī. Es biju lasījis, ka, lai noņemtu temperatūru, vajag pieņemt 
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aukstu dušu. Es tā arī izdarīju. Tad stūmām un kārtojām mēbeles. Jutos labi, 

bet vakarā kaut kas notika, un es zaudēju iespējas kustēties. 

Manējie pat nevarēja saprast, vai es jokoju vai nopietni, ka es nevaru 

pakustēties. Es patiešām nevarēju pakustēties un, nokrītot pie gultas, 

nevarēju tajā iekāpt. Man galvas aizmugures pusē bija ļoti karsti un neliela 

sāpe. Pēc tam atgāja un es atguvu iespēju kustēties. Es tajā laikā nodomāju, 

ka tas, iespējams, bija mikroinsults.  

2014.gadā biju spiests operēt kreiso aci. Ar redzi man radās problēmas, 

un ārsti noteica gan glaukomu, gan kataraktu. Operācija bija veiksmīga, un 

galvenais, ka ir iespēja strādāt: lasīt un rakstīt. Kopumā es reti esmu slimojis. 

Ļoti reti man dzīvē bijušas slimības lapas, un praktiski vienmēr esmu radis 

iespēju strādāt. Pēc operācijas Burdenko hospitālī es sapratu, ka dažādi 

cilvēki var dažādi paciest sāpes. Tādēļ dažreiz vajag aiziet pie ārsta 

pārbaudīties, kaut gan sāpes var paciest. 

Sports. Slēpošana man bija arī labs atpūtas veids. Dažreiz pēc svētkiem, 

piemēram, Jaungada sagaidīšanas, gāju slēpot un tad nesteidzoties slēpoju 

garu gabalu ~30km. Sajūtas ir ļoti labas, ja papildus laiks vēl ir saulains. 

Reiz bija gadījums, kad mēs ar draugiem kaut kur tālu bijām aizslēpojuši un 

apmaldījāmies. Uz slēpēm bijām jau vairākas stundas, noguruši un izsalkuši.  

Sastapām sievieti uz lauku ceļa, iztaujājam, cik tālu un ceļu uz tuvāko 

elektriskā vilciena staciju. Viņa izstāstīja un izrādījās, ka ceļš līdz stacijai ir 

diezgan tāls - vairāk nekā 10km. Viņa bija veikalā nopirkusi maizi, un mēs 

viņai to palūdzām. Tas jau nedaudz šokēja sievieti. Viņa atdeva baltmaizi, un 

mēs to burtiski minūtes laikā sadalījām un apēdam. Tas vēl vairāk pārsteidza 

mūsu paziņu. Nebija jau bada laiks, un mēs bijām uz slēpēm, bet kārtīgi 

ģērbti, un izskats jau arī neatgādināja bezpajumtniekus. Tad jau laimīgi un 

nosacīti ātri tikām mājās. 

Slēpojot dažreiz sanāk iepazīties ar cilvēkiem un sadraudzēties. Tā es 

iepazinos ar Vitāliju, un mūsu draudzība turpinās jau gadu desmitus. Viņš arī 

slēpoja Lianozovā aiz apvedceļa un ilgi bija mēģinājis mani noķert uz 

slēpēm. Es jau esmu gadus 20 vecāks par viņu, un viņam bijis dīvaini, ka 

viņš, labs slēpotājs, nevar noķert par sevi vecāku vīrieti. Vēlāk jau daudz 

kopā slēpojām. 

Gadījās uz slēpēm iepazīties arī ar daiļā dzimuma pārstāvēm. Atceros 

vienu studenti, kas labi pārzināja estrādes dziedātājus un bija pārsteigta par 

manu tumsonību šajā jautājumā. Bija jau jautājumi, kuros mēs radām 

sapratni. 

Netika aizmirstas arī sporta nodarbības. Es 1974.gada rudenī pēc 

akadēmijas absolvēšanas ļoti intensīvi trenējos pie olimpiskā čempiona un 

17-kārtējā PSRS čempiona dažādās slēpošanas distancēs Nikolaja Vaganova. 

Vienu rudeni es trenējos ļoti daudz, bet tas man ļāva pēc tam daudzus gadus 

labā līmenī piedalīties gan slēpošanas distancēs, gan krosā un dažādās 

skriešanas distancēs. 
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Braucu arī ar velosipēdu. Mežā bija labs ceļš uz valdības vasarnīcu. Tur 

gan stāvēja zīme „Braukt aizliegts”, bet mēs visu laiku braucām un 

trenējāmies uz velosipēdiem arī pa šo ceļu. Liels bija pārsteigums, kad kādu 

dienu mūs apstādināja un teica, ka tur nevar braukt. Tas bija laikā, kad 

nomira Leonīds Brežņevs.  

No Lianozovas dzīvokļa es gāju ar kājām uz elektriskā vilciena staciju, 

tad braucu uz Savjolovskas staciju un atkal parasti gāju ar kājām uz 

akadēmiju. Kopumā man sanāca noiet ar kājām kādus 5km uz vienu pusi. 

Vēlāk, pārceļoties dzīvot uz citu dzīvokli, es no rīta gāju pat slēpot tuvākajā 

parkā. Tā visu dzīvi esmu centies saglabāt aktīvu dzīvesveidu. 

No garnizona laikiem es meklēju iespējas uzspēlēt badmintonu. Dažreiz 

man izdevās uzspēlēt, piemēram, vasarā Timirjazava parkā. Esot 

komandējumā, man bija iespēja uzspēlēt badmintona sportistu grupā. Viņi 

augsti novērtēja manas prasmes badmintonā. Viņi man jautāja vai man nav 

sporta meistara līmenis un bija pārsteigti, ka es neesmu piedalījies oficiālajās 

sacensībās un man nav nekādas kvalifikācijas šajā sporta veidā. Badmintonu 

spēlēju arī vēlāk, dienot NBS Apvienotajā štābā. Par to grāmatas III. daļā. 

 
 

Fizisko normatīvo kārtošana Maskavā, GS akadēmijā. 
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Man ļoti patika spēlēt badmintonu 
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Viens no Maskavas maratoniem, man blakus Māris Krieviņš 

 

Darbs akadēmijā. Lai pilnveidotu savas zināšanas matemātikā, es 

iestājos mācīties Maskavas universitātes Matemātikas un kibernētikas 

fakultātes vakara nodaļas speciālajā grupā, kur visiem jau bija augstākā 

izglītība. Programma bija speciāli veidota, lai padziļinātu mūsu zināšanas 

gan datoru programmēšanas, gan matemātikas jomā. Tas bija laiks, kad es 

atgriezos mājās ar beidzamo metro vilcienu un pēc pusnakts. Kā es atzīmēju 

agrāk, tikai laba fiziskā kondīcija ļāva radoši strādāt, guļot diennaktī vidēji 

4-5 stundas. 
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Es tiku arvien vairāk iesaistīts zinātniskajā darbā un biju viens no 

vadošajiem militārajiem ekspertiem PSRS AWACS vai A-50 (ŠMEĻ) 

sistēmas izstrādē un izmēģinājumos. Es izveidoju jaunu zinātnieku grupu, 

kas vienlaikus mācījās aspirantūrā - gatavoja kandidāta disertācijas 

(Rietumos un tagad Latvijā tās sauc par doktora disertācijām), kuras 

gatavojot varēja piedalīties arī pasūtītajos pētījumos. 

Mūsdienu lidaparātiem, sevišķi militārajā jomā, ir vajadzīgas dažādas 

radiotehniskās iekārtas, kuru skaits sasniedz vairākus desmitus, un to 

antenām lidaparāta korpusā jāveido caurumi vai antenas jāizceļ ārpus 

korpusa. Tas rada daudzas gan aerodinamikas, gan citas problēmas. PSRS 

GS vadība izvirzīja uzdevumu apsteigt Rietumus, veidojot lidaparātu ar 

„gudru ādu”. Tādēļ es uzsāku jaunu pētījuma virzienu – integrētas, 

superplatjoslas antenas sistēmas izveidi uz nākotnes lidaparātiem.  

Sākotnēji „nopietnas” pētnieciskās organizācijas atteicās tādus nereālus, 

fantastiskus pētījumus veikt, bet sadarbībā ar Maskavas Aviācijas institūtu 

izdevās sagatavot gan teorētisko moduli datoru programmās, gan praktiski 

nodemonstrēt tādas antenas elementus. Tad jau uzradās daudz gribētāju 

piedalīties šajā pētījumā, kurš kļuva par manas habilitētā inženierzinātnes 

doktora disertācijas pamatu, un to es aizstāvēju Latvijas Zinātņu akadēmijas 

Fizikālās enerģētikas institūtā 1993.gada 18.maijā.  

 

 
 

Zinātniskā darbība bija un ir jūtīga tēma. Pirmkārt, sarežģīti skaidrot 

nespeciālistiem par nopietniem pētījumu objektiem un pētījuma metodes. 
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Daudziem tas var būt neinteresanti un garlaicīgi. Otrkārt, parasti daudzi 

pētījumi ir slēgti un grūti noteikt atļautās robežas. Tādēļ es par šiem 

jautājumiem mazāk rakstīšu.  

Savai kandidāta disertācijai man 1991.gadā izdevās noņemt slepenības 

statusu. Tas ļāva man izmantot pētījumu rezultātus atklātos rakstos, kā arī 

uzrakstīt (sk. iepriekšējo sadaļu šajā grāmatā) nedaudz detalizētāk par 

doktora disertācijas saturu, par piedāvātajām idejām un to īstenošanas 

iespējām. Man, atgriežoties no Maskavas Latvijā, bija solīds zinātnisku 

darbu, rakstu un grāmatu saraksts (vairāk nekā 70, kurus bija izpildījis vai 

piedalījies to izpildē kopā ar kolēģiem).  

 
Pieņemu eksāmenu GS akadēmijā 

Atgriežos pie ikdienas dzīves notikumiem un momentiem. Pēc 

disertācijas aizstāvēšanas 1977. gadā es kļuvu par mūsu slavenās Maskavas 

GS akadēmijas pasniedzēju. Sāku strādāt 46.katedrā, un mani priekšmeti bija 

elektrodinamika, antenas, EMV izplatīšanas teorija, vēlāk jau bija arī citi 

priekšmeti. Akadēmijā bija strikti noteikts normatīvo dokumentu kopums, 

kurus vajadzēja ievērot. 

Akadēmiskajam personālam bija atļauts un rekomendēts nodarboties arī 

ar zinātnisko darbību. Es ļoti daudz laika veltīju zinātniskajai darbībai. Man 

bija sava pētnieku grupa, pamatā mani aspiranti, bet tas jau bija nedaudz 

vēlāk, astoņdesmitajos gados.  

Militārajiem zinātniekiem Gorbačova laikā atļāva papildus amata algai 

saņemt naudu par veiktajiem pētījumiem. Tad es iepazinos ar valsts militāro 

pasūtījumu sistēmu un naudām. Mani daudz kas pārsteidza. Kutuzova 

prospektā bija liela daudzstāvu māja, kur strādāja daudzskaitlīga ierēdņu 
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armija, kas izpildīja starpnieka lomu starp pētniekiem un pasūtītājiem - 

Aizsardzības ministriju. 

Pirmo reizi es tur ierados ziemā. Kāds bija mans pārsteigums, kad 

ieraudzīju ar sarkanu paklāju klātu celiņu no iekšējā pagalma uz ieejas 

durvīm. Apkārt balts sniegs, un tas ļoti kontrastēja. Kabineti arī bija ļoti labi 

aprīkoti. Tur viss izstaroja solīdumu un pārpilnību. Par saviem pētījumiem 

mēs saņēmām tikai nelielu daļu naudas, kas bija iedalīta projektam.  

Es ierosināju naudu par zinātniskajiem pētījumiem dalīt visiem, kas 

piedalījās pētījumos, arī maniem aspirantiem. Viņi bija karavīri (virsnieki) 

un saņēma savu amatalgu. Priekšniecība tam nepiekrita. Tad es saņēmu 

naudu par zinātniskajiem pētījumiem un dalījos ar saviem aspirantiem. Tam 

priekšniecība negribēja piekrist un atļāva arī aspirantus iekļaut to cilvēku 

sarakstā, kas saņēma papildu naudu par veiktajiem pētījumiem. Tas bija 

jauks laiks. 

Es daudz nodarbojos ar pētījumiem un praktiski nodrošināju, ka katram 

mūsu katedras pasniedzējam un cilvēkiem, kas strādāja ar mani, bija 

papildus otrā alga. Vīriem tā bija iespēja saņemt savu sievu neuzskaitīto 

naudu, to glabāt seifā un izmantot savām vajadzībām. Manā darba grupā mēs 

strādājām aizrautīgi. Bieži svētkus pavadījām darbā. Toties, piemēram, 

pavasarī, pabeidzot kādu ZPD un saņemot labu naudu, nopirkām kasti 

šampanieša un kopā braucām dabā atpūsties, sauļoties un peldēties. Tas bija 

entuziastu un labu draugu kopums. 

Mūsu grupā bija jauna un skaista meitene, kas pildīja sekretāres 

pienākumus. Taisnību sakot, viņa patika ļoti daudziem maniem kolēģiem, un 

ne tikai viņiem. Viņa bija neprecēta. Mēs ar viņu sadraudzējāmies un kopā 

daudz laika pavadījām darbā un ne tikai darbā.  

Anekdote no dzīves. Darbā atnāca ļoti jauna, skaista meitene. Viņa bija 

ļoti aktīva un izrādīja velmi veidot ar mani ciešākas attiecības. Viņai bija 

iekārtojusies darbā, kā toreiz teica “pa blatu”. Es centos nepārkāpt 

pieklājības robežas.  

Vienreiz naktī miegā vai pusmiegā redzu mūsu attiecību turpinājumu. 

Es vairs nevaru atturēties, bet katram gadījumam nolēmu pajautāt cik viņai 

gadu, jo man likās, ka viņai nav 18 gadu. Dzirdu sievas atbildi vai tad 

neatceries cik man gadu, jo biju gultā.  

 

Slēpošana. Es jau no pirmā kursa, mācoties akadēmijā, atsāku slēpot 

pēc vairāku gadu pārtraukuma. Visus gadus, kamēr mācījos un dienēju 

Maskavas GS akadēmijā, biju akadēmijas slēpošanas izlases sastāvā.  

Dažreiz piedalījos arī slēpošanas maratonos. Pirms Jaungada Maskavā 

bija tradicionālās 30km sacensības. Tās tika organizētas pēcpusdienā. 

Vajadzēja noslēpot divus apļus pa 15km. Es biju ģērbies viegli. Man bija 

neilona svīteris, un ārā bija ap -20
0 

C. Es no rīta nebiju nekā lāgā ēdis, un 

starts bija kaut kur divos dienā. Dalībnieku skaits bija vairāki tūkstoši. 
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Es noslēpoju pirmo apli, varēja jau kaut ko iedzert, bet man negribējās, 

un es aizgāju uz otro apli, neko nedzēris un neēdis. Man jau asistēja gan 

sieva distancē, gan man draugs, pats sporta meistars slēpošanā. Es sāku 

slēpot otru apli un sapratu, ka ir beigusies enerģija. Sajūta bija, ka neprotu 

pat lāgā slēpot, jo tāds liels skaits slēpotāju bija izgājis pa distances 

sagatavotajām sliedēm, un tās bija stipri bojātas.  

Mans ātrums nokritās, palika pat auksti. Es tik labi pat nepārzināju to 

apvidu, lai izstātos no sacensībām un brauktu uz finišu. Atcerējos, ka var 

pakošļāt egles skujas, un es sāku tās košļāt. Mani panāca viens dalībnieks, 

kas saprata, ka man ir iestājies bads. Dīvaini skan, bet tā ir garajās distancēs. 

Viņš man pajautāja, vai ir liels izsalkums, un iedeva šokolādes gabaliņu. 

Tad jau man ātri palika labāk, un kaut kur piecus km līdz finišam mani 

sagaidīja draugs un iedeva padzerties, tad jau es finišēju labā tempā. Tas man 

bija tāds interesants piedzīvojums un mācība, ka vajag prognozēt savu 

enerģijas daudzumu un laikus to uzpildīt. Tas ir svarīgi visās lietās, kad 

vajag ilgstoši darboties ar lieliem fiziskiem tēriņiem. 

Jaungada naktī mēs bijām pasūtījuši kompānijai restorānā galdiņu, un 

tad es visu nakti daudz ēdu. Pret rītu atbraucām mājās. Pie manis palika 

draugs ar sievu. Es atnācu, mājās izdzēru glāzi spirta un sāku lasīt grāmatu. 

Man galīgi negribējās gulēt. Mani ciemiņi bija pārsteigti, ka pēc slēpošanas 

un negulētas nakts man ir tik daudz enerģijas.  

Piedalījos arī Maskavas slēpošanas maratonā - 60km distancē. Es jau 

piedalījos amatieru līmenī. Tas bija diezgan sarežģīti, jo starts un finišs bija 

dažādās vietās un visu vajadzēja ņemt sev līdzi arī distancē. Man līdzi bija 

tikai papildu sporta krekls un zeķes. Noslēpojot distanci, es nomainīju mitrās 

zeķes pret sausām un sporta kreklu. Pēc finiša vajadzēja iet uz metro, un 

kādu stundu bija brauciens uz mājām. Tēju jau deva distancē un finišā. 

Papildu drēbes bija uz jostas. Tā tas izskatījās, bet dalībnieku bija daudz – 

vairāki tūkstoši. Kādam jau bija sagaidītāji finišā, bet man nebija. Mums bija 

bērni, un nevarēja jau sieva ar bērniem izbraukāt.  

Es jau biju pulkvedis. Akadēmijas sacensībās slēpošanā pirmo vietu 

ieguva jauns klausītājs, kas bija sporta meistars slēpošanā un bija atnācis 

mācīties no Urālu kara apgabala. Man bija 3.vieta. Precīzi pat neatceros. Pēc 

tam, kā parasti, bija Maskavas garnizona sacensības slēpošanā. Tur parasti 

piedalījās arī PSRS izlases vīri, un mums tur nebija nekādu izredžu tikt 

godalgotās vietās.  

Es parasti slēpošanas sezonā tikai dažas reizes slēpoju ar maksimālo 

atdevi. Tas nozīmē, ka dažreiz tuvu tam, ka finišā tumšs paliek acīs. 

Garnizona sacensībās es parasti arī no sevis izspiedu visu, uz ko biju spējīgs. 

Es parādīju labāku laiku nekā mūsu akadēmijas čempionam. Tas viņu šokēja. 

Viņš nevarēja saprast, kā es, pulkvedis un solīdā vecuma - 45+, varēju 

uzrādīt par viņu labāku laiku. Man bija labas slēpes, un viņš man tās 

notirgoja, jo tajās viņš saskatīja panākuma atslēgu. Problēma nebija slēpēs, 
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bet prasmē koncentrēties, pareizi izvērtēt savas iespējas un izvēlēties mērķi, 

ko vari sasniegt. 

 

Es Maskavā biju slēpošanas sporta veterānu klubā. Mēs katrās 

brīvdienās piedalījāmies dažādas sacensības - ziemā slēpojām, vasarā 

skrējām. Ziemas sezonas noslēgumā mēs izbraucām cept šašlikus mežā. 

Viens tāds gadījums palicis prātā.  

Bija maija sākums. Mežā vietām vēl bija saglabājies sniegs. Mēs ar 

ģimenēm, ieskaitot bērnus, devāmies uz mežu. Uzvilkām tentu virs 

improvizēta galda, cepām un ēdām šašliku, spēlējam futbolu un vispār jauki 

pavadījām laiku. Bērni bija sajūsmā. Neviens neievēroja to, ka pa reizēm lija 

auksts pavasara lietus. 

 

 
Man uz rokām Viktorija, 1975.gads 

Braucot mājās, elektriskajā vilcienā mūs cilvēki iztaujāja: „No kurienes 

tik laimīgi?” Kad mēs stāstījām - neticēja. Laiks patiešām bija tāds, ka 

saimnieks suni nelaidīs laukā, bet šeit ar maziem bērniem brīvprātīgi 

braukuši uz mežu. Tas esot neticami. Varbūt zināma patiesība, ka cilvēkus 

laimīgus dara ģimene, draugi, līdzcilvēki, bet mazāk bagātība vai laika 

apstākļi. 
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Mūsu palīgi Viktorija un Antons 

 

Šaušanas sports. Man Maskavā bija draugs latvietis Aleksandrs 

Gerasimeņuks, kas bija daudzkārtējais pasaules čempions šaušanā ar gariem 

stobriem. Viņš bija nācis no Latvijas Audriņiem, un Rēzeknes rajonā dzīvoja 

arī viņa brālis. Viņš strādāja par šaušanas nodarbību instruktoru akadēmijas 

šautuvē, kas bija zem akadēmijas II fakultātes, pagrabtelpā.  

Šautuve bija labi iekārtota; ar vairākām palīgtelpām. Tajā bija iespējas 

organizēt sacensības šaušanai 50m un 25m distancēs. Es jau varēju jebkurā 

laikā aiziet un patrenēties šaut ar pistoli. Tur bija arī instruktore Katrīna, kas 

bija sporta meistare standarta šaušanā ar mazkalibra šauteni. Mums 

izveidojās laba un draudzīga kompānija.  

Aleksandrs man atlasīja Makarova pistoli, ar kuru es piedalījos 

sacensībās gan virsnieku daudzcīņā, gan šaušanā ar dienesta pistoli. 

Interesants fakts bija tas, ka labākie stobri bija vēl Staļina laikos ražotajām 

pistolēm. 

Šautuvē bija speciāla iekārta, kurā varēja pistoli nostiprināt nekustīgi un 

noteikt pistoles un munīcijas tehnisko izkliedi. Es nebiju sastapis standarta 

Makarova pistoli un munīciju, kas ļautu izšaut labāk par 290 no 300. Tādēļ 

jau sporta meistara normatīvs bija 273 no 300.  

Aleksandrs man atlasīja gan pistoli, gan munīciju. Viņš bija izgudrojis 

un uztaisījis iekārtu, kas sadalīja munīciju, man liekas, pēc lodes svara un vēl 

kādām pazīmēm. Es biju vienmēr nodrošināts uz sacensībām ar iespējami 

labāko ekipējumu. Trenēties varēju bez ierobežojumiem. Mēs tur arī dzērām 

tēju, runājām un vienkārši varējām apmainīties viedokļiem, pamatā par 

sporta jautājumiem.  

Reiz es vadīju ieskaites pieņemšanu no virsniekiem, kas šāva pa zaļo 

krūšu mērķi. Rezultāti bija dažādi. Pie manis atnāca mana meita, kas strādāja 

akadēmijā un bija jau absolvējusi Maskavas Aviācijas institūtu, kur 
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neklātienes nodaļā mācījās 6 gadus. Viņa bija veiksmīgi apguvusi izpletņu 

lēkšanas kursu un bija jau lēkusi ar izpletni.  

Meita palūdza atļaut arī viņai kārtot ieskaiti šaušanā. Es visu izstāstīju, 

pats kontrolēju, kā viņa visu dara. Meita gan bija nepiemēroti ģērbusies, jo 

kājās bija augstpapēžu kurpes, kas noteikti neder šaušanas vingrinājuma 

izpildei. Kāds bija tur esošo virsnieku pārsteigums, kad šī jaunā meitene uz 

augstpapēžu kurpēm teicami izpildīja karavīru normatīvu.  

Es šautuvē daudz trenējos un sagatavoju arī dažus trikus. Piemēram, 

parasti es trenējos vienā vietā - pie sienas. Roka jau bija tik automātiski 

trenēta, ka es varēju sašaut zaļo krūšu mērķi un ar aizsietām acīm izpildīt 

karavīru vingrinājumu (3 šāvienus) uz teicamu atzīmi. 

Cits triks bija, ka es uz derībām 25m attālumā sašāvu 5 kapeiku monētu 

ar trijiem šāvieniem. Šo triku es atkārtoju un parādīju Saeimas deputātiem, 

kas deviņdesmito gadu sākumā bija NAA šautuvē un bija izteikuši vēlmi 

patrenēties. Trika ideja bija vienkārša. Es jau iepriekš noteicu vietu, kur 

nolikt monētu un kur vajag mērķēt, jo parasti es lietoju pistoli, kad jāmērķē 

zem melnā apļa, lai trāpītu apļa vidū.  

Aleksandrs izdomāja un ieviesa dueļu iekārtu, kad divi cilvēki nostājas 

un sāk šaut uz 25m attālumā esošiem nelieliem mērķiem. Kas pirmais trāpa 

pretinieka mērķī, tas sagriež savu mērķi uz sāna, ka to nevar sašaut, un tas ir 

uzvarējis. Duelis piedāvā ātri un vienlaikus pietiekami trāpīgi šaut. Ātrums 

vai precizitāte. Tas kutina nervus, un dalībnieks saņem adrenalīna devu.  

Es ar abām rokām būtu par oficiāli atzītu dueli, kā tas bija daudzus 

gadus pat gadsimtus atpakaļ. Cilvēkiem būtu jākontrolē sava darbība un uz 

pasaules būtu mazāk nelietību un neliešu. Aizietu bojā arī godīgi cilvēki, 

kam ir saasināta taisnības izjūtas. Domāju, es ilgi nenodzīvotu. 

Aleksandrā apvienojās pasaules līmeņa šāvējs un cilvēks ar “zelta” 

rokām. Viņš aizbrauca uz Vāciju, un dabūja tā laika pasaulē labāko ieroču 

laidnes lekālus, zīmējumus, pēc kuriem gatavo koka laidnes. Pēc tam brauca 

uz Tulas ieroču rūpnīcu, un tur viņa uzraudzībā tika uztaisīti stobri, un tad 

jau viņš gatavoja šautenes PSRS izlases šāvējiem. Es vismaz redzēju, ka 

dažiem viņš tās izgatavoja, un tad jau šīs šautenes tika piešautas mūsu 

akadēmijas šautuvē.  
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Jaunā Krēsliņu paaudze: Jānis, Viktorija un mazdēls Artems. 

Atceros vienu olimpisko čempionu, kas diezgan daudz iztērēja patronu 

šautenes piešaušanai, teikto, ka Olimpiskajās spēlēs par vienu patronu viņam 

esot piedāvāts vai 1000$, jo Rietumvalstis gribēja saprast, kā tiek izgatavotas 

PSRS olimpiešiem patronas, kas ļauj sasniegt tik labus rezultātus. Sarunāties 

ar tādiem cilvēkiem, iepazīties ar viņu pieredzi un dažādiem dzīves 

gadījumiem bija ļoti interesanti. 

Aleksandram bija meita, kas bija PSRS izlases sastāvā. Deviņdesmito 

gadu sākumā es mēģināju pierunāt Aleksandru atgriezties ar ģimeni Latvijā. 

Viņam Latvijā neatrada dzīvokli, un viņam nebija iespēju, kā man, samainīt 

Maskavas dzīvokli pret Rīgas. Viņš palika dzīvot Krievijā, un viņa meita 

1992.gadā ieguva olimpiādes sudraba medaļu. Bēdīgi, ka mēs neprotam 

atbalstīt savus cilvēkus, kas ir devuši un varēja dot lielu pienesumu Latvijai. 

Aleksandrs pēc pakāpes bija apakšvirsnieks. Viņš mani iepazīstināja arī ar 

deviņkārtīgo Olimpisko spēļu dalībnieku Afanasiju Kuzminu. 

 

Atmiņā ir 1985.gads, kad atzīmēju savu 40.dzimšanas dienu. Mani 

apsveikt bija atnākuši kolēģi no darba - akadēmiskais personāls, tad bija 

slēpotāji, skrējēji, šaušanas sporta un jaunā sporta veida karatē pārstāvji. 

Daudzi pirmo reizi satikās savā starpā vai pat ar tādu aktivitāšu pārstāvjiem. 

Piemēram, akadēmiskais personāls maz ko zināja par karatē vai šaušanas 

sportu.  

Man tajā laikā bija jau trīs bērni. Maniem kolēģiem bija pārsteigums, kā 

es paspēju visu to darīt, piedalīties dažādos pasākumos un vēl audzināt kopā 



 

233 

 

ar sievu bērnus. Mēs tajā vakarā vairāk laika veltījām iepazīšanās sarunām. 

Cilvēki uzzināja par daudzām viņiem iepriekš nezināmām aktivitāšu jomām. 

 

Par karatē. Dažus sporta veidus ir grūti savienot vai tie savstarpēji 

nesader. Septiņdesmitajos gados, kad karatē PSRS bija nelegāls sporta veids, 

es ar to aizrāvos. Trenējāmies vakaros skolu zālēs. Par treniņiem maksājām. 

Šajā procesā bija arī daudz avantūristu, kas gribēja tikai nopelnīt naudu. Bet 

bija īsti jaunā sporta veida entuziasti.  

Vienu laiku es trenējos skolā, kur mācījās mani bērni. Skola atradās 

netālu no mājām. Skolā nebija labu iespēju nomazgāties. Vakarā pēc treniņa 

arī ziemā es bieži gāju uz mājām basām kājām. Man vispār no bērnības patīk 

būt ar basām kājām.  

Reiz ziemā, kad ārā sniegs un auksti, es eju ar basām kājām pa sniega 

taciņu. Pretim nāca jauniešu bariņš. Ieraugot mani, nākot ar basām kājām, 

viņi bija ļoti pārsteigti. Savu pārsteigumu viņi izteica skaļi. Gribu atzīmēt, ka 

iet pa sniegu vai taciņu sniegā jau nav problēmu. Saprotams, šeit ir būtisks 

laika resurss, bet 10 min gājiens nerada nekādu problēmu.  

Ļoti uzmanīgam jābūt, ejot pa ārā esošajām betona kāpnēm, jo betona, 

un vēl vairāk metāla, siltuma vadības spēja būtiski pieaug, un tad jau kājas 

daudz spēcīgāk jūt aukstumu. Tas ir pamatā vai dod iespējas iet pa karstām 

koka oglēm. Mani bērnībā pārsteidza tēva spējas ar plikām rokām paņemt 

sarkanu ogli no krāsns. Viņam patiešām bija sastrādātas rokas ar tulznām un 

biezu ādu, bet galvenais jau ir fizikas likumi – koka ogļu slikta siltuma 

vadības spēja.  

Mums vēlāk izdevās organizēt sekciju arī mūsu militārajā akadēmijā. 

Mums bija laba sporta zāle un dažāds aprīkojums. Man paveicās ar 

treneriem, viņi bija dažādi, bet starp tiem bija slaveni cilvēki, piemēram, 

Tadeušs Kasjanovs, kas spēlēja filmā “20.gadsimta pirāti”. Tas bija 

profesionālis ar lielo burtu. Biju pazīstams ar Šturminu, kas bija pirmais 

PSRS Karatē federācijas prezidents. Viņu gan vēlāk apcietināja un tad 

atbrīvoja. 

Dabīgi, karatē un šī sporta veida pārstāvji ļoti interesēja kriminālās 

struktūras. Daudzi perspektīvie sportisti tika iesaistīti un sadarbojās ar 

kriminālajām struktūrām. Es personīgi vairākkārt saņēmu tādus 

priekšlikumus. Man bija papildu pozitīvas spējas vai iemaņas – sporta 

meistars šaušanā ar pistoli, un arī tajās aprindās cienīja smadzenes.  

Pirmais Maskavas čempionāts karatē. Man piedāvāja piedalīties, bet es 

atteicos. Es parasti cenšos objektīvi izvērtēt situāciju un savas spējas. Fiziski 

es biju labā formā. Es varēju panest sitienus. Man praktiski neviens nevarēja 

caursist (izjaukt elpošanu) presi. Bet mana reakcija nebija pietiekami ātra. Es 

nebiju bokseris, no manis nesanāk labs sprinteris. Man ir iedzimta izturība. 

Es esmu gargabalnieks. Arī ar lokanību ne visai labi bija. Man pateica, ka 

slēpojot, un sevišķi slīdsolī, saites gūžās zaudē lokanību. Tas samazina 
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iespējas karatē strādāt ar kājām pa augstiem mērķiem, piemēram, oponenta 

galvu.  

Karatē trenējos vairāk sev, lai uzturētu labu fizisko kondīciju. Tādi 

sporta veidi ļauj drošāk justies un orientēties nejauši radušās konflikta 

situācijās uz ielas. Pati karatē filozofija balstās uz spējām atturēt uzbrukumu. 

Parasti jaunajiem sekcijas locekļiem stāsta dažādus nostāstus, kuru 

pamatdoma ir, ka cilvēks sāk nodarboties ar karatē, lai atriebtos, dzīvē kāds 

apvainojis, pazemojis utt. Sākumā trenējas ar domu, lai spētu atriebties, bet, 

sasniedzot noteiktu spēju līmeni, cilvēks no savas sākotnējās domas 

atriebties atsakās. 

Man jau no tiem treniņiem ir palikušas iezīmes ķermenī. Piemēram, 

bloķējot ar kreiso roku sitienu ar kāju, man tika pārplēsta mazajam 

pirkstiņam cīpsla. Tagad to pilnībā nevar iztaisnot. Vai neizvairījos no 

sitiena ar kāju pa ribām. Vakarā aizgāju gulēt, bet no rīta asas sāpes krūtīs 

sirds rajonā, kur saņēmu sitienu ar kāju. Sieva pateica, ka tas man ir sods par 

maniem daudzajiem treniņiem. Izsauca ātros, un ārste paklausījās sirdi. Viss 

esot labi, bet ieraudzīja zilumu sirds rajonā un, saņemot manu skaidrojumu 

par sitienu, aizsūtīja uz rentgenu. Izrādījās - divas lauztas ribas. Nācās 

treniņus piebremzēt. 

Ribas jau saaug, un brūces sadzīst. Man tikai ieteica mazāk kustību, lai 

fiksētu nekustīgi ribas, kas bija lauztas, bet nebija sadalījušās daļās. Pēc kāda 

laika mēs aizbraucām atvaļinājumā uz Annu. Manai kaimiņienei uz laukiem 

un manai bijušajai klasesbiedrenei Vijai bija meitas kāzas. Mēs aizgājām, un 

es jau nevienam neskaidroju par problēmām ar savām ribām. Viena jauna 

meitene parāva mani dejot. Man tas bija spēcīgs pārbaudījums ar sāpēm. 

Mēs ar sievu drīz vien pametām jautrās kāzas. 

Karatē viens no demonstrācijas elementiem ir lauzt dēlīšus. Reiz 

Alūksnē biju kompānijā, kas mani izprovocēja parādīt, kā to var izdarīt. Bija 

vecs virtuves skapītis, un man palūdza parādīt, kā, piemēram, var ar dūri 

caursist durvis. Es spēcīgi iesitu, bet diezgan stipri sabojāju savu labo roku, 

jo aiz durvīm bija plaukts. Salauzt dēli, sitot par dēļa galu, jau nav praktiski 

iespējams. Tā man bija mācība, ka vienmēr vajag saprast situāciju. 

Vēl viens piemērs no karatē. Mēs tajā laikā skatījāmies nelegālas filmas 

par karatē. Viens no efektīviem karatē iespēju demonstrējumiem bija, kad 

cilvēks ar kailas rokas delnu cērt pudeles kakliņus. Tas izskatījās fantastiski, 

kad pudele stāv uz galda, tiek nocirsta tās augšdaļa un pudele pat neapgāžas. 

Pēc disertācijas aizstāvēšanas mēs ar draugiem bijām jau iedzēruši, un tad 

kāds atcerējās tādu filmu un piedāvāja izmēģināt to izdarīt man.  

Es jau zināju, ka to es nespēju izdarīt. Mājās mēs dzērām šampanieti, un 

tad piedāvāja izmantot šī dzēriena pudeli. Nolēmām atvieglot eksperimentu. 

Pudeles resnais gals bija uz galda malas, bet tievo galu turēja mans draugs, 

un ar delnu vajadzēja pārcirst pudeli. Sitiens bija spēcīgs. Pudele palika 

vesela, bet virtuves galdam tika izlauzts liels robs. Tā bija vieta, kur gulēja 
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pudeles apakšdaļa. Blēņas jau dara arī pieaugušie. Mans kompanjons tajā 

reizē bija Vitālijs Jefimovs, aviācijas maršala dēls, ar kuru mēs kopā 

mācījāmies 44.katedras aspirantūrā.  

Labākais tests karatē ir spēja uztaisīt caurumu avīzes lapā, kas tiek 

turēta aiz vienas malas. Tad visu nosaka sitiena ātrums. Lode izies cauri, un 

paliks neliels caurums. Ja sitiens nav pietiekami ātrs, tad lapa tikai atlieksies 

un paliks nebojāta. Tas ir vienkāršs un labs tests sitiena ātrumam. Sitiena 

jauda ir atkarīga no dūres kustības ātruma. Tas nosaka rokas laušanas un 

caursišanas spējas, sitot pa dažādiem objektiem, ieskaitot cilvēka ķermeni. 

Papildus jau vajag sagatavot rokas sitienam, lai pats sevi nesavainotu. 

Nedaudz stāsts no dzīves. Akadēmijā mūsu grupā trenējās fiziski 

spēcīga, jauna meitene – seržante, kas pēc neoficiālās informācijas bija 

PSRS aizsardzības ministra mīļākā. Man bija labas un draudzīgas attiecības 

ar viņu. Viņā kādu laiku izlaida vairākus treniņus un es jautāju kādēļ. Atbilde 

bija vienkārša, ka visam nepietiek laika. Es mēģināju uz sava piemēra 

paskaidrot, ka man ir sieva, bērni un es neizlaižu treniņus. Viņa bija 

neprecēta. Atbilde bija jauka, Tu jau esi visos treniņos, jo Tev ir sieva un 

bērni, bet es esmu brīva meitene man nav laika. 

 

Cita tēma. Mums interesanti sanāca. Plānojām vienu balkonu aizstiklot 

un uztaisīt papildu telpu, kur var arī dzīvot. Tas tika izdarīts, un sanāca laba 

papildu telpa. Mums 1987.gadā piedzima ceturtais bērns – Jānis. Es 

neprasīju paplašināt man dzīvojamo platību, jo nekad neesmu gājis un kaut 

ko lūdzis. Man vienmēr iekšēji no Sibīrijas laikiem bija un ir palicis princips 

netici, nebaidies, nelūdz. 

Priekšniecība atzinīgi vērtēja manu darbu. Pēc kāda laika man tika 

piedāvāts jauns, četristabu, dzīvoklis Novogirejevā. Jaunā Maskavas rajonā, 

kas atkal atradās pie apvedceļa, tikai Maskavas austrumu daļā. Man patīk 

dzīvot tuvāk pilsētas nomalei vai parkiem. Tā ir iespēja trenēties, netērējot 

daudz laika braucienam uz treniņa vietu un atpakaļ. 

. 

Dzīvojamās mājas augstceltni cēla militārie celtnieki. Tika plānota 

ķieģeļu māja. Tā jau skaitījās kvalitatīva. Inese mācījās Maskavas Aviācijas 

institūtā un strādāja akadēmijā. Es viņai devu uzdevumu sekot, kā iet ar 

dzīvokļa apdari. Es sākumā jau biju pats aizbraucis un iepazinies ar 

brigadieri. Tā bija sieviete, un, ļoti kulturāli izrunājies, iepazīstināju ar meitu 

un pateicu, ka viņa būs mūsu ģimenes pārstāve, kas sekos dzīvokļa apdarei.  

Tā jau bija PSRS laikos, ka varēja iedot it kā jaunu dzīvokli, bet tas 

nebūs lietojams bez lieliem papildu ieguldījumiem. Tā māja sākotnēji bija 

plānota lielai priekšniecībai ar lieliem dzīvokļiem. Sākās Mihaila Gorbačova 

laiks, “perestroika”, un māja tika pārplānota. Piemēram, no viena liela 

dzīvokļa uztaisīja vienu četru un otro - divu istabu dzīvokli. Bija paredzētas 

lielas vannas un tualetes istabas, bet tad celtnieki bija ielikuši mazus vannas 
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un tualetes blokus. Tas radīja brīvu telpu starp bloka un celtnes sienām. Tas 

bija neloģiski un stulbi, bet es plānoju vēlāk pats pārtaisīt. Papildus totālā 

zagšana. 

Pienāca laiks, kad manu iepriekšējo dzīvokli piešķīra kādam akadēmijas 

virsniekam. Viņš bija saplānojis noteiktā dienā pārbraukt, un man vajadzēja 

to atbrīvot. Inese pateica, ka mūsu dzīvoklis ir izlaupīts. Es aizbraucu 

apskatīt. Tas bija kaut kas galīgi negaidīts. Piemēram, tur nebija tualetes 

poda, tikai caurule, un pārējās telpas līdzīgi.  

Es saģērbos vienkārša cilvēka izskatā. Zem sporta jakas bija redzams 

jūrnieku strīpainais krekls utt. Es sākumā satiku militāro celtnieku, kas kaut 

ko vēl darīja mūsu jaunajā dzīvoklī. Es jau labi zināju bagāto krievu valodu 

un izmantoju visus vārdus, uzsvaru liekot uz cietumnieku leksiku. Tad liku 

pasaukt brigadieri. Viņa mani iepriekš bija redzējusi aviācijas pulkveža 

uniformā un kā ļoti pieklājīgu vīrieti. 

Es daudz ko izmantoju no bandītu leksikas. To nevaru rakstīt, jo tā nav 

literāra valoda. Viena neliela epizode no manis teiktā. Es nosēdināšu kādu 

tualetes poda vietā un tūpļa zarnu uzvilkšu uz tur esošās caurules, lai būtu 

kur vismaz aiziet vīriešiem pačurāt. Brigadierei iepletās acis, sāka raustīties 

valoda un viņa saprata, ka ar mani viņiem būs problēmas. 

Tad sākas tipiska tā laika diskusija, jau celtnieku starpā. Viņi diskutēja, 

kur un ko var paņemt vai nozagt. Lielākajā daļā dzīvokļu jau bija iebraukuši 

iedzīvotāji, un tur vairs neko nedabūsi, nenozagsi. Tad, piemēram, tualetes 

podu nolēma paņemt pasta nodaļā, kas bija mūsu augstceltnes sadaļa un jau 

strādāja. Mani tas izbrīnīja, bet es necentos dot padomus, tikai noteicu 

termiņu un savas prasības. 

Dažu dienu laikā viņi dzīvokli sataisīja. Nevar jau teikt, ka tas bija labā 

stāvoklī, bet vismaz viss nepieciešamais bija, lai varētu tur ievākties. Mani 

pārsteidza tas, ka tādā nosacīti lielā dzīvoklī nebija neviena iebūvēta skapīša, 

kur likt mantas. Ģimenei ar bērniem jau ir daudz dažādu mantu, un tām 

vajadzētu sienā iebūvētus skapīšu. Es aizgāju pie celtniecības priekšniecības. 

Tas bija vecākais virsnieks, kas man paskaidroja par dzīvokļu pārplānošanu. 

Tomēr man nelielu skapīti koridora sienā uztaisīja. Tas bija pārāk 

mazietilpīgs, kaut gan kaut ko varēja jau arī tur ielikt. Tad es pats uztaisīju 

lielajā istabā lielu skapi. Vienkārši atdalīju daļu istabas no grīdas līdz 

griestiem. Iekšpusē uztaisīju plauktus, un tad jau varēja tur izvietot gan mūsu 

koferus, gan daudzas citas mantas. Tā mēs iekārtojāmies mūsu pēdējā 

Maskavas dzīvoklī. 
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Kluba „Vienoti saskarsme” sacensības šaušanā. Krēsliņu ģimenes 

starts. 

 

Sākumā apprecējās Inese, tad Viktorija, kurai kāzas jau atzīmējām 

jaunajā dzīvoklī. Viņas vīram bija seši brāļi un viena māsa. Kad sanāca tikai 

tuvākie radinieki, tad dzīvoklī bija par maz vietas. Vīra radinieki bija arī no 

Ukrainas un raženi augumā un svarā. Nākamo dienu jaunatne aizbrauca 
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atzīmēt pie Vitālija, kas strādāja apsardzē pie slavenā acu ārsta Fedorova. 

Tur jau bija, kā minēju iepriekš, manas pirmās triatlona sacensības. Tur bija 

arī jauka kafejnīca.  

Reiz bija interesants gadījums, ka kaut ko atzīmējām mājās un piedalījās 

arī Ineses draudzene. Kad bija jau vēls, es piedāvājos viņu pavadīt. Tad 

saņēmu atbildi, kas mani pārsteidza. viņa pati strādāja kāda biznesmeņa 

apsardzē. Labi pārvaldīja karatē, un viņai līdzi bija nunčakas. Tie ir tādi 

speciāli kociņi, savienoti ar virvīti savā starpā, un tie ļauj pratējam tos 

efektīvi izmantot gan aizsardzībai, gan uzbrukumam.  

Meitene bija interesanta, un, cik atceros, viņai tika piedāvāts piedalīties 

arī skaistuma konkursā. Reiz viņai sanāca lielas nepatikšanas. Viņai bijis 

draugs no kriminālajām aprindām. Viņi sastrīdējušies, un paziņa iedūris 

viņai nazi vēderā. Tad nelietis ieslēdzis viņu vannas istabā un apsolījies 

izsaukt ātro palīdzību, ja viņa pateiks, ka pati to nejauši izdarījusi. Viņa 

izdzīvoja, bet pēc operācijas vēderiņa izskats bija sabojāts.  

Man tajā laikā katrā pilsētā bija pazīstami virsnieki. Daudzi tūkstoši bija 

akadēmijas absolventi, daudzās rūpnīcās bija militārie pārstāvji, kas 

kontrolēja produkciju, kas bija paredzēta militārajām struktūrām. Pazīšanās 

jau bija visos, un it sevišķi PSRS, laikos. Man bija daudz un dažādu 

piedāvājumu. Daži piedāvājumi bija “balti”, citi “melni” un vairāki pelēki. 

Tas ir oficiālie, kriminālie un pusoficiālie. 

Piemēram, es varēju organizēt Latvijai nopirkt par nelielu cenu dažādas 

lidmašīnas, bruņuvestes un daudz cita bruņojuma. Es devu ziņu Latvijas 

AM, bet tur neriskēja uzsākt tādu iepirkumu. Laikam jau pareizi. Reiz pie 

manis griezās pārstāvji no Armēnijas vēstniecības. Tajā laikā bija Karabahas 

konflikts. Viņi gribēja nopirkt helikopteru. Tika piedāvāts koferis ar naudu 

par vismaz iespēju saistīties ar helikopteru ražotni. Es no tādiem 

priekšlikumiem uzreiz atsacījos. Uzskatīju un uzskatu, ka ne jau naudā ir 

laime. Labāk ir gulēt mierīgi.  

Pazinu dažas tā laika kriminālās autoritātes. Man piedāvāja dažādas 

iespējas sadarboties ar viņiem, bet es, dabiski, atteicos. Man bija ģimene, 

četri bērni, nemaz nerunājot par morālo pusi. Man jau daļēji bija pazīstami 

viņu tikumi un likumi. Tur arī ir dažādi cilvēki, un daži nokļuva tajās 

struktūrās pēc Afganistānas.  

Tagad, pēc vairākiem gadu desmitiem, es esmu aizdomājies - kādi 

paziņas ir labāki: vai tie, kas smaida, runā pieklājīgi, bet vienlaikus gatavo 

nepatikšanas, vai skarbie vīri, kas runā un darbojas ļoti rupji, toties 

prognozējami.  

Akadēmijā man bija sevišķas attiecības ar politdarbiniekiem. Lai 

nevajadzētu iet katru nedēļu uz poliskajām nodarbībām, es iestājos 

neklātienē kaut kādā politiskajā augstskolā. Es saņēmu diplomu, to beidzot, 

bet tas bija kaut kāds vienkāršs kurss. Fakultātē bija fakultātes priekšnieka 
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vietnieks politiskajā darbā. Tas bija savdabīgs personāls, parasti ar lielām 

ambīcijām un bez akadēmiskiem grādiem.  

Es biju 46.katedras padomes sekretārs. Gatavoju katedras mēneša darba 

plānu, bet to vajadzēja saskaņot ar fakultātes vadību un arī ar vietnieku 

politiskajos jautājumos. Viņš man sāka stāstīt, cik svarīgs ir politiskais darbs, 

un, redzot, ka es neklausos, lika izsaukt katedras vadītāju. Mūsu katedras 

vadītājs bija ģenerālis un profesors. Viņam bija kaut kāda sanāksme, un viņš 

pateica, ka netiek. 

Es atgriezos un noziņoju. Tad man politruks sāka stāstīt, kādā secībā 

vajag un ko plānot. Uz jautājumu, vai es sapratu un esmu gatavs izpildīt, es 

atbildēju - nē, jo es neesmu mašīnrakstītāja, bet, ja vēlas, varu pasaukt mūsu 

katedras sekretāri. Tas viņu stipri saniknoja, un man vairs nevajadzēja iet pie 

viņa saskaņot mūsu darba plānus. 

Interesants bija turpinājums. Viņš demobilizējās slimības dēļ. Pagāja 

ilgāks laiks, un viņš man piezvanīja, atvainojās un palūdza, vai nevarētu 

dabūt mašīnu un palīdzēt pārvest mantas. Es palīdzēju, kaut gan tas lūgums 

mani ļoti izbrīnīja.  

 

Klausītāju prakses vadīšana. Pēc disertācijas aizstāvēšanas es kļuvu 

par pasniedzēju mūsu slavenajā akadēmijā. Gatavoju un lasīju lekcijas. Daļa 

pasniedzēju brauca ar klausītājiem uz dažādām rūpnīcām, kur organizēja 

klausītājiem praksi. Daļa klausītāju pēc akadēmijas absolvēšanas tika 

norīkoti dienēt rūpnīcās, kas gatavoja arī militāro produkciju. Viņi atbildēja 

par saražotās militārās produkcijas atbilstību noteiktajiem standartiem. 

Es katru gadu piedalījos prakses vadīšanā. Tās parasti tika organizētas 

vasarā un dienvidu pilsētās. Es parasti sevi sevišķi neatdalīju no klausītājiem, 

kas arī bija virsnieki. Jāsaka, kā parasti es pārkāpu daudzus pieņemtos 

uzvedības standartus. Dažas epizodes atceros. 

Biju praksē ar klausītājiem Odesā. Mēs ar klausītājiem atcerējāmies 

bērnību un gājām naktī nedaudz paložņāt pa dārziem. Kāds no mūsējiem bija 

uzkāpis kokā un plūca augļus, kurus meta zem koka stāvošajiem. Pēkšņi 

iznāca mājas saimnieks, nedaudz paskatījās un vienīgi pateica, lai esam 

akurāti un nesalaužam zarus. Mēs patiešām visu darījām cilvēciski un 

akurāti. 

Mēs bijām nedaudz pārsteigti, ka cilvēks šo situāciju uztvēra mierīgi un 

saprātīgi. Es domāju, tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, mēs bijām vairāki 

jauni spēcīgi vīrieši, kas var asi reaģēt. Otrkārt, laikam kādi citi dārzus tīrīja 

barbariski un vairāk bojāja, nekā paņēma kādu augli. 

Vēl viens gadījums, kas vairāk bija kā izaicinājums. Naktī ir grūti 

augļus no kokiem savākt kārtīgi. Reiz, ejot gar dārziem, redzam, ka dārzā pie 

galda sēž vairāki cilvēki un aizrautīgi skatās televizoru. Uz galda stāv bļoda 

ar ogām. Cilvēki sēž ar muguru pret galdu un ļoti aizrāvušies ar TV.  
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Virs galda sliecās liels koks, kura saknes un stumbra sākums auga no 

ielas, bet stumbra turpinājums un zari bija virs galda un aiz sētas. Viens no 

mūsējiem pa koku nosliecās virs galda, paņēma bļodu ar ogām un padeva 

mums. Mēs to izbērām savā traukā, un viņš to atlika uz galda. Dārzā pie 

galda sēdošie to nemanīja. Mēs aizgājām un par šo gadījumu daudz jokojām. 

Tie nebija ļauni gājieni, bet vairāk kā izaicinājumi izdarīt kaut ko neparastu. 

Lieli bērni – lielas blēņas. 

Vēl viens gadījums no klausītāju prakses. Reiz praksē vienā vietā bija 

klausītāji no divām fakultātēm. Es pārstāvēju 4., radiotehnisko, fakultāti, un 

mans kolēģis bija no 3., elektrisko iekārtu, fakultātes ar saviem klausītājiem. 

Mēs uzzinājām, ka mūs pārbaudīt brauc ģenerālis. 

Mēs, divi prakses vadītāji un vietējās GS armijas inženieris, sagaidījām 

ģenerāli un atvedām uz viesnīcu. Tur vietējie bija sagatavojuši labu 

uzņemšanu. Ciemiņš atbrauca, un šis notikums tika atzīmēts. Viesnīcas 

ūdens karafē bija ieliets spirts utt. Mēs, prakses vadītāji, nedaudz pasēdējām 

un gājām pie klausītājiem sagatavot viņus augstās priekšniecības pārbaudei. 

Ģenerālis palika ar vietējo priekšniecību un turpināja atzīmēšanu. 

Nākamajā dienā mēs gaidījām priekšnieku, kas tā arī neieradās. Tā mēs 

vēl pāris dienas bijām tādā gaidīšanas režīmā, bet priekšniecība neieradās. 

Cik neoficiāli uzzinājām, tad “svētki” turpinājās vēl dažas dienas, un mēs jau 

aizbraucam, un tikai tad kādu dienu vēlāk aizbrauca mūsu pārbaudītājs. Labi, 

ka vismaz atslēdzās no Maskavas darbiem un komandējuma beigās pat bijis 

pludmalē un peldējies.  

Mēs to nevarējām darīt un tā nedarījām. Es, taisnību sakot, nesaprotu 

cilvēkus, kas nevar sevi savaldīt vai pārvaldīt un lieto alkoholu vairākas 

dienas. Tas, ka cilvēks var iedzert un sadzerties, tas ir slikti, bet saprotami. 

Kad cilvēks sāk, kā saka, “lāpīt paģiras”, tad jau vajag ārstēties. Tā ir 

nepārprotama pazīme, ka cilvēkam vajag ārstēties. 

Prakses vadītāji varēja braukt uz praksi ar savu ģimeni. Es bieži ņēmu 

līdzi sievu un vismaz vienu bērnu. 1983.gadā es aizbraucu uz Taganrogu, kur 

bija plānota prakse. Pēc dažām dienām pie manis brauca Tatjana ar dēlu 

Antonu, kam palika trīs gadi. 

Nāca vilciens, un kāda sieviete gados neveikli gāja pāri sliedēm, un 

izskatījās, ka viņa nemana tuvojušos vilcienu. Cilvēki kliedza, bet bija liels 

troksnis arī no vilciena, un sieviete nereaģēja. Bija risks viņai iet bojā. Es 

nolēcu no perona un viņu izstūmu, izmetu uz perona un burtiski vilciena 

priekšā pats izlēcu uz perona. Tad jau bija daudz cilvēku emociju un liels 

brāziens no manas sievas, kas atbrauca tajā vilcienā.  

Prakses laikā tajā reģionā bija ļoti karsti. Es laikam pirmo reizi biju 

situācijā, kad temperatūra ir virs +40
0
C. Piemēram, brauc atklātā mašīnā, un 

ir tāda sajūta, ka nāk gaisa plūsma no cepeškrāsns. Nezinu, kā vietējie, bet es 

labāk panesu aukstumu nekā karstumu.  
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Mēs dzīvojām rūpnīcas atpūtas bāzē. Klausītāji teltīs, es ar ģimeni 

nelielā koka mājiņā. Tur auga koki un bija ēna, un tas deva nelielu vēsumu. 

Komfortabli bija sēdēt peldbiksēs ārā koka ēnā un dzert karstu tēju. Tad es 

sapratu, ko dod karstas tējas dzeršana karstā laikā. Cilvēks svīst, bet tad 

jūties labi. Rūpnīcā es vairāk atrados direktora kabinetā, kur bija 

kondicionētājs. Tur varēju arī pastrādāt. 

Taganrogā bija diezgan liela upe. Atpūtas bāzes teritorija varēja zvejot 

tikai ar makšķeri. Tur bija daudz zivju. Vīri makšķerēja nopietni un ne tikai 

vaļas priekam, bet arī biznesam. Es uztaisīju Antonam makšķeri un parādīju, 

kā makšķerēt. Tas bija brīnums visiem, un, domāju, visvairāk manam 

mazajam dēlam Antonam, kas pirmais noķēra palielu zivi. Tad, dabiski, viņš 

kļuva par lielāko makšķerēšanas fanu.  

Man jau bija labi, kad puika bija aizņemts ar derīgu lietu. Gribu atzīmēt, 

ka līdz šai dienai Antons ir liels zvejošanas fans. Interesanti, ka Antonam 

patīk zivis ķert, bet tās viņam sevišķi negaršo. Viņam vairāk patīk pats 

process. Man tā ir mācība, ka bērniem var ielikt interesi agrā bērnībā. Tas ir 

gan sportā, gan specialitātēs, gan dažādās zinātnes un mākslas nozarēs. 

Daudziem cilvēkiem spējas un talanti paliek neatmodināti un neattīstīti. To 

vajadzētu vecākiem atcerēties. 

Daudz kas jau ir iedzimts, bet vairāk ir atkarīgs, ka cilvēkam palīdz sevi 

atvērt un pilnveidot. Es kādreiz izteicu domu, ka ne jau katrs var būt 

olimpiskais vai pasaules čempions, bet praktiski katrs vesels cilvēks var 

izpildīt sporta meistara normatīvu kādā sporta veidā. Vienam tas prasītu 

gadu, citam desmit gadus. Lai sasniegtu noteikto mērķi, ir vajadzīgi dažādi 

resursi un, pirmkārt, laiks.  

Šo jautājumu es detalizētāk pētīju, plānojot karavīriem angļu valodas 

apgūšanu. Svarīgi ir izejas dati. Pirmkārt, kāds ir valodas zināšanas līmenis, 

pirms uzsāk mācības, kādu valodu ir mācījies iepriekš. Otrkārt, kādu līmeni 

grib sasniegt: lasīšanā, saprašanā, rakstīšanā, runāšanā. Treškārt, vide, kur 

notiek valodas apguve. Deviņdesmito gadu sākumā šie jautājumi bija aktuāli.  

 

Man vēl viena mācība tika iegūta, esot komandējumā. Bija vēls vakars, 

stiprs vējš un jūrā lieli viļņi. Kā tad neizmantot tādu iespēju papeldēt pa 

tādiem viļņiem? Atpeldēju kādu gabalu no krasta un priecājos par jaukajām 

sajūtām. Vilnis paceļ augsti gaisā un ir iespēja tālu redzēt, tad viļņa ieplaka, 

atrodies tādā kā ūdens bedrē. Tas bija jauki un emocionāli patīkami. 

Kad nolēmu izkāpt krastā, radās problēmas. Es peldēju uz krastu, bet 

vilnis, kas atstarojās, no krasta nesa mani atpakaļ jūrā. Vakars, tumšs un 

cilvēku krastā nav. Tas man izsauca nelielu satraukumu, jo nezināju pareizo 

risinājumu. Sākotnēju mēģināju vienkārši un parastajā veida tikt krastā, bet 

mēģinājumi bija neveiksmīgi. Tad sāku domāt un atradu risinājumu. 

Vajadzēja nirt zem viļņa, kas atstarojās no krasta. Vispār viss beidzās 

normāli, kaut gan tā bija laba mācība un treniņš. 
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Baikāls. Kā rakstīju iepriekš, mūsu ģimenei ir tradīcijas, ka manu vectēvu 

sauca Kārlis, tēvu Antons un, kad man piedzima vecākais dēls 1980.gadā, mēs 

viņu nosaucām par Antonu. Tēvs vēl bija dzīvs un teica, ka var mierīgi mirt, jo 

viņa vietnieks ir piedzimis.  

Es tajos gados atvaļinājumā braucu uz Baikālu celt un remontēt mājas. 

Tajos laikos to sauca par “šabašku”. Tā bija iespēja atvaļinājuma laikā labi 

piepelnīties. 

Es braucu ar grupu, kurā varēja tikt tikai ar rekomendāciju vai vajadzēja 

būt atzītam speciālistam celtniecības jomā. Visi dalībnieki bija vīrieši spēka 

gados un ar pieredzi šajos darbos. Tur bija sausais likums, darbs bez izejamām 

dienām un maksimālo darba laiku apmēram 15h dienā. Piektdienas pēcpusdienā 

gājām uz pirti. Tad mēreni lietojām alu. 

Produktus vedām no Maskavas, jo astoņdesmitajos gados jau ar 

produktiem bija liela problēma. Mūsu komandā bija arī saimniece, kas gatavoja 

ēst, un parasti mēs ēdam labi un uz pārtiku neekonomējām. Kopumā jau 

vietējiem cilvēkiem bija problēmas ar pārtiku. Jautāju kādai vietējai iedzīvotajai 

par ēdienu karti un par to, cik bieži var nopirkt un paēst gaļu. Atbilde bija 

pārsteidzoši vienkārša – gaļu redzu tikai sapnī, veikalā to nevar nopirkt. 

Es tajā laikā biju spēka pilns un daudzus pārsteidzu, ka pārvietojos tikai 

skriešus. Mēs darījām darbu ļoti kvalitatīvi un ātri. Vietējie dažreiz veica savu 

māju kapitālremontu, bet to darīja gadu vai ilgāk. Mēs tādus darbus paveicām 

mēneša vai pat īsākā laikā.  

Mēs remontējām četru, astoņu dzīvokļu mājas. Viņi tās bija cēluši 

latviešiem neierastā veidā. Mājas bija celtas no guļbūves baļķiem bez 

fundamenta. Dabiski, ka apakšējie baļķi bija sapuvuši un tos vajadzēja nomainīt. 

Darbs bija interesants. Mēs uzcēlām šķūni, kur iedzīvotāji uz laiku pārcēlās, bet 

tad mēs atrakām vienu sienu, uzlikām to uz stabiņiem, mainījām bojātos baļķus, 

un tad jau zem sienas lējām fundamentu. Tā tika salabotas visas sienas un uzliets 

mājai fundaments. Papildus mēs veicām mājas pārplānošanu un pēc iedzīvotāju 

vēlmes atvērām vai uztaisījām jaunus logus un durvis un aiztaisījām 

nevajadzīgos. Interesanti bija tas, ka mēs darbadienas beigās sakārtojām un 

notīrījām savu darba teritoriju. Tas jau daudziem vietējiem likās neparasti. 

Daudzām mājām papildus izveidojām kaut ko līdzīgu balkonam. Laikam 

pirmajam stāvam pareizāk to nosaukt par terasi. Veidojot no koka, tas izskatījās 

ļoti simpātiski. Tādus remontus mēs veicām paralēli vairākās mājās, un vietējā 

pašvaldība par to labi maksāja. 

Mūsu brigadieris bija beidzis Celtniecības institūtu un brauca strādāt uz 

visu vasaru. Pārējie - sava atvaļinājuma laikā. Man tās bija 45 diennaktis. Mums 

vajadzēja dažas lietas uztaisīt galdniecības cehā, bet dienā tas bija aizņemts, un 

tad es ar brigadieri braucu uz turieni naktīs. Tur mēs strādājām; gatavojām gan 

logus, gan durvis un daudzas citas lietas.  
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Man bija vēl karaskolā saņemtās III klases profesionāla šofera tiesības, un 

tur mēs dabūjām norakstītu KRAZU, kuru nedaudz salabojām un izmantojām 

savām vajadzībām. Galdniecības cehs bija vairākus km no vietas, kur mēs 

dzīvojām, un tad es ar brigadieri braucu dažreiz naktī tur pastrādāt. Tad arī 

atvedām to, ko tur uztaisījām. Smieklīgākais bija tas, ka mašīnai nebija ceļu 

apgaismojošo lampu - gaismas, jo mašīna bija norakstīta. Tādēļ, parasti naktī, 

kāds stāvēja uz kabīnes kāpnēm un ar rokas lukturi nedaudz apgaismoja ceļu. 

Ceļi jau tur bija ar baļķu vedējiem izbraukti, un pareizāk būtu saukt tos par 

neceļiem. 

 

 
Darbs pie Baikāla 1981.g. 

 

Man brigadieris piedāvāja dienā palikt un atpūsties pēc nakts maiņas 

galdniecības cehā, bet es atteicos, jo viņš pats arī nepalika atpūsties. Ne jau katru 

dienu mēs strādājām nakts maiņā, bet pa reizēm sanāca pastrādāt. Man tas bija 

interesanti. Es pie reizes sagatavoju visus materiālus, lai aizstiklotu sava 

dzīvokļa balkonu Maskavā. Materiālus ar vilcienu nosūtīja uz Maskavu, jo tas 

sūtījums bija daudz lielāks, bet es pie reizes aizsūtīju arī savus balkona 

materiālus un vēlāk Maskavā aizstikloju balkonu. 

Atceros interesantu gadījumu, kad pirmo reizi atbraucu uz darbu. 

Sagatavoju veco mašīnu, un mani pieredzējušie kolēģi piedāvāja aizbraukt  uz 

tuvumā esošo sanatoriju, kur no zemes iznāca karstā ūdens avots. Mēs ielikām 

mašīnā vannu, kas bija mums iedota, un vēlu vakarā braucām. Attālums nebija 
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liels, bet atbraucām uz turieni pirms pusnakts. Tur bija krāns, no kura tecēja 

karsts ūdens. 

Mēs pielējām vannu un pēc kārtas mazgājāmies. Cilvēkus sevišķi 

neredzējām. Atbraucām mājās, bet es nevarēju aizmigt. Izrādās, tas bija kaut 

kāds avots, kura ūdeni sanatorijas iemītnieki izmantoja dzeršanai nelielos 

daudzumos. Tas bija uzmundrinošs, bet mēs tajā ūdeni nomazgājamies. Vēlāk 

jau sapratām, ka vajag izmantot ūdens iespējas uzmanīgi. 

Es katru vakaru pēc vakariņām rakstīju saviem bērniem vēstuli. Tā bija kā 

dienasgrāmata par dienas notikumiem, bet mājās tās gaidīja un bija lielā sajūsmā 

par maniem dabas un notikumu aprakstiem. Žēl, ka tās ar pārbraukšanām ir 

pazaudētas. Man pašam arī patika gan uzrakstīt, jo vēlāk tad notikumus bija 

vienkāršāk atcerēties, gan lasīt vēstules no mājām. It sevišķi bērnu vēstules un 

zīmējumus. Par laimi, nesen vienu vēstuli atradu un to var izlasīt šajā grāmatā. 

Tur ir ļoti skaista daba. Baikāls ar savu tīro un caurspīdīgo ūdeni, meži un 

naktīs skaistas zvaigžņotas debesis. Tādas debesis var novērot tikai vietās, kur 

nav pilsētu ar mākslīgu apgaismojumu, kas debesis tā kā papildus apgaismo, 

kaut vai no tālienes, un tad zvaigznes ir redzamas daudz sliktāk. Tik skaistas 

debesis un tik daudz zvaigžņu debesīs man izdevās redzēt tikai tur, Sibīrijā.  

Tagad jau maz kas palicis prātā. Tomēr daži notikumi ir atmiņā. Mēs 

cēlām arī jaunas celtnes. Lielākā bija trīsstāvīga māja, kas bija gan klubs, gan 

kafejnīca un vietējā valdības māja. Šo celtni cēlām vairākus gadus, jo paralēli 

remontējām dzīvojamās mājas. Atceros dažas epizodes no darba šajā celtnē. 

Vajadzēja likt jumtu un nobeigumā uz jumta savienojuma uzlikt divus kopā zem 

leņķa sasistus dēļus.  

Es augstumā jūtos labi un, ilgāk strādājot uz tā, zaudēju piesardzību, 

tāpēc, nesot dēļus, gandrīz “nokāpu” no jumta. Labi, ka kāds no zemes ieraudzīja 

un sāka kliegt. Es sapratu, ka strādājot uzmanību nedrīkst zaudēt. Vēl viena 

epizode bija galdniecības cehā, kad kaut kāds greizs koks deva nelīdzenus dēļus 

un nevienam lāgā neizdevās tos labi noēvelēt. Es pievērsu uzmanību tam, kā 

stingri turēt dēli, un gandrīz iebraucu ar roku elektriskajā ēvelē. Labi, ka 

brigadieris laikus ieraudzīja un mani atrāva no dēļa. Brigadieris bija liels, 

spēcīgs vīrietis, virs 100kg svarā. 

Vēlāk es uzzināju, ka viņš bija strādājis galdniecības cehā un nejauši 

nogriezis pusi plaukstas. Tur vietējie bija galīgi apjukuši. Viņš pats sevi pārsējis 

un ar mūsu veco KRAZU atbraucis uz slimnīcu, kur viņam jau bija taisījuši 

operāciju. Visa mašīnas kabīne bija asinīs. Tas patiešām bija nelaimes gadījums. 

Ir arī anekdotiski gadījumi. Piemēram, es situ kaut kādus dēļus virs 

trepēm, un man vajadzēja stipri stiepties, lai sasniegtu vietu, kur jāiesit nagla. Es 

nejauši ar diezgan lielu āmuru spēcīgi uzsitu pa pirkstu. Pirksts zils, un pat asinis 

tecēja no pirksta. Pusdienas laikā mans darbabiedrs to ieraudzīja un jautāja, kur 

un kad es esmu savainojis pirkstu. Es izstāstīju, un viņš nevarēja tam noticēt, jo 

bija strādājis netālu no manis un nebija dzirdējis, ka es iekliegtos no sāpēm un 
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lamātos. Tur cilvēki nevarēja saprast, kā var nelamāties, ja kaut kas nelabs 

atgadās. 

Bija vēl viens gadījums, kad jaunās mājas iekšpusē nebija gaismas un 

nebija trepēm uzliktas margas. Es skrienot nokritu no augšas uz pirmā stāva 

grīdas. Lidojot vēl nodomāju, kur tad palikušas betona trepes. Tajā laikā es biju 

nodarbojies ar karatē, paspēju savākties un veiksmīgi nokritu uz kājām. Par 

laimi, nebija lūzumu, bet labās kājas potīte sapampa ne pa jokam. Vajadzēja 

sameklēt 45. izmēra zābakus, lai varētu tos uzvilkt. 

Līgumus mēs slēdzām ar vietējiem vadītājiem ar ļoti stingriem kontroles 

un izpildes noteikumiem. Mēs nevarējām kavēt vai darbu izpildīt nekvalitatīvi. 

Es atceros savu pirmo “šabašku”, kad sākumā es tikai pildīju uzdotos uzdevumus 

un darbadiena likās ilga un garlaicīga. Tad es ātri mainīju savu domāšanu. Es 

sāku domāt kā brigadieris - kā izpildīt darbu kopumā. Tad laiks skrēja nemanot 

un attieksme pret darbu mainījās. Tas bija jau mans darbs. 

Man kļuva interesanti strādāt. Es daudz ko iemācījos. Vēlāk uzzināju, ka 

brigadieris bija novērojis mani, kad biju tēsis ar cirvi baļķa apakšu, jo tas bija 

jāsalogo ar jauno baļķi, kas tika ievietots apakšējā bojātā vietā. Tas nav 

vienkārši, un brigadieris bija to pozitīvi novērtējis. Tas ietekmēja par darbu 

saņemto atalgojumu.  

Sistēma bija vienkārša. Iesācējiem koeficients bija 1, bet brigadierim 2. 

Cilvēkiem ar lielu pieredzi, augstas klases profesionāļiem tas mainījās 1< k < 2. 

Es varēju lepoties, kad pirmajā reizē mans koeficients bija k = 1,7. Tas bija liels, 

bet patīkams pārsteigums. Tā bija godīga vērtēšanas sistēma, kuru neviens 

neapstrīdēja. 

Bija pieļautas arī kļūdas. Piemēram, māju apakšējos baļķus, kurus likām 

sabojāto vietā, iepriekš vajadzēja ieziest ar kaut kādu zaļganu ziedi, lai koks 

ilgāk nebojātos. Mani brīdināja, ka viela ir indīga, vajag strādāt cimdos. Es 

nepaklausīju, un mani roku pirksti sāka plaisāt. Plaisas bija dziļas, un biju spiests 

no rīta pirkstus aptīt ar izolentu, lai plaisās netiktu gruži, betons utt. Tā man bija 

laba mācība, ka ne vienmēr mūsu āda var izturēt ārējo vielu iedarbību. 

Mēs gulējām barakā. Mežā bija odi un knišļi. Vēl no Sibīrijas laikiem 

atceros, cik nežēlīgi ir knišļi, kuri izēda ādu pie acīm. Tika liktas maskas, bet 

knišļi bija tik sīki, ka līda zem maskas un koda mitrās vietās pie acīm. Barakā 

mēs nedaudz kurinājām un veidojām dūmus, lai mazāk būtu odu un knišļu. Vīri 

dienā svīduši, zeķes vai daudziem bija zābaki ar kāju aptinamo drēbi – 

“porķankām”. Smaka neaprakstāma. 

Es nolēmu gulēt Baikāla krastā pie sētas. Tas bija interesanti, ka ezera 

krastā nebija ne odu, ne knišļu. Iespējams, ka pūta neliels vējš vai citu iemeslu 

dēļ, bet gaiss bija tīrs. Es atceros, ka pie sētas noliku koka durvis, uz tā matraci 

un, labi apsedzoties, gulēju. Vienreiz nācās gulēt rudenī, kad no rīta bija sasalis 

ūdens bļodā. Atceros, rakstīju ģimenei, ka guļu zem sētas, un tas izsauca viņu 

lielu satraukumu, ka esmu spiests būt, kā PSRS laikos sauca, bomzis.  
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Viens no maniem darba kolēģiem uzaudzēja bārdu. Man arī bija doma 

neskūt bārdu, bet, kad manu kolēģi visi vietēji sāka saukt par „dedu” – vectēvu, 

tad es aizdomājos. Papildus, pārliecinājos, ka mana bārda ir ar lielu sirmumu, un 

tas mani atturēja pat atvaļinājuma laikā audzēt bārdu. 

 

Vēl dažas epizodes. Vajadzēja pabeigt betona darbus, nācās strādāt vēlu 

un pat naktī. Apgaismojums bija slikts. Man bija sabojāta labās kājas potīte, un 

es stāvēju un saņēmu no celtņa betona kulbas. Dažreiz ar kulbu saņēmu “maigu” 

piesitienu pa muguru, jo cilvēks, kas strādāja uz krāna, mani labi nevarēja 

saskatīt, un es arī ne vienmēr laikus reaģēju.  

Vienu gadu strādāju jau diezgan vēlā rudenī. Ārā nedaudz lija lietus un 

sniga sniegs. Es raku pagrabu un biju līdz jostas vietai izģērbies. Viena sieviete 

veda savu dēlu uz skolu, apstājās netālu no manis un skaidroja savam dēlam: ja 

slikti mācīsies skolā, tev arī nāksies tā strādāt. Mani darbabiedri pēc tam smējās, 

jo tajā laikā es biju pulkvežleitnants, ar zelta medaļu beidzis militāro akadēmiju 

un aspirantūru, aizstāvējis kandidāta grādu vai doktora grādu pēc Latvijas 

mūsdienu gradācijas. 

Mums ar vietējiem bija labas attiecības. Es iepazinos ar vienu ģimeni, un 

tur man izmazgāja drēbes. Dažreiz vakaros iegāju parunāt par dzīvi un politiku. 

Nedaudz pēc tam vēl sarakstījāmies. Bet viens gadījums man atkal atsauca 

atmiņā izsūtījuma gadus. Tas ir no darbabiedru stāstītā. 

Viņi aizgājuši uz Baikālu nomazgāties un redz cilvēkus sauļojamies. 

Sieviete, bērns un divi vīrieši, kas savā starpā sastrīdējušies, un jaunākais 

nedaudz iekaustījis gados vecāko. Vecākais uz laiku aizgājis, atnācis jau ar bisi 

un nošāvis jaunāko. Viņi visi ir bijuši radi, un tagad ciematā pārdzīvoja, ka 

vecāko ieliks cietumā un kas tad palīdzēs sievietei ar bērnu. Tas mums, Eiropas 

cilvēkiem, liekas dīvaini, ka tur vēl no revolūcijas un Staļina laikiem cilvēka 

dzīvības cena nav augsta.  

Tas izskaidro arī daudzus mūsdienu notikumus. Karš Afganistānā vai 

Čečenijā, kad daudzi simti un tūkstoši gāja bojā, bet nopietnu protesta akciju 

nebija. Tagad (2014.-2015.) notikumi Ukrainā, kur iet bojā daudzi simti 

Krievijas karavīru, bet protesti ir minimāli. Sankcijas, ekonomiskās problēmas, 

bet Valsts prezidentam reitings un atbalsts aug. Cilvēki, vismaz aptaujās, saka, 

ka ir laimīgi. Domāju, ir pareizs teiciens, ka Krievijā iedzīvotāji, izlaižot 

labklājību, kļuva laimīgi. Rietumvalstīs tas nav iespējams. 

Man brauciens uz darbu pie Baikāla bija zīmīgs, jo, no vienas puses, daļēji 

atcerējos izsūtījuma gadus, no otras puses, tā bija ekskursija par velti, kad varēju 

jau ar pieaugušā acīm redzēt ļoti skaisto dabu, labāk iepazīt cilvēkus, papildināt 

savas darba iemaņas un vēl nopelnīt. No viena brauciena peļņas nopirku krāsaino 

televizoru. Tas tajā laikā maksāja vairāk, nekā bija mana alga akadēmijā.  

Mums izveidojās laba draudzība arī starp tiem, kas bija braukuši no 

Maskavas. Parasti mēs sanācām kopā vismaz reizi, kad tika sadalīta nopelnītā 

nauda. Vienu reizi brigadieris darba sezonas beigās brauca ar nelielu sabiedrisko 
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autobusu uz Ulanudi un tālāk, lai vestu naudu uz Maskavu. Brauciens bija pa 

nelieliem kalniem. Autobuss salūzis, un viņš gājis palīgā to labot. Bija jau vēls 

rudens un auksti. Kā tur nu sanācis, bet, kaut ko sildot, bija aizdedzies autobuss. 

Visi metās no tā ārā, bet brigadieris, vīrs augumā ap 190 cm un svarā virs 100kg, 

centies pa vienīgajām autobusa durvīm tikt iekšā. Autobusā bija palikusi soma ar 

mūsu vasarā nopelnīto naudu, ap 40 000 rubļu. Bija stress, bet viss beidzās labi. 

Viņš jau nevarēja kliegt vai citiem teikt par to lielo naudu, tad jau nu gan viņam 

nebūtu izredžu atgriezties Maskavā. 

 

Beidzamo reizi, kad biju darbos pie Baikāla, jau atvaļinājuma beigās 

redzēju dīvainu sapni. Tas bija septembris. Sapnī mans tētis un jaunākā māsa 

sauca mani uz mājām. Nākamajā dienā es brigadierim to izstāstīju un teicu, ka 

braukšu dažas dienas ātrāk projām. Viņš un visi pārējie sāka atrunāt to nedarīt, jo 

PSRS laikos dabūt biļeti uz lidmašīnu bija ļoti sarežģīti. Mēs biļetes pasūtījām 

dažus mēnešus iepriekš, pirms braucām strādāt. Man izredzes tikt uz lidmašīnu 

agrāk bija tuvu nullei. Es tomēr devos ceļā. 

Lidojām no Maskavas līdz Ulanudei, tad ar vietējo autobusu ~130km bija 

jābrauc uz mežstrādnieku ciematu, kas atradās Baikāla krastā. Es atbraucu uz 

Ulanudi un devos uz lidostu, kur bija pilns ar cilvēkiem. Lidmašīnas jau nav bijis 

vairākas dienas. Reisi bija atcelti. Neviens nezināja tam iemeslu. 

Es izjautāju lidostas personālu, bet skaidrībā netiku. Cilvēku bija ļoti 

daudz, un nebija pat vietas, kur apsēsties. Tad atcerējos, ka lidojumā no 

Maskavas iepazinos ar studenti un pat zināju, kur viņa dzīvo. Gāju pie viņas 

ciemos un paliku pa nakti. No rīta agri cēlāmies, jo viņa steidzās uz veikalu pēc 

maizes, kur parasti bija rindas, lai to nopirktu, bet es devos uz lidostu.  

Lidostā mani dažs atcerējās no iepriekšējās dienas un jau griezās pie 

manis kā zinoša cilvēka, kad būs lidmašīna uz Maskavu. Es ar ironijas un 

humora pieskaņu pateicu - šodien. Pēc tam nedaudz satraucos, jo cilvēki to 

uztvēra nopietni, bet man jau nekādas papildinformācijas nebija. Tomēr man 

paveicās, es tiku pie biļetes, un mēs tajā dienā izlidojām uz Maskavu. 

Atlidoju Maskavā un saņēmu ziņu no Latvijas, ka tēvs ir miris un mājinieki 

gaida mani uz bērēm. Tas bija 13.septembris, un es, iebraucot un pārģērbjoties 

mājās Maskavā, devos uz tēva bērēm Latvijā. Tēvs mira no vēža, bet pie ārsta 

nebija un nekādas sāpju remdējošas zāles nedzēra. Nebija jau mātei tādu zāļu. 

Vecums bija solīds, bet tēvam bija savi tumšie mati ar nelielu sirmumu. Mēs viņu 

apbedījām mūsu Ezeriņu kapos. Tas bija skumīgi, kad aizgāja no dzīves 

1891.gadā dzimušais mūsu ģimenes galva, cilvēks, ar ko mēs varējām lepoties, 

kas maz runāja, bet darīja visu no sirds, pēc sirdsapziņas un godīgi. 

 

 

Šīs sadaļas nobeigumā pievienoju vienu vēstuli no Baikāla 



 

248 

 

 



 

249 

 

 



 

250 

 

 



 

251 

 

 



 

252 

 

 



 

253 

 

 
 



 

254 

 

 



 

255 

 

 
 

 



 

256 

 

 
Mana ģimene, 1988.gads 

 

1991. gads. Es tad vēl biju Žukovska vārdā nosauktās GS akadēmijas 

vecākais pasniedzējs, pulkvedis. Es un daudzi citi tajā laikā interesējāmies 

par politiku un nosacīti aktīvi piedalījāmies tajos procesos.  

Viena epizode, kas palikusi atmiņā man un manas ģimenes locekļiem. 

Pirms augusta puča ģimenē izteicu versiju, ka notikumi PSRS vēl nav 

neatgriezeniski, ka var būt mēģinājums pagriezt lietas atpakaļgaitā, un 

plašsaziņas līdzekļos spēlēs klasisko mūziku un pa televizoru rādīs baletu. 

Saruna notika dažas dienas pirms puča, un, kad pa televizoru sāka rādīt 

baletu ‘’Gulbju ezers’’, manas meitas vīrs teica, ka es laikam esmu zinājis 

par šiem notikumiem, kaut gan tādu atziņu varēja iegūt, loģiski analizējot 

faktus. 

Maskavā tas bija saspringts laiks, jo reāli PSRS un arī Baltijas valstu 

liktenis risinājās Maskavā. Militārās akadēmijas, un ne tikai tās, neatbalstīja 

pučistus, un tam, pēc manām domām, arī bija liela nozīme. Lielākā daļa 

akadēmiju personālsastāva bija noskaņota demokrātiski, un daudzi atbalstīja 

Borisu Jeļcinu.  

Es lasīju lekcijas dažādām akadēmijas klausītāju kategorijām. 

Beidzamajos gados tika izveidota virsnieku mācību grupa, kuriem jau bija 

augstākā izglītība un kuri mācījās akadēmijā tikai divus gadus. Šajā mācību 

klasē bija ļoti labi sagatavoti jaunieši, kuri bija demokrātiski domājoši un 

gatavi atbalstīt gan Baltijas valstu, gan Ukrainas un citu valstu neatkarību. 

Parasti ejot uz lekciju, es savācu informāciju par to, kas notiek Latvijā un 

Baltijas valstīs, un ~10’ veltīju politinformācijai par Latviju. Es saņēmu 
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informāciju par Baltijas valstīm dažādos veidos un vēlāk arī no Latvijas 

vēstniecības Maskavā. 

 
Vecākās meitas Ineses kāzas Annā, pirmajā rindā mana māte, vīra 

māte, Inese, Igors, Tatjana ar Jāni un es. 1991.gads. 

 

Gribētos atzīmēt divus cilvēkus, kuriem man bija iespēja pasniegt. 

Viens no virsniekiem, kas pēc tam aizbrauca dienēt uz Ukrainu, kopā ar savu 

sievu kļuva par lieliem Ukrainas neatkarības cīnītājiem. Man bija izdevība 

būt Latvijas Aizsardzības ministrijas delegācijas sastāvā, kuru vadīja ministrs 

Valdis Pavlovskis un kura noslēdza Latvijas un Ukrainas vienošanos par 

sadarbību militārajā jomā. Tad es arī sastapu savu bijušo „studentu”, kas 

aktīvi strādāja Ukrainas aizsardzības struktūrās.  

Otrs ir bijušais NBS komandieris un vēlāk vēstnieks Kazahstānā, kā 

arī Azerbaidžanā Juris Maklakovs, kas tajā laikā bija akadēmijas klausītājs 

un jautāja man padomu, vai iet projām no akadēmijas, lai brauktu uz Latviju, 

vai palikt un pabeigt studijas akadēmijā. Mans stingrs ieteikums bija absolvēt 

akadēmiju un tad braukt uz Latviju. Juris Maklakovs sekmīgi absolvēja 

akadēmiju, un es viņu pēc tam pieņēmu darbā NAA, kur viņš sāka kā 

pasniedzējs, tad katedras vadītājs, prorektors un beidzot NAA rektors. 

2004.gadā es nomainīju viņu šajā amatā. 

Es daudz vēlāk, pēc aiziešanas no akadēmijas, uzzināju, ka manu 

politinformāciju neoficiāli noklausīties bija pulcējušies 42. katedras 

pasniedzēji, kuriem bija iespēja, nevienam nezinot, blakus telpā aiz tāfeles 

dzirdēt visu, ko es stāstu. Es kādreiz esmu domājis par savu devumu Latvijas 

neatkarībai, stāstot patiesību par Latviju un atmaskojot melus, ko stāstīja un 

rādīja oficiālā prese un TV, piemēram, tajā laikā populārajā raidījumā „600 

sekundes’’, kur radīja it kā lietuviešu nacionālistu karaspēka apšaudi. Tur no 
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militārā viedokļa bija tādas muļķības parādītas, ka nebija grūti pierādīt, ka tie 

ir meli. 

Pēc janvāra notikumiem Rīgā, kad gāja bojā cilvēki, es nākamajā dienā 

arī atbraucu uz Rīgu, jo gribēju ar savām acīm redzēt tās vietas un savākt 

informāciju par to, kas ir noticis, lai pēc tam varētu pastāstīt akadēmijā 

Maskavā. 

Rudenī tika uzņemtas ciešākas saites ar Latvijas vēstniecību Maskavā. 

Es tur iepazinos ar Gunāru Alksni, kas bija demobilizējies vienas zvaigznes 

ģenerālis un bija ļoti labi izglītots, zinošs cilvēks. Pie viņa es iepazinos gan ar 

Valdi Matīsu, gan ar Daini Turlo. Vēstniecībā mēs runājām par Latvijas 

militārās akadēmijas un Aizsardzības spēku izveidi. 

1991.gadā iesniedzu savai priekšniecībai lūgumu atvaļināt mani no 

PSRS BS, bet manu lūgumu neatbalstīja. Kad par aizsardzības ministru 

atnāca aviācijas maršals Šapašņikovs, es uzrakstīju ziņojumu viņam, kur, 

pamatojoties uz loģiku, darīju zināmu, ka es esmu no Latvijas un devis 

zvērestu PSRS BS, bet PSRS tagad sabrūk un Latvija ir neatkarīga, tādēļ es 

uzskatu sevi par brīvu no zvēresta un dienesta PSRS BS. Uz mana ziņojuma 

bija ministra lēmums demobilizēt, bet bez tiesībām izbraukt uz Latviju. Es 

biju nodienējis PSRS BS 29 gadus. 

Viena interesanta piezīme. Kad aizsardzības ministrs bija parakstījis 

manu atlūgumu, tad mans fakultātes priekšnieks ģenerālis atklāti pateica, ka 

gribējis uz atvadām pateikt, ka es esmu slikts virsnieks, jo slikti daru, 

pametot savu iesākto darbu, savus aspirantus, klausītājus un studentus, bet, 

ejot pa koridoru viņš visur redzējis vai nu manas fotogrāfijas, vai uzrakstus, 

ka esmu ar zelta medaļu beidzis akadēmiju, ieguvis pirmo vietu PSRS 

studentu zinātnisko darbu konkursā, esmu PSRS Goda radists, labākais 

pasniedzējs, kura audzēknis arī ir ieguvis godalgotu vietu PSRS studentu 

zinātnisko darbu konkursā, labākais fakultātes sportists, un viņš novēlēja man 

veiksmi turpmākajā darbā. 

Sava dienesta laikā PSRS BS es ne reizi nebiju gājis pie priekšniecības 

un prasījis kaut ko sev, arī dzīvokli ne. Man veicās, jo mani vienmēr ievēroja 

un atzīmēja manu darbu, atcerējās, ka vajag iedot vai paplašināt dzīvokli. 

Sākotnēji gan Maskavā es ~10 gadus nodzīvoju kopmītnē. 

Man nebija augstākās pielaides slepenajiem dokumentiem, bet mani 

priekšnieki vienmēr deva man iespēju strādāt ar visu veidu dokumentiem, kas 

bija vajadzīgi manā darbā vai manos pētījumos. Mani draugi pat neoficiāli 

brīdināja mani par Sevišķās nodaļas virsnieku centieniem mani notvert kaut 

kādos pārkāpumos, lai būtu pamats mani sākumā izslēgt no akadēmijas vai, 

pabeidzot akadēmiju, neatstāt aspirantūrā. Es jau to loģiski pats sapratu, bet 

bija arī otra puse: ja cilvēks varēja dot ieguldījumu zinātnē vai reāli strādāja, 

tad tādi cilvēki ir vajadzīgi gandrīz visos laikos un dažādām iekārtām. 

Mani centās pierunāt palikt darbā akadēmijā un piedāvāja ģenerāļa 

amatu fakultātē. Tas bija interesants fenomens, ka PSRS GS vecākā 
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radioinženiera amats bija pulkveža amats un tikai akadēmijā bija vairāki 

ģenerāļu amati - gan katedras vadītāji, gan fakultātes vadītājs. Katedrās 

pasniedzējiem primāra prasība bija zinātniskais grāds un reālais darbs 

zinātnes jomā. 

 

1992. gads. Es regulāri braucu uz Latviju, un jau 1992.gada februārī 

Aizsardzības ministrijā uzsāku kārtot dokumentus par iestāšanos Latvijas 

Aizsardzības Spēkos. Es uzrakstīju savu biogrāfiju, kuru iesniedzu 

Aizsardzības ministrijas Personāla daļā.  
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Mālpils, NAA svinīgā atklāšana 1992.gada 6.aprīlis 

 
Mālpils, NAA mācību uzsākšana. 1992.gads. 

 

Atceros, kā mēs, akadēmijas pārstāvji, izvietojāmies vienā istabā ar 

mediķiem, kā, kad nebija Valda Matīsa, es runāju ar cilvēkiem, kas nāca, lai 

iestātos, uzzinātu kaut ko vairāk par Nacionālās aizsardzības akadēmijas 

izveidi un uzdevumiem, piemēram, Zigurds Irbe vai Jānis Skrinda, kas bija 

atnākuši iekārtoties darbā akadēmijā. 
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Vēlāk mums iedeva atsevišķu istabu Aizsardzības ministrijas otrajā 

stāvā, netālu no aizsardzības ministra vietnieka Valda Pavlovska kabineta. 

Tad jau istabā bija trīs galdi: pie viena sēdēja akadēmijas priekšnieks Valdis 

Matīss, pie otra viņa vietnieks Vilis Raups. Kad es ierados no Maskavas, tad 

es tur strādāju, un pie trešā - akadēmijas izdevniecības pārstāvji. Vēlāk uz tās 

bāzes veidojās izdevniecība „Junda’’. 

1992.gada 6.aprīlī Mālpilī notika Nacionālās aizsardzības akadēmijas 

kadetu un pastāvīgā sastāva svinīgā parāde. Akadēmijas priekšnieks tur 

soļoja ar ierindnieka zīmotnēm. Es kopā ar Jāni Podiņu un Georgu Stipro, 

kas bija Aizsardzības ministrijas Valsts aizsardzības pārvaldes priekšnieks, 

bijām civilajā un stāvējām skatītāju pulkā.  

 

Pārcelšanās uz Rīgu. Nācās daudz laika veltīt šim jautājumam. Cik es 

zinu, tad tikai Dainim Turlajam, kas kļuva un bija Aizsardzības spēku (AS) 

pirmais komandieris, iedeva dzīvokli Rīgā. Pārējiem tas jautājums bija 

jārisina pašiem. Latviešu izcelsmes virsnieku PSRS BS bija ap sešiem 

simtiem, tāda informācija bija Latvijas vēstniecībā Maskavā.  

Es papētīju Rīgā dzīvojamo telpu tirgu. Bija tāda specifika, ka es bez 

pieraksta Rīgā nevarēju pirkt, bet varēju tikai mainīt dzīvokli Maskavā pret 

dzīvokli Rīgā. Tādēļ es sākotnēji izpētīju iespējas mainīt Maskavas dzīvokli 

pret dzīvokli Rīgā. Cik ir tādu gribētāju Rīgā un kādi dzīvokļi? Gribētāju bija 

daudz. 

Es atteicos no variantiem, kad dzīvokļu īpašnieki varēja būt no 

pirmskara laikiem, un izvēlējos nelielu 602.sērijas dzīvokli Purvciemā. Tam 

bija divi plusi. Pirmkārt, blakus atradās Biķernieku mežs, un tā bija iespēja 

trenēties, un skrienot uz NAA. Otrkārt, dzīvoklis bija PSRS laikos celtajā 

mājā, un tas bija kooperatīvs. Tajā laikā tāds dzīvoklis maksāja tikai ~5000$. 

Domāju, ka, detalizētāk izvērtējot visus cilvēkus, kas iestājās Latvijas 

drošības, pirmkārt, NBS struktūrās, sastapsim ne vienu vien gadījumu, kad 

cilvēki bija atnākuši dienēt ne tikai cēlu un patriotisku mērķu vadīti. Tāda ir 

dzīve. Tas ir visās struktūrās, ieskaitot Saeimu. 

Par manu dzīvokli Maskavā man piedāvāja daudzkārt lielāku summu, 

bet es jau nevarēju oficiāli par naudu nopirkt Rīgā dzīvokli. Domāju, tas bija 

nepareizi un neloģiski. Cilvēkiem, kas nāca strādāt Latvijas labā, pametot 

savu iepriekš nosacīti labi nodrošināto dzīvi. Es tajā laikā Maskavas kara 

akadēmijā, kā jokoja, ar kāju varēju atvērt jebkuras durvis.  

Dažreiz jau ir runāts un domāts, kas bija tie, kas veidoja NBS? Kādi 

bija viņu motīvi nākt dienēt Latvijas NBS (AS, ZS un citās drošības 

struktūrās)? Dažreiz un parasti neklātienē pārmeta man vai man līdzīgajiem 

„sarkanajiem pulkvežiem”, ka esam atbraukuši uz Latviju pēc amatiem un 

citiem labumiem. Tajā laikā Maskavā strādāja sieva un abas manas meitas. 

Es ne amata, ne pakāpes, ne naudas ziņā nebiju ieguvējs. Es atgriezos savā 

Tēvzemē, un tas bija galvenais ieguvums. Es vismaz nezinu karavīrus no 
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PSRS BS, kas atnāca uz Latviju pēc amata vai naudas, kaut gan tādu cilvēku 

esamību neizslēdzu. 

Demobilizējoties no PSRS BS, kur biju nodienējis 29 gadus, man 

izmaksāja 54 000 rubļu. Laikam tā bija nopietna nauda, bet praktiski visu 

iztērēju, organizējot un mainot dzīvokli, kā arī pārbraucot. Es savas mantas 

pārvedu ar lielo mašīnu, un ar to pašu mašīnu Rīgas dzīvokļa īpašnieks 

pārveda savas mantas uz Maskavu. Informācijai: ieviešot latus, mainīja 200 

rubļus pret 1 latu. 

Es, meklējot dzīvokļu maiņas variantus Rīgā, apstājos un dzīvoju 

Purvciemā pie tiem, ar kuriem finālā samainījos ar dzīvokļiem. Mēs nedaudz 

pat sadraudzējāmies, vismaz kādu laiku uzturējām sakarus. Viņš bija ebrejs 

un ģeologs ar doktora grādu. Viņam bija jauka sieva – Diāna, ar kuru man 

bija ļoti labs diezgan ilgstošs kontakts. Kā vienmēr - „meklējiet sievieti.” 

Nedaudz anekdotisks gadījums ar vienu dzīvokli Maskavā. Dzīvoklim 

kā parasti ir durvis, kurās ieliktas trīs atslēgas. Durvis ir pielāgotas tā, ka nav 

ne mazāko iespēju tās pakustināt, kamēr durvis nav atslēgtas. Man iedeva trīs 

atslēgas un piedāvāja aiziet un pagaidīt dzīvoklī. Pirmo reizi es nokļuvu tik 

stulbā situācijā, ka ir atslēgas un es nevaru atvērt durvis. Es tās atvēru, bet 

patērēju tam daudz laika.  

Pirmkārt, sāku parastu kombināciju. Visas atslēgas pagriezu pret 

pulksteņa radītāju. Durvis nav atslēgtas. Otrkārt, visas (trīs) slēdzenes 

pagriezu uz otro pusi. Tāds pats rezultāts. Es sapratu, ka vajag izmēģināt 

visas kombinācijas no trijām slēdzenēm. Treškārt, izmēģināju visas 

iespējamās kombinācijas. To bija daudz. Tāds pats rezultāts.  

Galvenais, ka durvis bija tik labi pielāgotas, ka nekādi nevarēja noteikt 

atsevišķas slēdzenes atslēgšanu. Tas mani nedaudz samulsināja. Ceturtkārt, 

pieliku vēl vienu „stulbu” pieņēmumu, ka kāda atslēga ir atvērta, pagriežot 

ne pa labi, ne pa kreisi, bet atstājot pa vidu. Tas atkal būtiski palielina 

variantu skaitu, bet tas bija pareizs gājiens. Viena atslēga bija atvērta, ja to 

pagriež vidus pozīcijā. Es patērēju daudz laika, kamēr atradu šo risinājumu. 

Kas vēlas, var izrēķināt, cik dažādu kombināciju varēja būt, atverot šīs 

durvis. Trīs atslēgas, un katrai iespējamas trīs pozīcijas. 
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Mani brālēni no Lejasciema Edgars un Ojārs Krēsliņi 

 

Maskavā es mēģināju dzīvokli, kas arī bija kooperatīvs, pārrakstīt uz 

Rīgas dzīvokļa īpašnieku. Tad es kārtējo reizi sastapos ar klaju naudas 

izspiešanas vai korupcijas gadījumu. Noteikumi bija, ka PSRS teritorijā var 

mainīt dzīvokļus starp pilsētām un par to ir nedaudz jāmaksā. Patiešām 

nedaudz. 

Es aizgāju pie ierēdņiem un lūdzu noformēt, bet tur saka: Latvija tie ir 

Rietumi, kā ASV, un samaksa ir daudzkārt lielāka. Precīzi neatceros, bet tas 

bija desmiti tūkstoši. Man jau nebija tādu iespēju. Es laidu lietā visu savu 

laipnību utt. Vienīgi, ko sasniedzu, - jaunkundze parādīja normatīvo aktu, kas 

noteica, ka samaksa varbūt ļoti plašās robežās. Viņa atklātā tekstā pateica, ka 

var iet pie konkrēta priekšnieka, viņš noteiks summu, cik jāmaksā.  

Es negāju, bet izstāstīju cilvēkam, ar kuru mainījām dzīvokļus. Precīzi 

nezinu, cik un kā viņš tur maksāja. Daudzas lietas it kā zini, esi dzirdējis, bet, 
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kad pats sastapies, tad tas ir pārsteidzoši un nepatīkami. Domāju, tas ir 

zināms daudziem lasītājiem. 

 

 
Fotogrāfija no Rasmas dēla Aivara sievas Ritas 50 gadadienas. 

Alsviķi. 

 

Savu mantu atvešanai no Maskavas es sarunāju lielu kravas mašīnu. 

Mūsu mantas tika atvestas uz Rīgu, bet Dianas ģimenes mantas ar to pašu 

mašīnu tika aizvestas uz Maskavu. Maskavā man nācās izjaukt visas mēbeles 

pa dēlīšiem. Tas bija liels darbs, jo vajadzēja izjaukt visu guļamistabas 

garnitūru, servantu ar stikla durvīm utt., grāmatu plaukti, kas aizņēma trīs 

istabas sienas, grāmatas, kas aizpildīja šos plauktus, virtuves iekārtas un 

daudzas citas mantas.  

Maskavā es biju gan pats vairākkārt pārcēlies no viena dzīvokļa uz 

otru, daudzkārt palīdzējies draugiem pārcelties Maskavā no viena dzīvokļa 

uz citu, kā arī mainot dienesta vietu. Ir sava specifika gan mēbeļu izjaukšanā, 

labi sapakot pārvadājamā mašīnā. Tomēr viena lieta pārvest mēbeles pa 

pilsētu un cita lieta pārvest tās uz Latviju.  

Beidzot dienestu PSRS BS es saņēmu nosacīti lielu summu naudas. Kā 

atzīmēju iepriekš, tās naudas man pietika mašīnas īrei un mantu pārvešanai. 

Es jau nodrošināju mantu pārvešanu arī Dianas ģimenei. Tas bija aktīvas 

darbības un izaicinājumu laiks.  

Katrs var iedomāties manu izvēles problēmu. No vienas puses labs 

darbs GS akadēmijā, kur piedāvāja ģenerāļa amatu, sieva un vecākā meita 

strādāja, jaunākie Viktorija un Antons mācījās, Jānis gāja bērnu dārzā, 
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dzīvojām labā četristabu dzīvoklī ķieģeļu mājā. No otras puses iespēja 

atgriezties Latvijā – savā Tēvzemē, kur jaunās varas iestādes oficiāli sadzīvei 

jau neko nepiedāvāja. To visu vajadzēja pašam kārtot un organizēt. 

Atceros savu pieteikšanos Latvijas pilsonībai. Vajadzēja savākt 

dokumentu kopumu un tad Vidzemes priekšpilsētā gāju agri ap pieciem no 

rīta, lai būtu viens no pirmajiem, iesniegt dokumentus pilsonības un Latvijas 

pases saņemšanai. Es nekad neesmu izmantojis blatus vai citus veidus, lai 

iegūtu sev kaut ko, vienmēr eju parasto cilvēku ceļu. Bet ir bijuši gadījumi, 

kad ierēdņi dažreiz vienkārši, vai nu grib saņemt kukuli vai grib parādīt savu 

varu. Viens piemērs, man vajadzēja saņemt kaut kādu izziņu. Es iedevu savu 

pasi un man negaidīti saka vai es varu pierādīt, ka tā ir mana pase un man ir 

Latvijas pilsonība? Tad es pateicu, lai nosākuma pierāda savu dokumentu 

identitāti un aizgāju. Tas bija deviņdesmito gadu sākumā.  

Tajā laikā jau bija diezgan aizskarošs dalījums uz labiem, gudriem un 

pareiziem latviešiem no Rietumiem un PSRS sistēmā dzīvojušiem latviešiem. 

Man nācās sastapties ar situāciju, kad daži Rietumvalstu latvieši izsakās par 

Latvijas pilsonības un pases iegūšanas procedūru, kas esot ļoti vienkārša. 

Viņiem tā bija vienkārša, bet tiem, kas dzīvoja PSRS teritorijā un viņu 

ģimenes locekļiem tas nebija tik vienkārši, dažreiz pat diskriminējuši 

sarežģīti. 

No Maskavas atvedu sava dzīvokļa mēbeles un citas mantas. Tad jau 

vajadzēja atvestās mēbeles atkal salikt kopā. Rīgas dzīvoklī jau nebija četru 

brīvu sienu grāmatu skapjiem. Nācās diezgan daudz grāmatu turēt pakās un 

vēlāk tās aizvest uz NAA. Tur man palika daudz grāmatu par radiotehnikas 

jautājumiem.  

Esmu daudz grāmatu uzdāvinājis. Daļa grāmatu tika manai vecākajai 

meitai Inesei. Tomēr daudzas grāmatas, pieraksti, vēstules, daļa 

dienasgrāmatu vienkārši ar visām pārbraukšanām pazuda. Žēl. Kaut kas 

līdzīgi bija maniem vecākiem, kad bēgļu gaitas, māju nodegšana, izsūtīšana 

uz Sibīriju praktiski izslēdza iespēju saglabāt grāmatas, vēstules vai kaut 

kādas sevišķas ģimenes relikvijas. Ne velti ir teiciens, ka divas pārvākšanās 

uz jaunajām dzīves vietām ir ekvivalentas ugunsgrēkam. 
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Secinājumi  

1. Mans vecums bija 32 gadi, aizstāvot doktora disertāciju, un 47 gadi, 

kad atgriezos un sāku darbu NAA. Tas ir 15 gadu periods, kad man bija 

vislabākās darba iespējas.  

2. Es kļuvu par augstskolas akadēmisko personālu un zinātnieku.  

3. Izveidojās ģimene ar četriem bērniem: diviem dēliem un divām 

meitām. Starp vecāko meitu un jaunāko dēlu bija 19 gadu starpība. Vecākie 

bērni aktīvi piedalījās jaunāko audzināšanā. 

4. Tas bija pārmaiņu laiks. PSRS sabrukums un Latvijas neatkarības 

atjaunošana. Bija pagājuši 50 gadi, kopš Latvija bija zaudējusi savu 

neatkarību, tagad tā tika atjaunota, piepildījās manu vecāku un visu Latvijas 

patriotu sapnis.  
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2.8. Bērni un mazbērni 

Visi mūsu bērni ir dzimuši PSRS laikos. Kaut gan jaunāko aktīvā dzīve 

sākas jau pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Es rakstu par viņiem šajā grāmatas 

sadaļā, iekļaujot arī periodu pēc 1990. gada. Tas attiecās arī uz mazbērniem, kas 

jau piedzima pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. 

 

 

Mūsu jaukie bērni, 1988.gads. 

 

Ir zināms teiciens, ka sākumā vajag dzemdēt bērnu – aukli un tad jau citus 

bērnus. Nevar teikt, ka Inese, mūsu pirmais bērns, būtu aizrautīga aukle, bet viņai 

tomēr nācās auklēties ar mazajiem un palīdzēt mātei. 

Bērni ir dažāda vecuma un tādēļ jau viņiem nebija daudz kopīgu draugu un 

interešu. Inese jau bija pieaugusi 19. gadu veca jauniete, kad piedzima Jānis. 

Tomēr bērni ir galvenā mūsu ģimenes daļa. Viņi, vismaz vecākie, piedalījās mūsu 

tradicionālajās ģimenes diskusijās par plašu jautājumu loku. Galvenie temati jau 

bija saistīti ar politiku. 

Mūsu diskusijās uz laukiem piedalījās visi. Tomēr galvenie diskutētāji 

parasti bija mans tēvs un manas vecākās māsas. Māte piedalījās diskusijās, bet bija 

savos izteikumos diplomātiska. Vienmēr tika ievērota cieņa pret vecākiem. Asāk 

mēs – bērni atļāvāmies izteikties savā starpā 

Es aizdomājos par bērnu audzināšanas jautājumiem. Patiešām, ļoti liela 

ietekme ir audzinātājiem. Dabiski klasiskajā, normālajā ģimenē noteicoša loma ir 

vecākiem. Es tagad izjūtu daudz līdzības ar savu tēvu. Tēvs, atšķirībā no mātes, kas 

bija gatava jebkurā laikā ceļot, braukt, iet uz teātri pat uz Jaunannu, negribēja nekur 
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iet vai braukt. Viņš labāk sēdēja mājās un dažreiz paķēra uz zoba māti par viņas 

ceļojumiem. 

Man, līdzīgi savam tēvam, nav sevišķas vēlmes kaut kur braukt un vairāk patīk 

strādāt parasto darbu savā kabinetā. Es to secināju tagad, kad vajag braukt uz 

olimpiādi Riodeženeiro. Taisnību sakot man negribas, jo pats sevi attaisnotu ar to, 

ka daudz darba utt. Tagad jau daudzi uzskata, ka tur labāk nebraukt, jo tur ir sliktie 

odi, noziedzība utt. Šajā situācijā es nevaru nebraukt, jo kāds var iedomāties, ka 

ģenerālis nobijās. Tas jau man ir izaicinājums. 

Nopietni runājot un padomājot es saprotu, ka tā ir vienreizēja iespēja būt 

olimpiādes dalībniekam vai pareizāk sakot tās lieciniekam, atrodoties Latvijas 

komandas iekšpusē. Tas patiešām ir dots vienreiz dzīvē. Es gan biju 1980.gadā 

olimpiādes laikā Maskavā. Kopā ar Inesi pat apmeklējām futbola maču uz Dinamo 

stadiona. Atceros, ka atnākot mājās centos noskatīties maču vēlreiz pa televizoru. 

Stadionā ir jūtama futbola līdzjutēju atmosfēra, bet daudzas lietas nevar saskatīt. 

Nav atkārtojumu. 

Skatoties olimpiādes atklāšanu televizorā es vēlreiz aizdomājos par to, ka TV 

var detalizētāki parādīt daudzus momentus, kurus neredzēsi tik labi, pat atrodoties 

ļoti labās vai VIP sēdvietās. Tagad 17.augustā es plānoju braukt uz olimpiādi un tad 

jau būs iespēja noskatīties olimpiādes noslēguma ceremoniju. 

Es aizdomājos arī par Jāņa pārmetumiem par komunikāciju mūsu ģimenē. Es 

atkal atceros savus vecākus. Tēte reiz man jautāja - kādā klasē es mācos? Es 

pateicu, bet par mācībām vai kontrolēt mācības viņš nevarēja un neuzskatīja par 

vajadzīgu to darīt. Viņš pats bija maz mācījies skolā. Viņu izmācīja dzīve, tā bija 

viņa galvenā skola. Dzīves skolu viņš izgāja ļoti veiksmīgi. 

Māte vairāk interesējās par manām gaitām skolā, bet ļoti nedaudz par mācībām 

vai darīja to savu iespēju robežās. Mana māte bija labs diplomāts un patiešām māte 

ar lielo burtu. Viņa pārdzīvoja un rūpējās, pirmkārt, par bērnu sadzīvi, lai mēs būtu 

paēduši un apģērbti. 

Kā tad ar audzināšanu? Kā tad ar kopējām ģimenes interesēm? Domāju viss ir 

ļoti vienkārši. Mūsu vecāki bija bērniem paraugs ar savu attieksmi pret darbu, 

citiem cilvēkiem, vienam pret otru. Tur nevajadzēja vārdu, mēs to redzējām un tas 

man uz visu dzīvi ir uzvedības un vērtību paraugs.  

Bija svētku atzīmēšanas tradīcijas. Parasti Jāņos, Ezeriņu kapusvētkos un citos 

svētkos vai dažreiz atrodoties atvaļinājumā, mēs sanācām plašā ģimenes un tuvāko 

radu lokā. Tad bieži bija karstas diskusijas par politiku un daudziem citiem 

jautājumiem. Mēs gan iemācījāmies diskutēt un cienīt cita cilvēka viedokli. Dažreiz 

jau diskusijas bija ļoti skaļas. Atceros, ka vēl puika būdams diskusijā iekarsu un 

vecākā māsa pateica man aizvainojošo frāzi „ buļļa dūša, gaiļa spēks”.  

Tagad reizēm mēs ar bērniem sanākot kopā diskutējām par politiku, dzīvi, bet 

dažreiz mēs aizgājām diskusijās, kurās izskanēja apvainojumi un tā ir mana vaina, 

ka nepratu organizēt un vadīt šādas diskusijas. Mums vajag mācīties diskutēt. Tur 

mums visiem ir darbs sevis pilnveidošanai.  
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Cik vecāki interesējās un iejaucās bērnu dzīvē? Manā dzīvē vecāki neiejaucās. 

Viņi uzklausīja to ko es viņiem stāstīju. Tatjana dažreiz, man liekās pārlieku daudz 

grib zināt par bērnu dzīvi un bieži dod padomus, kas viņai nav prasīti. Bērniem tas 

nepatīk. Es pieturos pie pozīcijas mazāk iztaujāt, ja paši nestāsta, un nekad 

neuzspiest savus padomus, kas nav pieprasīti. 

Loģiski, kad bērni ir pieauguši un viņiem ir savas darīšanas, sava dzīves 

uztvere, savi draugi un paziņas, tad es, pat gribēdams, nespēju viņiem dot loģiski 

pamatotus padomus. Daudzās lietās es prasu viena vai otra bērna padomu, kur viņi 

ir labāki speciālisti. 

Tas ir nopietns jautājums, kā atrast to jūtīgo robežu starp vecāku interesi par 

bērnu dzīvi, viņu aktivitātēm un kontaktu zaudēšana ar bērniem, kad bērni jūtās 

aizmirsti un pamesti. Skaidrs, ka ar laiku šīs saites un vecāku ietekme uz bērniem 

samazinās. Bērniem veidojot savas ģimenes audzinot savus bērnus vecāki, labākajā 

gadījumā, paliek otrajā vietā. Tas ir dabīgi.  

Es tagad labi saprotu, ka arī Tatjanas un mana ietekme uz mazbērniem stipri 

mazāka, nekā tas bija uz bērniem. Ar bērniem daudz tiku piedalījies dažādās sporta 

aktivitātēs. Domāju tas, bija laba skola mūsu bērniem. Tagad jau dažreiz bērni 

piedalās sporta aktivitātēs un es ar mazmeitām piedalos, kā atbalstītājs vai startēju 

otrajā plānā. Tas arī nav slikti, jo galvenais jau ir kopīgas intereses, būt kopā.  

Zināms fakts, ka ir “gaiši” un ir “tumši” cilvēki. Cilvēki, kas dod enerģiju savu 

labēstību un ar kurioem gribās būt kopā. Tāpat ir cilvēki, kas ir pesimisti, negatīvi 

noskaņoti par visu notiekošo pasaulē, valstī un par cilvēkiem. Tādu cilvēku 

sabiedrība nav sevišķi patīkama. Mana pārliecība, ka daudz ir atkarīgs no cilvēku 

audzināšanas un sabiedrības, kurā tie atrodās. Tomēr, pamati tiek likti ģimenā. Ja tie 

ir pareizi izveidoti, tad ar lielu varbūtību cilvēks izies daudziem dzīves 

pārbaudījumiem. Mani vecāki tam ir labs piemērs. 

Vecākie bērni redzēja, ka es vai katru dienu nedaudz trenējos un 

izejamās dienās piedalos dažādās sacensībās. Viņi bieži brauca man līdzi uz 

sacensībām, bet vēlāk arī paši ņēma dalību tajās. Vienlaicīgi sāka paši 

trenēties dažādās sporta sekcijās. Tas bija mūsu ģimenes dzīves stils. 

Par nožēlu Jānis izkrita no šīm aktivitātēm. Viņam vēl nebija 5gadi, 

kad mēs atgriežamies Latvijā un es sāku ļoti, ļoti intensīvi strādāt. Bija 

jāveido jauna militārā mācību iestāde. Ģimene, bērni, par nožēlu, palika 

otrajā vietā. Atskatoties uz savu dzīvi es esmu kopumā apmierināties ko un 

kā darīju. Es nenožēloju ne profesijas izvēlē, ne par daudzām citām savām 

aktivitātēm. 

Tomēr ir viena lieta, kur es esmu pieļāvis lielu kļūdu. Tā ir mana 

nepietiekošā uzmanība bērniem, pēc atgriešanās Latvijā. Vecākie bērni jau 

prata vai sāka paši sevi audzināt. Cieta Jānis. Papildus radās domstarpības ar 

sievu. Viņa pateica zīmīgus vārdus, ka es esmu pa savam audzinājis visus 

vecākos bērnus, bet jaunāko viņa nedošot man sabojāt. 
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. Zemāk dažas fotogrāfijas ar mūsu ģimenes pārstāvjiem. 

 

  

 

Šeit jau dēli ar sievām 

 
Tatjana ar mazbērniem, 2008.gads. 
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Māsas Guntas dzimšanas diena un mūsu radi, 2008.gads. 

 
Ezeriņu kapusvētki 

 

Tas man bija it kā attaisnojums tam, ka es pavadu darbā ik dienu 

desmit un vairāk stundas, neizmantoju atvaļinājumus un bieži arī brīvdienas. 

Vēlāk es sapratu savu kļūdu, bet jau bija par vēlu. Ir zināma īstenība, ka 5-

gadīgā bērna māte jautā speciālistam, kad man jāsāk audzināt bērns. Atbilde 
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bija: “Piecus gadus atpakaļ.” Taisnība ir arī tajā faktā, ka audzināt vajag visu 

mūžu un vairāk ar savu piemēru un mazāk jau ar vārdiem. 

Cilvēki no paaudzes paaudzē mainās. Mana un manu māsu attieksme 

pret vecākiem bija viena, bet mūsu bērnu attieksme jau atšķīrās, kaut gan 

daudz ir kopīga. Mazbērnu attiecība jau būtiski atšķīrās. Jaunākā paaudze jau 

labi pārzina savas tiesības, bet ar pienākumu zināšanu ir problēmas. 

Rakstot par bērniem es pa laikam atgriežos pie savām aktivitātēm. Par 

manu saskarsmi ar bērniem audzināšanas un sadzīves jautājumos gan sakarā 

ar bērnu vienu vai otru aktivitāti, pirmkārt, viņu sporta aktivitātes. Es ielieku 

dažus momentus  no mazbērnu dzīves, bet to gan es rosināšu rakstīt viņu 

vecākiem – maniem bērniem. 

Man jau ļoti patika, kad Viktorijas dēls Artjoms 2016.gada 1.janvarī 

Maskavā noskrēja pusmaratonu. Viņš arī uzrakstīja savas sajūtas, veicot šo 

distanci. Es izmantoju grāmata bērnu un mazbērnu patstāvīgi rakstīto tekstu 

un valodu. Netieši es gribētu uzsvērt, ka var komunicēt jebkurā valodā. 

Galvenais lai tas būtu ērti gan rakstītājam, gan lasītājiem. 
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Jaunākās mazmeitas Aleksandra un Irīna, ~2010.gads 

 
Jaunākās mazmeitas Aleksandra un Irīna, ~2016.gads 

 



 

276 

 



 

277 

 

Inese. Mūsu vecākā meita Inese piedzima 1968.gada 20.jūlijā 

Vologdā. Mums garnizonā bija dzīvoklis pirmajā stāvā, bet zem dzīvokļa 

ziemā pagrabā bija ledus, un vidējā temperatūra dzīvoklī bija tikai +13
0
C. 

Nebija karstā ūdens, un bērna mazgāšana sagādāja lielas problēmas.  

Kamēr garnizonā nebija Virsnieku nama, Inese tika likta bērnu ratiņos 

un ņemta līdzi skatīties kādu filmu ziemā mežā uz balta palaga, nostiepta 

starp kokiem. Tas nebija kaut kas neparasts un mēs to uztvērām normāli un 

saprotoši. 

Visi bērni, un sevišķi Inese, bieži ciemojās pie vecāmmātēm Vologdā 

un Latvijā Annā. Vasarā uz laukiem nācās pastrādāt. Bērniem tā bija dārzu 

ravēšana. Mana māte bija stingra un neļāva gražoties vai neklausīt. Mātei bija 

“audzinātājs” – bērza žagars uz skapja, un tad jau varēja uzšaut, ja neklausīja. 

Taisnību sakot, Inesei jau tika vairāk siksnas arī no manis. Es daudz 

nesodīju, bet gadījās, ka nopēru. Vairāk jau par gražošanos vai sevišķi 

izaicinošu uzvedību. Pakāpeniski es arī nācu pie atziņas, ka bērnus pērt nav 

labi, un neatceros, ka jaunākie tiktu nopērti. 

Es, kā iepriekš rakstīju, kad Inese vēl gāja bērnudārzā, daudz viņu 

vadāju uz daiļslidošanu. Viņai jau no agras bērnības patika dejot. Vēlāk, 

vidusskolas vecākajās klasēs, viņa mācījās specializētā volejbola skolā. Ar 

sportu viņa draudzējās, kā visi mūsu bērni. 

Dažreiz es kopā ar viņas klases meitenēm, braucu uz sacensībām kā 

komandas atbalstītājs. Ir interesantas sajūtas, kad metro brauc tādu meiteņu 

kompānijā. Viņas tuvākā draudzene bija Larisa, kuras augums bija ~175 cm. 

Reizēm draudzene dzīvoja pie mums. Mēs ar Larisas vecākiem kopā 

atzīmējuši dažus svētkus. Larisa kopā ar mums bija vasarā arī laukos, Anna. 

Parasti meitenes un sievietes izskatās garākas nekā vīrieši. Tam par 

iemeslu ir kurpes ar papēžiem, bet vispār tāda ir cilvēku uztvere. Uz laukiem 

sanāca par šo jautājumu diskusijas, un mēs visi mērījāmies pie krāsns. Tādēļ 

jau man palicis atmiņā Larisas augums - 175 cm, jo dažs izteicās, ka viņa ir 

garāka par mani. Tā tikai izskatījās. Tāpat mana māte bija ap 170cm, bet 

izskatījās stalta sieviete, jo viņa nebija resna. 

Bija arī diskusijas ar meitenēm par ģimenes dzīvi. Larisas teiktais, ka 

viņa precēsies tikai tad, kad sastaps tādu vīrieti kā Ineses tētis, man bija 

patīkams pārsteigums, bet Tatjana nedaudz kļuva greizsirdīga. Meitenēm jau 

bija tikai 17 gadi.  

Larisa apprecējās, un viņai piedzima dēliņš. Tad bijām pie viņiem 

svinībās, kad pie galda sēdēja 5 paaudžu pārstāvji. Tas mani ļoti pārsteidza. 

Larisas mātei nebija vēl 40 gadu, un pie galda bija viņas vecāmāte, kurai bija 

ap 90 gadiem. Viņu dzimtas sievietes bija dzemdējušas jaunas. Larisa bija 

piedzimusi, kad viņas mātei bija ap 18 gadiem. Domāju, tas bija neparasti, ka 

pie galda sēž piecu paaudžu pārstāvji: vecāmāte un viņas vecāmāte! Lai 

sameklētu vismaz daļu sava ciltskoka, man vajadzēja pētīt arhīvus un 

baznīcas grāmatas, jo sava tēva vecākus es jau nebiju redzējis.  
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Inese pēc vidusskolas sāka strādāt un mācīties Maskavas Aviācijas 

institūtā (MAI). Viņai vajadzēja mācīties 6 gadus. MAI bija viena no 

labākajām PSRS augstskolām. Inese to veiksmīgi absolvēja. Es nedaudz ar 

viņu kopā skatījos augstāko matemātiku. Mani pārsteidza viņas potenciāls, 

spējas apgūt augstāko matemātiku. Inese to spēja darīt labāk par mani. Savā 

apkārtnē es neesmu sastapis nevienu ar tādu potenciālu.  

Inesei pietrūka mērķtiecības, gribasspēka, lai sasniegtu vai izdarītu 

kaut ko vairāk. Tas ir mans subjektīvais viedoklis. Maskavā mums reiz naktī 

iznāca diskusija, kādu profesiju izvēlēties. Vienojāmies par radio specialitāti. 

Viņa beidza MAI Radio fakultāti. Vēlāk bija saruna par to, kur strādāt, 

atgriežoties Latvijā. Mēs vienojāmies, ka karavīra profesija nav naudīga, bet 

stabila. Inese iestājās mācīties NAA un, veiksmīgi absolvējot akadēmiju, 

saņēma savu pirmo virsnieka pakāpi.  

Diezgan amizanta bija situācija, kad NAA mācību laikā viņai bija tik 

tievs viduklis, ka uz jostas nevarēja izvietot visu, ko karavīram pienākas tur 

izvietot. Antons, kad mēs, NAA vadība, dzīvojām kopā ar kadetiem telšu 

pilsētiņā Ādažos, dzīvoja un trenējās kopā ar kadetiem. Vēlāk viņš strādāja 

kadetu virtuvē. Tad viņš papildus baroja Inesi un viņas draudzenes. 

Tagad Inese ir demobilizējusies majora pakāpē. Viņa ir precējusies, 

meita Juta studē Dānijā arhitektūru. Domāju, par sevi, mani un mums 

kopumā, lai izsakās Inese pati. Papildus pievienoju vienu manu 1985.gada 

vēstuli Inesei. 

 
Inese atpūtā pie Melnās jūras 
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Krēsliņu ģimenes karavīri 
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Izdodu meitu pie vīra tieša un pārnestā nozīmē 
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Ineses un Gata kāzas 
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Viktorija. Jaunākā meita piedzima 1972.gada 14.aprīlī Maskavā. Viņa 

piedzima, kad es mācījos militārajā akadēmijā un mēs dzīvojām kopmītnēs. 

Inesei bija 4 gadi, kad piedzima Viktorija. Vārdu izvēlējāmies tādu, lai 

neradītu viņai problēmas būt pozitīvi uztvertai gan Latvijā, gan Krievijā. Tas 

ir tāds, kā mums likās, starptautiski atpazīstams vārds.  
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Viktorijas un Anatolija kāzas 1990.gads 
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Mazmeita Irīnai lieli prieki  

 

Nebija jau viegli mācīties, dzīvojot nelielā istabiņā ar diviem bērniem. 

Vēlāk man iedeva kopmītnēs divas istabiņas, tad jau bija vieglāk. Tatjana 

sēdēja sākumā ar mazo mājās. Tad, kā jau rakstīju, bija dienas, kad mazā 

meitiņa naktī negulēja, un man nācās visu nakti ar viņu auklēties. Tatjana sāka 
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nervozēt, kliegt, un tad jau nācās man nēsāt uz rokām meitiņu un mēģināt 

iemidzināt, jo vajadzēja jau ļaut arī Inesei gulēt. 

Kad Viktorija paaugās un es viņu vakarā mēģināju iemidzināt, tad viņa 

bieži lūdza nevis palasīt pasakas, bet gan Jeseņina dzejas un, pirmkārt, ar tādu 

dzērāju un bandītu valodas pieskaņu, vai dziedāt. Kāds es tur dziedātājs, 

zināju tikai cietumnieku dziesmas. Tas bija dīvaini, bet tas ir mūsu gēnos, un 

man no Sibīrijas laikiem, bet viņai no manis iedzimts. 

Diezgan interesanti, ka bērni savā starpā tomēr diezgan stipri atšķiras. 

Inese, sākot no bērnības, daudz lasīja un lasa arī tagad. Viktorijai tāda nodarbe 

nav patikusi un nepatīk. Viktorija skolā sāka trenēties slēpot. Viņa bija 

Maskavas Spartaka jaunatnes izlasē slēpošanā. Atceros, rudens sacensībās 

viņa sava vecuma grupā ieguva trešo vietu. Varēja atspiesties ap 50x. Bija 

fiziski stipra meitene.  

Kad jau pārcēlāmies uz jauno dzīvokli, sākotnēji Viktorija turpināja iet 

mūsu akadēmijas bērnudārzā. Es no rītiem vedu viņu uz turieni. Mēs braucām 

ar elektrisko vilcienu un tad gājām ar kājām. Elektriskajā vilcienā es mācīju 

meitu lasīt. Viņa visu laiku jauca divus burtus: krievu alfabēta “б” un “д”.  

Es viņai mēģināju minēt piemērus, ka vectēvs (ded) burts “д”, rakstiski 

izskatās, kā bārda uz leju. Vecāmāte (babuška) burts “б”, un tam ir kā matu 

kušķis uz augšu. Viņa to it kā uztvēra pareizi. Grāmatā rakstīts par vectēvu un 

vecomāti, un tur teikts “ded jedet” – vectēvs brauc, bet meita sajauc un skaļi 

pa visu vagonu pasaka “ded tikai otrā vārdā “d” burta vietā nosauc “b”. Sanāk 

amizanti, kad es, pieaudzis vīrietis, kaut ko skaidroju bērnam, kas sāk 

nervozēt un skaļi pa visu vagonu to pasaka. 

Tagad viņa mācījusi savu meitu lasīt un atkal izmantojusi manis 

minētās analoģijas. Interesanti sanāk, kaut kas jau pāriet no paaudzes uz 

paaudzi. Tas nav slikti, galvenais, lai vairāk pāriet labu lietu un mazāk 

negatīvo.  

Reiz skolā viņa bija kādam puisim labi fiziski atbildējusi - piekāvusi. 

Puisis, mūsdienu “džentelmenis”, pats nespējot tikt galā ar meiteni, bija 

sarunājis kādu savu draugu bokseri, lai pārmācītu Viktoriju. Viņi bija 

Viktoriju sagaidījuši netālu no mājām un nedaudz viņu piekāvuši. Patiešām 

nedaudz.  

Bērniem es mācīju karatē pamatelementus. Viņi amatieru līmenī apguva 

pamatprasmes. Viktorija arī iemācījās daudzus karatē elementus un sevišķi, kā 

jau tas meitenēm ir ērtāk, sitienus ar kājām. Kad viņai uzbruka, viņa bija kleitā 

un kautrējās celt augsti kājas, lai pienācīgi atbildētu saviem oponentiem. Viņa 

atnāca mājās, bija uzbudināta un uzreiz steidzās pārģērbties biksēs, lai skrietu 

atpakaļ pie saviem uzbrucējiem. Man izdevās viņu atrunāt un pārliecināt, ka 

tam zēnam noteikti ir kauns, pašam netiekot galā ar meiteni, aicināt palīgā 

bokseri.  

Viktorija agri apprecējās, un 1991.gada 30.septembrī viņiem piedzima 

dēls un mans pirmais mazdēls Artjoms. Viņas vīrs Anatolijs bija no 
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daudzbērnu ģimenes. Viņi bija seši brāļi un māsa. Viktorija jau no skolas 

gadiem ļoti labi gatavoja. Mēs visi ģimenē vienmēr gaidījām un ar lielu baudu 

ēdām viņas ceptās tortes, kā arī citus ēdienus. Tortes bija ļoti garšīgas. 

 
Mēs ar jaunāko meitu un dēlu, vecāko mazdēlu. 
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Meitas: Inese un Viktorija 

Viktorija kļuva un ir ļoti laba mājsaimniece. 2007. gada 27.februārī 

viņiem piedzima meitiņa Irina. 2013.gada vasarā viņu dēls, mans mazdēls, 

Artjoms apprecējās. Mēs, pārējie mūsu ģimenes pārstāvji, arī braucām un 

piedalījāmies kāzās. Tās bija interesantas un mūsdienīgas kāzas.  

 
Mazdēla kāzas, 2013.gads 
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Артем Ванюшин pievienoja 2 jaunas bildes. 

11 h · Moscow, Russia ·  

Мой Первый официальный полумарафон (01.01.2016 - II 

Московский новогодний марафон) О том, как это было… 

Ещё 1 час назад, в моей голове было много мыслей, как описать 

все то, что сегодня произошло со мной... Все то, что творилось у меня в 

голове... Все то, что я сегодня пережил))) …а сейчас я просто лежу на 

таком расслабоне, что еле собираю свои мысли))) ну чтож, попробуем...  

Итак, все началось сегодня утром... Будильник в 9:00 и сразу 

мысли о том, что что я задумал? Все тело ломит и хочу спать... А ещё 

подташнивает после стольких съеденных вкусных блюд в новогоднюю 

ночь... Какой мне полумарафон... Надо было тогда спать побольше (а не 

гулять и лечь в 5 утра) и не жрать все что хотелось... 

Минут 20 я боролся с этими мыслями в своей голове, и все таки 

встал… начал собираться к полумарафону... Мыслей о том, что бы 

остаться уже не было...))) деньги уплачены, родители с мелкой 

собираются... Да и сам я бодрюсь от мысли, что я это сделаю... И сделаю 

первого января... Ну и куча мотиваций всплывало и рождалось внутри 

меня... Мои слова Русу, Сереге да и вообще много всего)))) Как же это 

круто, черт возьми)))   

Понимаю что надо поесть, хоть немного... А кушать не хочется 

вообще) но пару бутеров - закинул в топку... Короче выехали... 

Добрались быстро) пробок нет, чувствую себя хорошо... Прошёл 

регистрацию, получил номер, булавки и значок))) потопал в общий и 

тесный автобус - переодеваться... Родители мерзнут и мелкая тоже... По 

близости никаких открытых кафе, что бы скоротать время, попить чаю, 

согреться... А до старта ещё полтора часа... Короче как мы ждали старта, 

описывать не буду... Самое интересное впереди...  

Итак, 10 минут до забега, на старте больше 100 человек, я стою во 

втором ряду... Проводят инструктаж, объясняют маршрут... Появляется 

легкое волнение... Но я уже бегал 21 и, причём с ровным дыханием... 

Поэтому отгоняю все дурные мысли и просто настраиваюсь на 

программу «идти до конца»... Осталось 5 минут, беру телефон что бы 

включить программу для бега ( смотреть свою скорость, держать ритм и 

следить за дистанцией ) но тут вуаля...  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007218937782
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1647948122122470&id=100007218937782
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1647948122122470&id=100007218937782
https://www.facebook.com/pages/Moscow-Russia/115085015172389
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Первый сюрприз! Телефон от холода вырубился и не включается... 

2 минуты до старта, легкая паника увеличивается... Как мне знать с 

какой скоростью я бегу, сколько осталось? Как рассчитать силы и тд и 

тп. ... Короче жесть... Принимаю это и меняю установку...  

Стартую, и стараюсь бежать ровно, но на максимум... Как только 

сбивается или учащается дыхание - значит чуть забавлю темп... 

Поворачиваюсь назад и вижу эту бешеную толпу с горящими глазами, 

которые прыгают и улыбаются... Кричат - давай старт.... Я смотрю 

вперёд и вижу узкую тропинку на 3 человек... И даю себе отчёт что я во 

втором ряду... Меня сейчас раздавят... (вспоминаю о том что хотел стать 

ближе к концу, но упустил этот момент). Понимаю что резко стартовать 

нельзя... Собью дыхание... И тут бам, бас, бам... Выстрелы из пистолета - 

старт дан!!!! 

Начинаю бежать с привычной мне скоростью, держусь самого 

правого ряда... И спустя метров 300... Я просто начинаю «афигевать»… 

меня обгоняют с такой скоростью, с такой силой - что я чувствую себя 

даже не черепахой, а какой-то улиткой.... Но в голове всплывают 

разумные мысли и я стараюсь держаться своего темпа... Нo метров через 

600 я ловлю себя на мысли, что я все равно дико ускорился и бегу 

примерно в первой 30тке... и бегу значительно выше своего темпа…  

Скорее всего на моё подсознание повлияло - то, что на меня 

смотрит сестра, родители и куча не знакомых мне людей... и мои 

лидерские качества сами двигали меня в эту непростую борьбу... Как 

только мы скрылись в лесу, я постарался успокоиться и снизить темп... 

Настроиться на ровный и долгий бег... И вроде бы начало получаться...) 

я бежал... Меня обгоняли пачками) но я бежал...  

Бежал я выше своего темпа... я понимал это, так как дышал не 

ровно а быстро, учащённо... Но я чувствовал, что физически мои ноги 

выдержат такой темп, а дыхание... ну постараюсь восстановить... Я не 

снижал скорости по 2 причинам, первая мне казалось, что я начну 

бежать слишком медленно и прибегу значительно хуже своего 

желаемого результата... ( а моя цель была уложиться в 2 часа) А так как 

Морально я был готов перенапрягаться и фигачить по полной- я и 

бежал...   

Мотивации во мене было километров на 30))) да и ещё 2 момент) 

Русик обещал оплатить массаж если пробегу меньше чем за 2 часа)))) 

Короче бегу... Начинается интересная и сложная борьба... та борьба о 

который я не раз слышал от других людей (которые уже проходили 

подобные испытания в своей жизни)… Борьба с самим собой и с теми 
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кто бежит рядом (хотя их за соперников я не считал, скорее за примеры 

подрожания)))  

Погода морозная… бежим… Меня обгоняли... Я обгонял... и в 

какой то момент - ловлю себя на мысли, что черт возьми ... Я ещё не 

пробежал и 5-7 км а уже тяжело... Так как дышу слишком учащённо, да и 

трасса гораздо тяжелее моих ожиданий... Я бегал по ровному асфальту и 

без снега... А тут... Неочищенные тропинки, снег, местами скользко, 

затяжные подъемы и спуски... Короче пипец... Но я понимаю, что просто 

не могу снизить скорость и бежать в комфортном для меня ритме, так 

как на ЭТОЙ трассе- я тогда точно пробегу больше 2 часов, значительно 

дольше... И я продолжаю думать о великом))) ...   

«Только я знаю на что я способен... Рус обещал массаж... Серега 

щас тоже на спорте... Моё слово должно быть весомым... Это моя цель и 

должен! Никогда не сдавайся и тд и тп» ))) в общем продолжаю бежать 

на максимуме) и вот уже отметка 10 км...))) я улыбаюсь, нас фоткают... 

Чуть позже, отдаю себе отчёт что дыхание своё я "просрал"...  

Дышу тяжело... Но мысль о том что я сделал половину... И о том, 

что я бегу не в хвосте, а как минимум в середине или даже ближе к 

лидерам - меня греет и даёт новый приток сил... И что вы думаете? 

Да - Я дурачок!!! Я начинаю ускоряться... Сам не понимая этого... Я бегу 

значительно быстрее своих возможностей... Обгоняю человек 5 и думаю 

о том, что все легко... Половина пройдена... Я добегу....  

Но когда я поймал себя на мысли что еще немного и я 

сломаюсь....я очень тяжело дышу… а вдруг не добегу? ... я испугался... я 

снизил темп и пропустил человек несколько человек вперёд.... Темп 

снизил... но не ниже того с которого начинал... Бежал через боль... И 

причём именно через боль...  

Правая нога (ступня - начала Дико болеть) по ощущениям - как 

будто шнурок попал под ступню и этот пластмассовый наконечник 

впивался в мою ногу с каждым шагом... Казалось бы- пустяк, но км через 

2-4 я просто стал чувствовать это в разы сильнее… хотелось чуть ли не 

плакать)))) или просто сойти с дистанции и перешнуроваться...  

Но сделать я этого не мог, так как бежал на рекорд, да и если 

сойду, собью темп, ноги потом не побегут... А ещё, впереди семья... 

(ждут же, мерзнут…) а еще массаж, а еще рекорд и тд и тп)))) ...Да и 

пройдено уже слишком много, несмотря на все свои ошибки, я уже 

сделал это… я бегу… Дальше началось то, что я никогда ещё не 
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испытывал. Нереальная борьба с собой...! та борьба, о которой я был 

наслышан). 

Весь тот запас мотивации подготовленный на 30 км - был 

исчерпан... Так как бежал я быстрее положенного, скорости я своей не 

знал, трасса тяжелее, ногу натерло и так далее) я просто бежал, бежал и 

периодически кричал... и продолжал думать о великом, вырабатывая 

новую мотивацию для забега))) 

Меня ещё обогнали несколько человек, и я обгонял... Я старался не 

снижать скорости и бежал просто на износ... Разные мысли меня 

посещали... Я видел как ребята и мужики - сходили с дистанции... У 

некоторых сводило ноги... Кто то просто уставал... А я бежал, через боль, 

через усталость, холод и злость... Бежал за своей мечтой, целью, 

словом... За мелкую... За себя... За МАРС! ....  

В какой то Момент я ловил себя на мысли что ещё чуть-чуть и я 

перейду на шаг ... Что больше не могу... Что не знаю сколько бежать 

осталась, а у меня такие муки... Внутри меня ныл маленький зловещий 

гном и раздолбай... Но я не выпустил его на волю... Я бежал, злился на 

себя, вспоминал о том для чего я это делаю... Про цену своего слова!!! (и 

конечно про массаж от Руса))) )  

Да, несколько позже - я сильно снизил темп... Но я бежал и не 

останавливался… и вот... На горизонте поворот на финишную... а значит 

еще пару км… Пришли мысли о том что там мелкая ждёт и верит в 

меня... Я дико ускорился... Бежал как кенгуру... Так мне казалось)))) но 

такой прилив сил на финише пришёл не только ко мне...)))  

Меня обогнали 2 парня... Я стал ускоряться ещё сильнее... обогнал 

одного... бежим дальше вдвоём... в голове только мысли о красивом 

финише) остается метров 500... Я ничего не чувствовал... Ни боли ни 

сбитого дыхания... Я уже видел малую, видел парня впереди и финиш... 

И просто ускорился так, как будто я полон сил и энергии) и... я обгоняю 

его перед самой финишной чертой ( метров за 30)...   

Я был в шоке над собой... Это необъяснимые чувства... Ко мне 

подошли, повесили медаль, налили чаю- пожали руку... Сказали что это 

очень сильный и красивый финиш... Кто то принёс мне флаг России… А 

меня интересовал только один вопрос.... И я кричал как сумасшедший... 

Время!? Время...?! Какое у меня время?! Мне не отвечали и я начал 

раздражаться… взял у телефон у мамы,и... на часах 1час 58 минут… это 

значит что я выполнил поставленную цель! Ура! Я начинаю радоваться - 

И тут ко мне подходят организаторы и сообщают что у 40вого номера 
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результат...- 1 час 56 минут... Официально )))) и я просто в восторге!!! Я 

счастлив - все это не зря)))) Пьем чай…. И счастливые едем домой))) 

Уже дома, когда переодевался посмотрел на ногу… натер 

кровяную мозоль...) сейчас болит сильнее... Даже наступать тежело) но 

все это того стоило этих эмоций... я рад! Я счастлив... Это лучшее 1 

января в моей жизни!))) Руслан – готовь массажистов)))))   я ещё забыл 

несколько моментов в забеге, но основные эмоции я постарался 

передать)))   

P.S. Спасибо Антону - замотивировал на бег… историями, личным 

примером… спасибо парням из МАРСа – заряд вашей мотивации всегда 

кстати) Спасибо Русу за доп. мотивацию для этого забега в виде 

массажа))) ну и конечно же своей семье… был бы на забеге один, без 

вашей поддержки…. Уверен такого результата я бы не достиг)))  теперь 

впереди полный марафон… новые цели… ведь стремиться есть к чему! 

2016 только начался… вперед! Всем удачи! Всех с Новым Годом!)))) 

http://www.sport-images.ru/media.details.php?mediaID=159285 

https://www.facebook.com/events/901067643244370/113254468676333

0/  + пару фоток во вложении) 

 

 
 

http://www.sport-images.ru/media.details.php?mediaID=159285
https://www.facebook.com/events/901067643244370/permalink/1132544686763330/?ref=108&action_history=null
https://www.facebook.com/events/901067643244370/permalink/1132544686763330/?ref=108&action_history=null
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1647947565455859&set=pcb.1647948122122470&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1647947565455859&set=pcb.1647948122122470&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1647947822122500&set=pcb.1647948122122470&type=3
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1647947822122500&set=pcb.1647948122122470&type=3


 

300 

 



 

301 

 

Antons. Vecākais dēls piedzima 1980.gada 18.februārī. Tas bija liels 

prieks mums visiem. Es jau gaidīju dēlu. Man tas nebija izteikti, ka gribu meitu 

vai dēlu, bet tomēr gribējās arī dēlu un tēva vārda nesēju. Visi manā ģimenē 

bija vienprātis dot dēlam vārdu Antons. Tā bija manas ģimenes tradīcija dot 

vecākajam dēlam vectēva vārdu.  

Dažas epizodes no Antona bērnības. Viņam bija kādi divi gadi, kad bija 

pienācis virtuvē pie galda un, velkot galdautu, uzlējis uz sevis, pamatā uz 

krūtīm, karstu zupu. Izsaucām ātro medicīnas palīdzību. Dēliņam nogāja āda 

no krūtīm. Domāju, sāpes bija lielas, un viņš jau centās piespiesties pie mātes, 

kas viņu paņēma uz rokām. Aizveda uz slimnīcu, apstrādāja brūces, bet tur 

viņu neatstājām. Antonam vēl vairākus gadus bija manāmi plankumi vietās, kur 

nogāja āda. 

Mūsu guļamistabā uz skapja augšas stāvēja kaut kādi vitamīni. Antons 

bija uzlicis uz galda mazo bērna krēsliņu, tad no krēsla uzkāpis uz galda un, 

pakāpies uz bērnu krēsliņa, aizsniedzis vitamīnus un tos saēdies. Es pamanīju 

viņa dzelteno muti un tā uzzināju, ko viņš ir izdarījis. Tad paši mājās tīrījām 

viņa iekšas. Galvenokārt likām daudz dzert un tad to izvemt. Satraukumi bija 

ne pajokam.  

Antonam bija dažas problēmas bērnudārzā. Bijusi situācija, ka 

audzinātāja bija piespiedusi viņam kaut ko ēst un man liekas pat, kad Antonam 

palicis nelabi, likusi apēst savus vēmekļus. Neapgalvoju, bet tā tas palicis 

atmiņā no viņa un citu bērnu stāstītā. Bija moments, kad Antons bija aizbēdzis 

no bērnudārza un gājis uz skolu pie Ineses.  

Dažreiz bērnus vajadzēja vest pie zobārsta. Es vienmēr lepojos ar to, ka 

Antons nekad neraudāja un neizrādīja ne mazākās bailes no šīs procedūras. 

Tikai nesen no jau pieaugušā dēla uzzināju, ka viņam ir stipri sāpējis, bet viņš 

to nav vārējis izrādīt man un citiem. Tas man bija atklājums.  

Antons mani vienmēr ir pārsteidzis ar savu patstāvīgumu. Viņš sāka iet 

skolā Lianozovā, bet, kad pārcēlāmies uz jauno dzīvokli Novogirejevā, viņam 

nācās mainīt skolu. Es vēlāk uzzināju, ka viņš ar dūrēm un stingru stāju 

izcīnījis sevis atzīšanu jaunajā skolā. Viņš nekad nav griezies pie manis pēc 

palīdzības. Es viņu vēl bērnībā iekārtoju trenēties arī karatē pie savām 

paziņām.  

Viņš trenējās ar mani skriet krosus un slēpot. Reiz rudenī mēs ar viņu 

startējām kaut kādās krosa sacensībās parkā. Es ar vīriem skrēju 10km, un viņš 

ar sievietēm 3km. Kā jau puika, viņš no starta bija izrāvies uz priekšu un tad 

sajaucis trasi. Sievietes skrējušas aiz viņa un arī aizgājušas no trases. Dāmas jau 

bija sporta veterānes.  

Man pēc finiša sievietes pa jokam pārmeta, ka mans dēls aizvedis viņas 

neceļos. Gardi pasmējāmies. Bija sacensības ģimenēm, kad es 10km noskrēju 

ātrāk par 40 minūtēm, labi noskrēja arī Antons, bet vajadzēja atrast vēl vienu 

ģimenes pārstāvi, un mēs būtu dabūjuši balvu – ledusskapi. Man pazīstami 
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tiesneši ieteica kādu sievieti pierunāt būt manas ģimenes loceklei sacensību 

laikā. Mēs atteicāmies. Palikām bez skaista un liela ledusskapja. 

Astoņdesmito gadu otrajā pusē pie mums akadēmijā parādījās pirmie 

galda datori. Es dažreiz Antonu ņēmu līdzi uz darbu. Man vajadzēja iet uz 

sanāksmi. Es atstāju viņu pie datora. Datorā jau bija liktas paroles, lai cits 

netiktu pie slēgtajām lapām. Kāds bija mans pārsteigums, kad, atnākot uz 

laboratoriju, ieraudzīju, ka Antons jau skatās lapas, kas nebūtu viņam 

paredzētas. Paroles jau nebija sarežģītas, bet mani pārsteidza, ka bērni tās var 

uzlauzt. Tagad vairs nebrīnos par savu mazbērnu spēju strādāt ar dažādām 

elektroniskajām iekārtām labāk, vismaz ātrāk tās apgūt, salīdzinot ar mani. 

Deviņdesmito gadu sākumā Antons startēja Maskavas čempionātā 

slēpošanā savā vecuma grupā. Viņš tajā bija jaunākais. Man liekas, vismaz divus 

gadus vēl varēja startēt tajā vecuma grupā. Viņš palika pirmais aiz svītras 

Maskavas komandai, kas tika atlasīta uz PSRS bērnu spartakiādi. Visi jau 

prognozēja, ka nākamo gadu viņš tiks Maskavas komandā. Mēs aizbraucām uz 

Latviju. Rīgā viņš sāka mācīties Rīgas 80. (krievu) vidusskolā. Ziemā startēja 

Biķernieku trasē slēpošanā un ieguva trešo vietu Rīgā savā vecuma grupā.  

Latvijā radās iespēja Antonam uzsākt neklātienē mācīties Skandināvijas 

valstu organizētajā programmēšanas un datoru jomas kursā. Kurss bija paredzēts 

diviem gadiem. Vajadzēja pildīt mājas darbus un tā savākt nepieciešamos 

punktus kursa absolvēšanai. Man bija liels un ļoti patīkams pārsteigums, kad 

Antons šo kursu absolvēja dažu mēnešu laikā. Viņš saņēma sertifikātu, kurā ir 

teikts, ka apguvis kursu ar vidējo atzīmi 10. Vidējā atzīme 10! Kur tad izcilāk? 

Mūsu ģimenes tradīcijās ir veidot savu viedokli un prast to aizstāvēt. Pēc 

vairākiem gadiem es uzzināju, ka, atbraucot uz Latviju un sākot mācīties Rīgas 

vidusskolā, viņam kārtējo reizi ir nācies izcīnīt savu vietu zem „saules”. To viņš 

veiksmīgi izdarīja. 

Skolā sāka ieviest datorklases. Pie manis griezās skolas vadība un lūdza 

palīdzību iegādāties datorus un uzstādīt vajadzīgās programmas. Es devu 

uzdevumu NAA uz līguma pamata strādājošajam datorspeciālistam palīdzēt 

skolai atrisināt šos jautājumus, un viņš kopā ar Antonu to veiksmīgi izdarīja. 

Skolās tika organizēta skolas pašpārvalde. Divus gadus Antons no 

skolēniem tika ievēlēts par skolas direktoru. Es domāju, tā bija skolēnu uzticība 

viņam. Viņi skolā organizēja savas avīzītes izdošanu par notikumiem skolā. 

Antons bija šādas avīzītes izdošanas organizators. Vismaz viens no 

organizatoriem. Es viņam ļāvu izmantot NAA resursus tādas avīzītes izveidei un 

pavairošanai. 

Viņi savā avīzītē, bieži intervējot iepriekš intervijai nesagatavotus 

skolotājos, parādīja skolotājus kritiskā gaismā. Tas nepatika skolas vadībai, un 

avīzīti aizliedza. Kādu laiku viņi palīdzēja un gatavoja citai skolai, bet tad jau 

pabeidza skolu, un tā nodarbe izbeidzās. 

Es bieži neapmeklēju vecāku sapulces skolā. Vienreiz aizgāju, un mani 

pārsteidza klases audzinātājas teiktais, ka ir grupa skolēnu un tajā skaitā Antons, 
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kuriem ir zema autoritāte citu skolēnu vidū, un viņi traucē citiem mācīties. Man 

liekas, vienu no nosauktajiem zēniem vēlāk atskaitīja no skolas. Tad, runājot par 

sekmēm, viņa norādīja, ka Antonam informātikā ir tikai viena atzīme - „1” un 

viņš vispār vairs nav apmeklējis nodarbības.  

Mani, dabīgi, tas nepatīkami pārsteidza, jo citu vecāku priekšā Antonu un 

arī mani nostādīja tādā stulbā situācijā. Es uzdevu divus jautājumus. Pirmkārt, 

kā tad Antonu divus gadus pēc kārtas ievēlēja par skolas direktoru? Otrkārt, 

kādas tad ir prasības informātikā šajā skolā, ja Antons nesen ir beidzis 

Skandināvijas kursu informātikā ar vidējo atzīmi 10? Skolā ir daudz augstākas 

prasības? 

Sakarīgas atbildes nesaņēmu. Tomēr par situāciju informātikā es vēlāk 

noskaidroju, ka Antons palīdzēja uzstādīt aparatūru datorklasē un programmas. 

Viņš bija nolēmis pajokot ar jauno informātikas skolotāju un sataisījis tā, ka viņa 

nav spējusi palaist programmas. Skolotāja sadusmojusies, ielikusi Antonam to 1, 

kas bija redzams klases audzinātājas žurnālā.  

Viņi bija izrunājušies un draudzīgi vienojušies, ka Antons netraucēs, 

nejokos, nenāks uz nodarbībām, jo jaunajai skolotājai jau bija neērti, ka 

skolnieks pārzina šo jomu labāk par viņu. Ceturkšņa beigās viņa ieliks Antonam 

šajā priekšmetā teicamu atzīmi. Vecāku sapulce bija pirms mācību gada 

noslēguma. Tādēļ radās tāds pārpratums. Tas, ka nepatīk kritizētāji nevienā 

iestādē, ir dabīgi, un tad jau meklē iespējas, kā apklusināt kritizētājus. Par 

nožēlu, tā ir arī skolās. 

Pabeidzot skolu, Antons paziņoja, ka plāno turpināt mācīties Latvijas 

Universitātē (LU) Ekonomikas fakultātē. Manu atbalstu un palīdzību viņš 

neprasīja. Es diezgan skeptiski skatījos uz viņa iespējām iestāties, jo viņš beidza 

krievu valodas vidusskolu. Viņš nokārtoja visus eksāmenus un kļuva par LU 

studentu. Mācījās veiksmīgi un beidzamajos kursos, kā daudzi citi studenti, sāka 

piestrādāt bankā. Tā Latvijā bieži notiek, bet man tas izsauc daudz jautājumu.  

Antons veiksmīgi pabeidza LU un aizstāvēja bakalaura grādu. Biju LU 

izlaiduma ceremonijā un man bija liels pārsteigums, ka tikai ~20% no tiem, kas 

uzsāka studijas, veiksmīgi pabeidza tās un saņēma bakalaura grādu. Tas man 

bija saprotams, jo arī Antonam, rakstot bakalaura darbu, vajadzēja paralēli 

strādāt pilnu darba dienu bankā. Ne visi spēja to apvienot. Vēlāk Antons 

neklātienē sagatavoja un aizstāvēja arī maģistra grādu LU. 

Antons apprecējās ar Ļenu. Viņiem 2007.gadā 17.janvārī piedzima jauka 

meitiņa – Aleksandra. Antons labi nopelnīja un varēja atļauties samaksāt Rīgas 

dzemdību namam par iespēju būt kopā ar sievu un piedalīties dzemdību 

pieņemšanā. Pēc dzemdībām Antons, dabīgi, nebija gulējis, braucis uzpildīt 

mašīnu un nonācis konfliktā ar kādu jaunu vīrieti, kas gribējis uzpildīties bez 

rindas.  

No citu stāstītā. Tam vīrietim laikam bijuši pazīstami apsargi. Antonam 

no muguras laikam apsargs bija iesitis pa galvu un atslēdzis. Viņu atrada 

bezsamaņā Antona draugs un atveda uz slimnīcu pie sievas un meitiņas. Antons 
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neko neatcerējās. Sieva pārbijās un piezvanīja man. Es ar mašīnu braucu uz 

slimnīcu, paņēmu Antonu un vedu uz Stradiņu universitāti Pārdaugavā pārbaudīt 

situāciju ar veselību.  

 
Antona un Ļenas kāzas 2007.gads. 

 

Braucot viņš man radīja lielu satraukumu, jo viņš neko neatcerējās. 

Jautāja, kur strādā, vai sieva ir dzemdējusi utt. Atbraucām uz slimnīcu. Tur jautā 

- vai iepriekš ir bijušas problēmas ar galvu? Vai Antons ir griezies pie viņiem? 

Ne es, ne viņš nevarējām neko sakarīgu pateikt. Viņi savā arhīvā atrada ziņas, ka 

Antons ir griezies pie viņiem, jo bijis lauzts žoklis. Es zināju, ka Antons ir daudz 

piedalījies kautiņos, bet to gan nezināju. Ko darīt, gēni.  
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Mazmeita Aleksandra 

 

Vispār situācija izrādījās apmierinoša, un es aizvedu atpakaļ uz slimnīcu 

un viņš jau pats atcerējās nelegālo ieeju slimnīcā uz palātu pie sievas ar bērnu. 

Es arī uzkāpu un apskatīju savu mazmeitu. Antonam meitiņa bija visa viņa 

pasaule. Mēs ar Tatjanu un Ļenas vecāki bijām slimnīcā, kad izrakstījās 
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mazmeita. Antons meitu visu laiku turēja uz rokām un nevienam nedeva to pat 

īslaicīgi paturēt. 

 

 
 

Tas man bija un ir patīkams pārsteigums. Viņš arī šajā jautājumā ir mani 

apsteidzis. Es mīlu visus savus bērnus, bet manas emocijas bija un ir vai nu 

mazākas, vai nu es tās pratu un protu labāk savaldīt. Prātā ir viņa vēstule man. 

Es biju komandējumā ārzemēs, un kaut kas notika. Neatceros, kas. Mani 
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pārsteidza viņa rakstītais, ja ar mani kaut kas notiks, viņš neredz jēgu dzīvot. 

Tas gan bija pirms kāzām un meitiņas piedzimšanas. 

 

Antona CV un paša rakstītājs 
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ĀBOLS NO ĀBELES TĀLU NEKRĪT 
 

Laikam jau tautas teicienam ir pamats. Mans dēls Antons (35 gadi) ir 

malacis un labi uzrakstījis par saviem iespaidiem Rīgas maratona skrējienā 

2015.gada 17.maijā (sk. rakstu tālāk). Man lasot pat acis palika mitras. Tagad es 

vēlreiz nožēloju, ka neizdevās viņu satikt maratona dienā. Es mēģināju Antonu 

sameklēt gan starta zonā, gan vēlāk distancē, bet nebija lemts satikties. Es 

domāju ieraudzīt viņu distances 15. kilometrā, kur ilgi gaidīju. Bet laikam 

nokavēju, jo redzēju tos, kam temps bija mazāks. Samirku, bet nesasniedzu savu 

mērķi.  

Tagad, izlasot Antona rakstīto, nāk prātā mans pirmais maratons, kuru 

noskrēju Maskavā 80. gadu sākumā. Antons ar māti un māsām mani tad 

sagaidīja vēl bērnu ratiņos. Pēc pirmā maratona es jau nu vairāk pratu slēpt savu 

sajūsmu, bet mani draugi vai nedēļu dalījās izjūtās par to. Tas bija patiešām 

saviļņojoši. 

Maskavas maratonā pilnu distanci parasti skrēja vairāk nekā 10 000 

dalībnieku. Tur piedalījās arī daudz ārzemju pārstāvju. Tajā laikā tā bija iespēja 

neoficiāli satikt ārzemniekus un nedaudz kontaktēties. Valodas problēmas jau 

bija, bet tomēr būtiski bija arī acu un fiziskais kontakts, kopā skrienot. Mani 

pārsteidza cilvēki, kas startēja dažādā vecumā un arī ar dažādu sagatavotības 

līmeni. Bija arī dalībnieki invalīdu ratiņos, bet viņu ātrums bija liels, un viņi ātri 

pameta mūsu amatieru rindas. Tas it kā ir dīvaini, bet fakts, un tagad jau neļauj 

cilvēkiem ar kāju protēzēm startēt kopā ar veseliem cilvēkiem, jo invalīdi uzvar.  
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Es ar dēlu Antonu 

 
Tagad nedaudz pacentīšos atcerēties savus iespaidus, skrienot pirmo 

maratonu. Man bija draugu grupa, kas ziemā gandrīz katras brīvdienas startēja 

amatieru sacensībās slēpošanā. Vasarā skrējām dažāda garuma distances. Lai 

skrietu maratonā kopā ar mani, no Latvijas atbrauca Māris Krieviņš, kas arī bija 

izsūtīts uz Sibīriju un ar kuru mēs kopā 1959.gadā beidzām Annas pamatskolu. 

Dažreiz uz maratonu atbrauca un palika pie manis arī citi draugi un paziņas. 
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Mans pirmais maratons. Tajā laikā nebija tādu tehnisko iespēju kā 

tagad, kad vari precīzi sekot savam ātrumam. Es izrēķināju sev optimālu 

skriešanas grafiku. Sākumā sāku skriet ar ātrumu ~ kilometrs 5 min, jo biju 

pieradis skriet īsākas distances (līdz 20km) ar ātrumu kilometrs 4min. Man 

vajadzēja sākumā nedaudz piebremzēt, lai paliktu spēki maratona nobeigumam. 

Ir zināms teiciens, ka maratons sākas pēc 37km. 

Skrēju kopā ar Māri Krieviņu. Viņam pēc 30 km kļuva smagi skriet. Viņš 

jau centās man turēt līdzi, bet vēlāk piedāvāja man tālāk skriet vienam. Bet es to 

nedarīju, nevarēju jau pamest savu novadnieku grūtā mirklī. Beigās sarunājām, 

ka beidzamos ~3km es skriešu savā tempā atbilstoši palikušajiem spēkiem. Tā 

arī darīju. Mani atbalstītāji nofiksēja, ka beidzamos 3 km biju noskrējis 12 min. 

Tas ir labs maratona finiša laiks, un karavīri zina, ka tāds laiks ir teicamai 

atzīmei, kārtojot ieskaiti karavīriem 3km krosā. Psiholoģiski man tas bija ļoti 

patīkami. 

Varu atcerēties arī citu gadījumu. Jau ar pieredzi skriet garos gabalus, 

ieskaitot maratonus, es piedalījos skrējienā apkārt Alūksnes ezeram. Bija 

interesanti noteikumi. Varēja skriet kā gribi, galvenais - apskriet apkārt Alūksnes 

ezeram, starts un finišs - Alūksnes ezera salas stadionā. Sākotnēji es skrēju 

vadošajā grupā. Skrējām pa ceļu apkārt PSRS laika militārajai bāzei, kas atradās 

Alūksnes ezera krastā, kur tagad ir NBS Mācību centrs. Vēlāk mēs noķērām 

cilvēkus, kas bija izskrējuši pa īsāko ceļu caur militāro bāzi. Viņi atrada īsāku 

ceļu, bet tas bija neliels izņēmums, jo tādu iespēju samazināt distanci bija maz. 

Kopējā distance iznāca ~22km. 

Pārskrējām tiltam un nonācām Alūksnes ezera salas stadionā. Mums bija 

negaidīts, iepriekš nepieteikts un mainīts lēmums finišu uztaisīt otrā stadiona 

pusē. Tāpēc papildus bija jānoskrien daži simti metru. Liekas, vai ir liela 

atšķirība, ja esi noskrējis 22km. Izrādās ir. Tas man bija ļoti grūts, smags finišs, 

jo morāli un fiziski finišēju, bet tiesneši pasaka - turpini skriet vēl dažus simtus 

metrus. Māsa Gunta, kas mani sagaidīja finišā, vēlāk teica, ka esmu finišējis 

bāls. Patiešām bija smagi. 

Pēc pirmā Maskavas maratona jutos ļoti labi, jo man bija palikusi vēl 

neizmantota enerģija. Rezultāts bija apmēram 3h un 30 min. Cik atceros, mans 

labākais maratona rezultāts bija 3h 6 min. No 3h 6 min līdz 3h 40 min ir laika 

diapazons, kurā es skrēju gandrīz visus Maskavas maratonus, kā arī vienu 

maratonu Valmierā, kur dzīvoja un strādāja Māris Krieviņš. Cik atceros, 

Valmieras maratonā savā vecuma grupā ieguvu pat 4.vietu. Deviņdesmito gadu 

sākumā (liekas, 1993.gadā) Valmierā es biju Aizsardzības spēku komandā un 

startēju gan skriešanā, gan arī klasiskajā triatlonā.  

Atceros vēl vienu maratonu. Biju jau pulkvedis. Pie manis atbrauca skriet 

maratonu draugs no Ļeņingradas. Mēs noskrējām, vakarā atzīmējām šo 

notikumu, bet nākamajā dienā man bija sacensības triatlonā. Vakarā pēc triatlona 

man bija jāiet uz diennakts dežūru. Labi, ka tas bija svētdienas vakars, atnācu uz 
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dežūru un aizgāju vismaz kādu stundu nosnausties, jo iepriekšējo nakti biju ļoti 

maz gulējis. Īsā laikā (48 stundās) dalība divās enerģijas patēriņa ziņā lielās 

sacensībās tomēr bija mani spēcīgi nogurdinājušas. 

 

 
 

Es ar draugiem dodos uz Maskavas maratonu, man no kreisās puses 

stāv Māris Krieviņš - valmierietis, ar kuru kopā mēs bijām Sibīrijā, kopā 

pabeidzām pamatskolu un noskrējām ne vienu vien maratonu. 

 

Tas bija pagātnē. Tagad patiešām eju katru dienu ar kājām uz Saeimu un 

atpakaļ uz mājām. Man ir sāpes ceļgalos. Tomēr cenšos palaikam nedaudz 

paskriet. Taisnību sakot, lai cik tas neliktos dīvaini, man vajag atkal mācīties 

pareizi skriet. Skriet, lai mazāka būtu slodze uz ceļgaliem un mugurkaulu. Labāk 

un pareizāk mācīties pareizi skriet ir ar basām kājām.  

Es laukos un mājās parasti staigāju basām kājām. Nedaudz pat skrēju arī 

pa asfaltu. Daudzi Āfrikas skrējēji pat olimpiskajās spēlēs ir skrējuši basām 

kājām. Man diezgan ātri tiek noberztas kāju pēdas līdz asinīm. Vienā Maskavas 

maratonā man apavi bija kļuvuši par maziem, jo skrienot kājas nedaudz 

sapampa. Es skrēju un domāju, vai nevajadzētu novilkt krosenes un skriet basām 

kājām. Tas bija dažus kilometrus pirms finiša. Tomēr neriskēju, jo baidījos, ka 

kāju ādu noberzīšu līdz asinīm. Atskrēju, bet kāju pirkstu nagi bija zili. Tā man 

bija mācība, ka nevar skriet maratonu ar iepriekš skrējienā nepārbaudītiem 

apaviem.  
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Vēl viena mācību stunda man bija, kad skrēju garāku gabalu un nebiju 

pievērsis uzmanību nelielai brūcei uz kājas pēdas. Skrēju. Beigās man draugi 

saka, ka atstāju asiņainas pēdas. Izrādās, ka, ilgstoši skrienot, pat neliela brūce 

sāk ļoti asiņot. Tā asiņoja, ka krosa kurpe piepildījās ar asinīm, kas jau sāka 

izdalīties uz āru. Sāpes nejutu, bet asins pieplūdums kājām ir liels. Tā rodas 

ķibeles.   

Tomēr skriet ir jauki. Kustēties vajag katram, jo 21.gadsimtā Rietumvalstu 

pilsoņiem trūkst fiziskās slodzes. Jau tagad NBS, IeM un citas spēka struktūras 

izjūt lielas problēmas, meklējot fiziski atbilstoši sagatavotus cilvēkus. Kamēr 

biju aktīvā dienesta karavīrs, es centos vienmēr kopā ar citiem karavīriem kārtot 

fiziskās ieskaites. Beidzamo reizi es to darīju, būdams NAA rektors, kad kārtoju 

ieskaites fiziskajā sagatavotībā kopā ar kadetiem, un man pēc punktiem bija 

otrais labākais rezultāts NBS. 

Es vienmēr teicu: “Dariet kā es!”, jo daudzi jau piesauca vai pieturējās pie 

teiciena - dariet, kā es teicu. Es uzskatīju un uzskatu, ka karavīram aktīvajā 

dienestā ir jāpilda noteiktie fiziskie normatīvi. Man ļoti patika ASV četru 

zvaigžņu ģenerāļa, kas vadīja ASV bruņotos spēkus militārajā konfliktā 

“Tuksneša vētra”, teiktais, ka viņš pamet aktīvo dienestu, jo viņam ir grūti 

nokārtot karavīru fiziskos normatīvus. To teica nopelniem bagāts ģenerālis! 

Tas neprasa papildu resursus, bet tā ir attieksme pret dienestu. Tas ir 

pamatā teicienam vēl no seniem laikiem, ka karavīru, un sevišķi virsnieku, var 

atpazīt arī civilajās drēbēs pēc viņa stājas un uzvedības. Ļoti gribētos, ka tas būtu 

neoficiāls likums arī Latvijas NBS. Rīgas maratonā skrēja sporta tērpos gan 

NBS, gan Aizsardzības ministrijas pārstāvji, bet man ļoti patika karavīru un 

ugunsdzēsēju grupas, kas skrēja savās uniformās. Domāju, viņiem tas nebija 

vienkārši, bet skatītājiem tas ļoti patika. 
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Antons Biķernieku parkā, 1992.gads  
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Mana dēla Antona stāsts par noskrieto Rīgas maratonu 

 

 
 
Mарафон Латтелеком 17.05.2015. # zoorbagan  «Антон, напиши 

коротко отчет».       

Хммм, как тут коротко напишешь? Этот марафон без первого никак 

не понять. Но попробую. 

Меньше года назад, благодаря травме и не возможности играть в 

футбол, а также начитавшись вдохновляющих отчетов моего друга Бирина, 

я решил побегать. Первые 6 км в спортзале, потом 10, боли в коленях, 

потом первые 8 на улице и понимание, что в зале я бегать больше не смогу. 

10,12,14, мои первые 18 и все это время боли в коленях. 21, 24, 26… уже 

поставил для себя цель пробежать свой первый марафон, который 

запланировал на октябрь (начал я бегать в июне 2014). Потом 28 и полная 

уверенность, что я могу уже свернуть горы, ждать октября уже нет сил и в 

августе сообщение: «Женька, слушай, а может я просто возьму в тихоря и 

пробегу марафон, где-нибудь по трассе Рига-Сигулда? Попрошу кого-

нибудь помочь: питание, поддержка, вода…»  

«Антоха, не стоит. Выбери какой-нибудь старт, и это будет для тебя 

событием, которое ты никогда не забудешь! Эмоционально это будет 

взрывом!»  Женя был прав, и я рад, что послушал его и побежал свой 

первый марафон не по трассе Рига-Сигулда, в гордом одиночестве, а 

пробежал свой первый марафон в Талине 14.09.2014! 
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Это было круто! Огромное количество людей, улыбки, поддержка, 

музыка, город на который ты смотришь по-другому, когда бежишь свои 

первые 42 км. Задача на этот марафон была простая - я должен его 

пробежать, и я его пробежал! Пробежал достаточно легко и даже хватило 

сил на ускорится в конце! Итак, он позади, а я точно знаю, что будет 

второй, который я хочу пробежать уже на время, а не за 4 часа и эти 3 

минуты по чипу и 4 минуты по старту.  

Второй и этот второй старт в городе, в котором я живу. До мая еще 

куча времени, так что теперь я смогу нормально подготовиться, а не как 

сейчас - с момента первого забега до марафона 3 месяца; при этом я был не 

самый лучший спортсмен, злоупотребляя некоторыми вещами.  

Итак, январь, февраль ...надо бы начать готовиться «Женька, привет! 

Слушай, поможешь с подготовкой? Хочу в мае пробежать марафон и 

пробежать на время. Вложится в 3.45-3.50». «Конечно!» Ну вот март на 

дворе. Первые ЦУ по плану. Бегаем. «Женька, 06.04.2015 в Резекне 

половинка, ее там нельзя в план воткнуть?» «МОЖНО! Побежишь в 

рамках подготовки к марафону. План такой - 5 км -4.3м/км, потом 2 км 

отдыхаешь по 5 минут, потом бежишь остальное по 4.5».  

Когда Женя написал мне этот план, я думал он пошутил! Да нет, он 

просто издевается!!! Как можно бежать 5 км по 4.3???? Как?! Гххх, а потом 

типа отдохнуть на 5 минутах за 1км и после «отдыха» прибавить в темпе 

до 4.5 и так держать до финиша???  

Резекне 06.04.2015. 21 км за 1.40!!! Я СДЕЛАЛ ЭТО!!! Я до сих пор 

не знаю, как у меня это получилось, но я это сделал. Мне было тяжело, у 

меня болели ноги, я ходил как…короче очень странно ходил)) Но я 

пробежал половинку, за рекордное для себя время. 

Потом в план вошел старт в Бикерниеку, где в рамках тренировки я 

должен был бежать 32 км по 5.15. Забавное зрелище, когда ты пробегаешь 

финишную черту, тебе вешают медаль и ты не останавливаясь бежишь на 

очередной круг. Потом опять финиш и еще одна медаль на шею, и ты опять 

мчишься дальше на еще кружок, а люди уже начинают что-то 

подозревать))) Какой-то странный человек, как будто мы его уже видели на 

финише. Эти 32 были тяжелыми, я не выдержал запланированный темп и 

добежал 32 на волевых. Спасибо Минаеву, составил компанию, а то бы со 

скуки совсем умер (не считая поющего человека, было скучновато). В 

голове крутилось, как же я буду бежать 42 с таким темпом, если 32 были 

такими… 

День до старта. Весь день до старта я нервничал. Я думал о нем, я 

проигрывал весь сценарий: как побегу, в чем побегу, что брать, что не 

брать, что пью, что ем, короче я реально нервничал))  

Женя вечером присылает план: 2 км разминка в темпе 5.40-6.0, 3-

21км по 5.15-5.3 усилия 70%, 31-37 если останусь в этом темпе супер, 38-

42 можно ускорится, т.к. 5 км это фигня)) В голове заседает этот план. Я 
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начинаю просчитывать на калькуляторе финишное время: а если немножко 

ускорится? тут немножко поднажать… ладно, завтра посмотрим!  

Попытка заснуть в 10 вечера…хахаха через два часа я понимаю, что 

просто меня кидает в жар, в голове вспоминание, что за неделю до этого, 

меня подкосило и я проболел неделю, сорвал план по подготовке, короче я 

не могу заснуть…бум…звонит будильник. 5 утра! Подъем. Что творится 

внутри не передать))))  

Макароны, финики, мед, вода, булка... блин, это не завтрак, а 

издевательство, но надо! Просто надо себя заставить!  

Набережная, Антоха, Женька, Юлька, Вовка, Денис, Диана, Тэд, 

Сашка, Гоша… встречаю Мишаню... еще знакомые, короче все! Вот оно! 

Тот самый день! Сегодня! Сейчас нужно это сделать! Старт. Нахожу по 

номерам свой вход. Ооо, а тут и все наши, Zoorbagan team!  Выстрел, часы, 

поехали… 

Как описать то, что началось после выстрела? Не знаю)) в голове 1) 

нужно держать темп 2) нужно искать команду zoorbagan и всех 

поприветствовать, всех подбодрить, всем махнуть 3) нужно кушать и не 

пропускать станции! Первые километры торможу себя, бежится легко, 

темп 5 минут, надо притормозить, еще бежать 40 км… 

Начинается дождь, хорошо, свежо, первый подъем на мост, поворот, 

бегу и ищу в толпе напротив команду (команда zoorbagan, я был искренне 

рад каждой встречи с вами на протяжении всей дистанции, это заряжало и 

придавало сил!!!)  

Краста, за плечами уже 20ка, бежится легко, темп удается держать 5-

5.10, отлично, так нужно держать. Вот половинка идет на финиш, а мы 

дальше. Они молодцы, он сделали 21. А мне дальше, держать темп, народу 

уже меньше, остались только те, кто бежит 42, такие же как я)) 32 

километр, осталось всего 10ка! Что такое 10ка - это полная фигня! Ем 

очередной гель, с мыслью, что ненавижу его...Бегу...33, 34... про себя 

«осталось 9, осталось 8, нужно держать темп...»  

Последний подъем на мост, там разворот, сейчас будет спуск, потом 

поворот на право и к памятнику, а там алея с людьми в национальных 

костюмах. Первый круг, пробегая там, я всем дал пять, а сейчас? А сейчас 

понимаю, что становится тяжело, но ведь они тебя поддерживают, нужно 

собраться! Бегу через алею, раскинув руки, улыбаюсь, приветствую и 

благодарю их за поддержку! Пробегаю алею, опускаю руки и понимаю, 

силы заканчиваются. Темп? Он падает! А нужно ускориться!  

Осталось-то…сейчас поворот и обратно в старый город, а там 

финиш! Надо ускориться, но не получается! Пробегаю церковь и про себя 

благодарю Господа Бога, за то, что дал мне сил и за все говорю ему 

спасибо.   

Последний поворот, дальше прямая в старый город, сжимаю зубы и с 

последними силами ускоряюсь, терять уже нечего, даже если сведет ноги, 
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доползу до финиша! Опять эти люди в национальных костюмах, но 

простите, сил поднимать руки уже нет! Опустил взгляд вниз, бруcщатка 

мелькает, голова уже немного кружится от этого, но надо …еще немножко, 

краста, поднимаю взгляд, часы на финише 3.35, раскидываю руки в 

стороны финиш! Все!!!  

Я сделал это! Я хотел 3.40—3.50, а сделал это за 3.35 (по чипу 3.34)! 

Пытаюсь прийти в себя, малеха морозит, теперь можно подойти и 

получить медальку. Симпатичная девушка на финише уже смотрит на меня 

и приготовилась повесить ее на меня! Нагибаюсь, приклоняю голову, и она 

вешает ее на меня! Такую долгожданную!  

Выхожу, ноги болят…, ковыляю, а на лице расползается улыбка. Иду 

и улыбаюсь. Вода, потом браслет, где с гордостью на вопрос «Вы знаете 

свое время?» «ДА, Я ЗНАЮ СВОЕ ВРЕМЯ 3.34.41!!!!» Потом, не спеша 

(пишу это и смеюсь, ооочень не спеша) иду в кафе к Мишане, а там наша 

команда zoorbagan! Улыбки, поздравления! Женек: «Нуууу скока?» 

Улыбаюсь и с гордостью протягиваю ему свой браслет!  ВСЕ! Вы еще 

читаете этот бред? Простите, но это реально коротко))) т.к. если длинно, то 

это на целую книгу! Спасибо команде zoorbagan! Я рад и горд, что я 

знаком с Вами и являюсь частью этой команды!  

P.s. не умею писать отчеты, поэтому уж не судите строго! Но если 

этот отчет подвигнет хоть одного человека, выйти на улицу и пробежать 

свой первый километр, значит я не зря потратил это время, и я буду 

гордиться этим!  

P.s. И еще, чуть не забыл! Мой отец, который с детства приучил меня 

к спорту, который каждый день ходит пешком на работу в сейм 7 км туда и 

7 км обратно, в любую погоду! Когда-то пробежал марафон за 3 часа и 10 

минут! Ну что друзья, его вызов я принял! Не знаю, получится ли когда-

нибудь у меня это, но ведь мечта и должна быть такой, почти не 

досягаемой! Третьему марафону быть! 
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TRIATLONS 
 

12.Saeimas deputāts, profesors Kārlis Krēsliņš 

 

 
 

Tā ir vēl viena joma, kur mans dēls Antons turpina manas tradīcijas. Mans 

draugs Vitālijs kādreiz pierunāja mani izmēģināt un startēt triatlonā. Pirmais 

triatlons man bija netālu no Maskavas. Tas notika PSRS laika slavenā acu ārsta 

Fjodorova saimniecības teritorijā. 

Es visdrošāk jutos skriešanā, jo biju jau noskrējis vairākus maratonus, labi 

varēju braukt ar velosipēdu, bet sliktāk man bija ar peldēšanu. Es bērnībā nebiju 

mācījies pareizi un ātri peldēt. Peldēt iemācījos Sibīrijā, bet tas jau vairāk bija, 

lai turētos uz ūdens, pārpeldētu upīti vai lielāku upi. Kad vēlāk nodarbojos ar 

virsnieku daudzcīņu, nedaudz gatavojos peldēt ātrāk un kraulā. Tomēr tā man 

palika vājākā daudzcīņas disciplīna. 

Triatlona pirmais posms bija peldēšana. Vajadzēja peldēt Maskavas 

kanālā līdz bojām un atpakaļ. Es peldēju un domāju, kā tas var būt, ka visu laiku 

jāpeld pret straumi. Nolēmu, ka tas ir subjektīvi un laikam esmu noguris. 

Vajadzēja nopeldēt ~1,5 km. Finišēju trešais no beigām. Vēlāk noskaidrojās, ka 

mums nepaveicās, jo kanālam bija slūžas, lai izlaistu kuģus, un tā bija sanācis, 

ka upes nelielā straume, atverot slūžas, bija mainījusi virzienu. 

Nākamais posms bija 40 km ar velosipēdu. Tur jau man bija citas izjūtas. 

Es pakāpeniski sāku apdzīt dalībniekus vienu pēc otra un finišēju trešais no 

pareizā gala. Tomēr biju sevi fiziski nomocījis. Es zināju, ka aiz manis uz 

velosipēda finišēja spēcīgs skrējējs. Man visu laiku bija doma, ka viņš mani 

apdzīs krosa distancē. 

Beidzamais posms bija kross. Es iekšēji biju pārliecināts, ka tagad jau man 

būs vieglāk, bet kļūdījos. Es nebiju trenējis skriešanu uzreiz pēc velosipēda. 

Strādā dažādi kāju muskuļi, un vajadzīgs laiks, lai adaptētos skrējienam. Bija 

jāskrien divi apļi, pa 5km katrs. Mēs skrējām pa meža celiņu, pa kuru bija daudz 

jāts ar zirgiem. Tas sarežģīja skriešanu. Es sākumā biju uz robežas zaudēt 

samaņu un speciāli skrēju tā, lai koku zari palaikam iesit pa seju. Tas it kā 
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uzmundrināja. Tas bija pirmajā aplī. Otrajā es jau skrēju ar baudu un viss man 

padevās. Šajās sacensībās ieguvu trešo vietu. 

Sacensības deva lielu gandarījumu un arī mācības. Vajag atsevišķi trenēt 

pāreju no vienas disciplīnas uz otru un it sevišķi no velosipēda uz krosu. 

Sacensības tika uzņemtas filmā. Tās bija amatieru līmeņa sacensības. Interesanti 

bija pēc tam sacensību dalībniekiem un citiem līdzjutējiem paskatīties uz sevi it 

kā no malas. Tad jau labāk var saskatīt savas kļūdas. 

 

1993.gada vasarā Valmierā notika sacensības vieglatlētikā un citos sporta 

veidos. Es pārstāvēju Aizsardzības spēkus un kā pulkvedis gāju karavīru 

sportistu priekšgalā. Es skrēju 3 km Valmieras stadionā. Bet galvenais un atmiņā 

paliekošs man bija triatlons. 

Pirmais posms bija jāpeld Vaidavas ezerā. Ūdens temperatūra bija diezgan 

zema - tikai +13
0
 C. Lielākā daļa sportistu, un it sevišķi ārzemju latvieši, bija 

speciālos peldkostīmos, kas saglabā ķermeņa siltumu. Daži, kam tādu kostīmu 

nebija, atteicās no starta. Es ieziedos ar cūkas taukiem un gāju uz startu. 

Vajadzēja peldēt ezeram uz vienu pusi un atpakaļ. Peldēt bija sarežģīti, nevarēju 

īsti iedarbināt ķermeņa muskuļus, jo tik labi nepeldu. Iznācu krastā ar 

sastingušiem muskuļiem. 

Tad bija 40 km brauciens ar velosipēdu. Tur man veicās nosacīti labi, bet 

es jau nebiju ilgāku laiku, pat gadus trenējies triatlonā. Beigās bija skrējiens 

apkārt ezeram. Distance sanāca ap 11 km. Tagad neatceros savu rezultātu, bet 

gandarījumu guvu. Tas notika, ja nemaldos, pirms Jāņiem. Man, dabīgi, tas vairs 

nav tik spilgtā atmiņā. Atceros, ka, noskrienot savu pirmo maratonu vai veicot 

triatlonu, emociju bija ļoti daudz. Es esmu savaldīgs un emocijas sevišķi 

neizrādu, bet dažiem maniem draugiem, kas to darīja kopā ar mani, tā bija 

galvenā sarunu tēma daudzu nedēļu laikā.  

 

28.06.2015. 7.30. Antons devās uz Vaidavas ezeru startēt triatlonā. 

Patiešām, ābols no ābeles tālu nekrīt. Patīkami, ja bērni var pārsniegt savu 

vecāku sniegumus. Viņš noskrēja Rīgas maratonu, tad Ventspilī pusmaratonu un 

devās uz savu pirmo klasisko triatlonu. Viņam jau ir plāni šogad vēl startēt 

starptautiskajās triatlona sacensībās ārpus Latvijas. Viņa mērķis ir pārvarēt 

“Dzelzs cilvēka” normatīvu: 3,8 km – peldēt; 180 km – velosipēds un noslēgumā 

maratons 42,195 km – skriet. Man liekas, tas ir par daudz. 

Cilvēku uztvere par to, kas ir daudz un kas ir maz, mainās. Piemēram, 

sešdesmitajos gados maratonu skrēja profesionāļi un ļoti neliels skaits amatieru. 

Pakāpeniski maratons kļuva par tautas sporta veidu. Viss mainās.  

Man jau arī paliek doma pārvarēt vēlreiz vismaz klasisko triatlonu: 1,5 km 

– peldus; 40 km – velosipēds un 10 km skriet. Nevar taču neatbalstīt sava dēla 

sevis pilnveidošanas centienus. 
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Секс с Олимпийкой 

Antons Krēsliņš 

 

Нет, это не тот секс, что вы подумали, и не та олимпийка, образ 

которой вы себе представили, прочитав название! Сегодня с друзьями я 

стартовал на своем первом триатлоне, выбрав для этого важного События - 

старт в Вайдаве, и нескромно посягнув на олимпийскую дистанцию (для тех, 

кто не в курсе: 1,5 км плывешь, 40 едешь на велосипеде, 10 бежишь). 

Пфффф, всего-то!!!  

Но вернемся немного назад…в мае (позади уже был Рижский 

марафон) я получил сообщение от Дениса с предложением: «Может мотанем 

на старт в Вайдаву? Сделаем олимпийку, повеселимся, опыт получим перед 

Сочи». «Ну почему бы и нет? Вроде плыть – плыву. На веле еще не ездил, но 

время есть; целый месяц, покатаюсь. 40 км фигня, проеду! Ну и 10 км 

пробежать - не проблема» - так я думал до сегодняшнего дня!  

Месяц прошел, на велике набралось всего тренировок 5. Поплавали 

в открытой воде. Ну и сделал два раза брики: после тренировки на вело, 

сразу бег. Удивительное, скажу вам, чувство бежать после велосипеда.  

На Лиго Сашка подхватила ротовирус, и конечно уже в пятницу его 

встретил, и я со всеми вытекающими приятными последствиями - 

температура и т.д. без подробностей. Два дня я пытался отпоить себя водой, 

с мыслью, что до воскресенья нужно срочно встать на ноги. К вечеру 

вчерашнего дня меня начало отпускать. К утру вроде чувствовал себя 

нормально и был этому рад, т.к. решил для себя стартовать в любом случае и 

точка!  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1010822742295986&set=a.189500424428226.44056.100001048083739&type=1
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Утро. Проснулся в отличном настроении, собрал все вещи и двинул 

на Статоил на Югле, где в 9.15 планировалась встреча с Вовкой и Денисом с 

Ирой. Вовка как всегда опоздал. Мы обсудили у кого какой размер колес и 

можно ли накачать их 16 граммовым баллончиком и двинулись на встречу 

нашему веселому развлечению в этом прекрасном местечке в Вайдаве.  

Приехав на место, осмотрелись, получили номера, в очередной раз 

услышали от бывалых, что мы дико смелые и странные, что начинаем свой 

путь в триатлоне с Олимпийской дистанции (за последние 3 недели мы это 

слышали не один раз и это нас настораживало, но мы гнали прочь эти глупые 

мысли). Немного размялись, прокатились, и уже на разминке заметили на 

трассе такую «маленькую», такую «пологую» горочку. «Ну фигня!» - 

подумал я. И так, транзитку сделали, вещи разложили, все как советовали 

нам бывалые! Велик, шлем, очки, вело туфли, номер, кроссовки, очки 

плавательные, шапочка, гидрик, одним словом - набор бойца!  

Берем гидрики и к воде. Одеваемся, небольшая разминка и вот мы 

стоим на пороге чего-то нового, чего-то, что мы еще не пробовали…ну как 

перед первым сексом: вот он, такой красивый, такой клевый и неизведанный 

для тебя, а после него, ты уже станешь другим и никогда уже не будешь 

прежним.  

Гудок, поехали…Забегаем в воду. Плыву. Плаваю я плохо, поэтому 

этап воды для меня просто на преодоление. Нужно просто спокойно 

проплыть своих 1.5 км и бежать на велик. В целом так и проплыл: спокойно, 

немного виляя, немного заплывая на буйки и потом от них. И вот последние 

5 метров, рука касается берега, бегу в транзитку.  

В голове крутятся наставления: гидрик до половины снять, 

шапочку с очками в рукав, не забыть одеть шлем, застегнуть, номер, очки, 

туфли и в перед! Ничего не забыл и Т1 вроде прошел быстро (как на самом 

деле, еще не смотрел по времени).  

Бегу с великом, запрыгиваю, покрутил педали, и вот, помните ту 

горочку? А вот и она! Такая «плоская», такая «маленькая», и таких горок 

было три, и три спуска. Но спуски, как вы понимаете, пролетают незаметно, 

а вот горки были вечностью и так 5 кружков! В голове две мысли: только бы 

не прокол (и, слава Богу, его не было), и вторая - доехать бы быстрее. А 

дальше будет мой любимый и мой сильный бег. Я нормально бегаю, в 

отличии от плаванья топором и велоезды как медведя на трехколесном.  

Последние км повышаю каданс (говорят, нужно, чтобы потом 

бежалось легче. Наверное, так и есть, но я пока этого не ощутил. Перед 

аркой снимаю туфли, спрыгиваю, Т2, забегаю, вел, шлем, кепка, кроссовки и 
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вперед! Немного путаю, куда бежать, и после небыстрых указаний нахожу 

дорожку.  

Итак, спрыгнув с велика, я почувствовал неимоверную тяжесть в 

ногах и в мышцах, но я был к этому готов (брики ведь я делал). Выбегаю на 

трассу. Первый поворот, травка и небольшая горка. Терплю. Ноги немного 

сводит, фигня, сейчас будет асфальт. Через пару км ноги войдут в ритм и 

будет нормально. Но подождите, травка переходит в огороды, потом впереди 

оказывается овраг, да-да, именно овраг, гребаный овраг с маленькой 

тропинкой. Оказывается, эта тропинка — это трасса! 

Но сюрпризы не закончились! С оврага мы выбегаем не на асфальт, 

а на грунтовочку… «мммм, как это мило» - думаю про себя. Ну ладно, 

грунтовка, так грунтовка, всего 10 км, фигня. Но впереди горка, ноги 

начинают просто тупо отказывать и сводить, при чем обе ноги, а за первой 

горкой вторая… 

Итак, передо мной выбор: продолжить бежать и в результате 

свалиться от судороги двух ног или переходить на шаг и надеется, что ноги 

отпустит. За все время моего бегового опыта я ни разу, никогда, не 

переходил на шаг! Скрипел зубами, проклинал все на свете, но бежал. А тут 

нужно делать выбор: или шаг, или финиш. Перехожу на подъеме на шаг, 

поднимаюсь, пытаюсь вернуться на бег…Получается… ноги болят, но не так 

сильно сводит.  

Три круга…три круга по 3.3 км… какие оказывается они могут 

быть долгими! ВЫ СЕБЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ! Но вот последний круг. 

Ноги уже сводит и на спуске. В голове мелькает мысль о красивом финише в 

стиле Бирина. Последний подъем, поворот, спуск, еще поворот и финишная 

черта… а ноги бегут! финиша в стиле Женьки не будет! ФИНИШ! Секааас! 

Мы это сделали! ДЕН, ВОВКА! МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!!! 

 
Nepatīk · Komentēt ·  

Dalies 

 Tev, Juta Krēsliņa, Ted Viripajev un 39 citiem tas patīk. 

 1 share 

  

  Dmitry Kurakaj Вообще респект и снимаю шляпу !!! Это же кросс кантри 

олимпийка, а не халява smile emoticon 

Like · Atbildēt · 6 h 

   

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1010822742295986&set=a.189500424428226.44056.100001048083739&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1010822742295986&set=a.189500424428226.44056.100001048083739&type=1
https://www.facebook.com/anton.kreslins/posts/1010822742295986:0
https://www.facebook.com/anton.kreslins/posts/1010822742295986:0
https://www.facebook.com/anton.kreslins/posts/1010822742295986:0
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001930705668&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/viripajev?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1010822742295986&actorid=100001048083739
https://www.facebook.com/shares/view?id=1010822742295986
https://www.facebook.com/dmitry.kurakaj?fref=ufi
https://www.facebook.com/dmitry.kurakaj?fref=ufi
https://www.facebook.com/anton.kreslins/posts/1010822742295986:0
https://www.facebook.com/anton.kreslins/posts/1010822742295986:0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1010822742295986&set=a.189500424428226.44056.100001048083739&type=1&comment_id=1010828592295401&offset=0&total_comments=9&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R7%22%7D
https://www.facebook.com/dace.locmele.7?fref=ufi
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  Dace Labude Ti GEROJ! Prochitala s ogromnim udovolstviem!  

Like · Atbildēt · 6 h 

   

  Alise Manuhina молодец, поздравляю! очень воодушевляет! smile emoticon like 

emoticon 

Like · Atbildēt · 6 h 

   

  Olga Nazina Антон, поздравляю! Какой ты молодец! 

Like · Atbildēt · 5 h 

   

  Pavel Kirilovsky Молоток. 2-й раз за неделю читаю отчет о первом триатлоне 

от толковых любителей. И 2-й раз удивление, как прошел бег. 

Like · Atbildēt · 1 · 5 h 

   

  Дмитрий Довженко Молодец! Не бережеш ты себя, спортивная ходьба тоже 

приветствуется ))) 

Like · Atbildēt · 1 · 5 h 

   

  Anna Antonova Здорово написано , с удовольствием прочитала Спасибо и 

новых достижений , молодец  

Like · Atbildēt · 43 min 

   

  Tatjana Liho восхищение,молодец..и пишешь отлично. 

Like · Atbildēt · 35 min 

   

  Maxim Vl Pozdravlaju! 

Like · Atbildēt · 35 min 

 Kārlis Krēsliņš Tu esi malacis!!! Es lepojos ar Tevi. 

zlasīju Antona rakstīto par triatlonu. Tad jāsaka, ka patiešām ābols no 

ābeles tālu nekrīt. Viņš mani ne tikai sportā, bet arī rakstīšanā sāk pārspēt. Tas 

jau labi. Es aizsūtīju rakstīto arī meitām: Viktorijai un Inesei. Viktorija jau 

pateica, ka, ietekmējoties no Antona rakstītā par maratonu, arī viņa ir sākusi 

nedaudz skriet. Inese nopirkusi skrituļslidas un tagad arī nodarbojas ar 

fiziskajām aktivitātēm. Tas ir labi, ka mēs ģimenē varam izplatīt labus 

piemērus. 

https://www.facebook.com/dace.locmele.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/anton.kreslins/posts/1010822742295986:0
https://www.facebook.com/anton.kreslins/posts/1010822742295986:0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1010822742295986&set=a.189500424428226.44056.100001048083739&type=1&comment_id=1010829135628680&offset=0&total_comments=9&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R6%22%7D
https://www.facebook.com/manuhina?fref=ufi
https://www.facebook.com/manuhina?fref=ufi
https://www.facebook.com/anton.kreslins/posts/1010822742295986:0
https://www.facebook.com/anton.kreslins/posts/1010822742295986:0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1010822742295986&set=a.189500424428226.44056.100001048083739&type=1&comment_id=1010829508961976&offset=0&total_comments=9&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R5%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=782578500&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=782578500&fref=ufi
https://www.facebook.com/anton.kreslins/posts/1010822742295986:0
https://www.facebook.com/anton.kreslins/posts/1010822742295986:0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1010822742295986&set=a.189500424428226.44056.100001048083739&type=1&comment_id=1010835675628026&offset=0&total_comments=9&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R4%22%7D
https://www.facebook.com/pavel.kirilovsky?fref=ufi
https://www.facebook.com/pavel.kirilovsky?fref=ufi
https://www.facebook.com/anton.kreslins/posts/1010822742295986:0
https://www.facebook.com/anton.kreslins/posts/1010822742295986:0
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1010840368960890
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1010822742295986&set=a.189500424428226.44056.100001048083739&type=1&comment_id=1010840368960890&offset=0&total_comments=9&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R3%22%7D
https://www.facebook.com/dmitry.dovzhenko?fref=ufi
https://www.facebook.com/dmitry.dovzhenko?fref=ufi
https://www.facebook.com/anton.kreslins/posts/1010822742295986:0
https://www.facebook.com/anton.kreslins/posts/1010822742295986:0
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1010843482293912
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1010822742295986&set=a.189500424428226.44056.100001048083739&type=1&comment_id=1010843482293912&offset=0&total_comments=9&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D
https://www.facebook.com/anna.antonova.391?fref=ufi
https://www.facebook.com/anna.antonova.391?fref=ufi
https://www.facebook.com/anton.kreslins/posts/1010822742295986:0
https://www.facebook.com/anton.kreslins/posts/1010822742295986:0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1010822742295986&set=a.189500424428226.44056.100001048083739&type=1&comment_id=1010939425617651&offset=0&total_comments=9&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D
https://www.facebook.com/tatjana.liho?fref=ufi
https://www.facebook.com/tatjana.liho?fref=ufi
https://www.facebook.com/anton.kreslins/posts/1010822742295986:0
https://www.facebook.com/anton.kreslins/posts/1010822742295986:0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1010822742295986&set=a.189500424428226.44056.100001048083739&type=1&comment_id=1010941182284142&offset=0&total_comments=9&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/inqmv?fref=ufi
https://www.facebook.com/inqmv?fref=ufi
https://www.facebook.com/anton.kreslins/posts/1010822742295986:0
https://www.facebook.com/anton.kreslins/posts/1010822742295986:0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1010822742295986&set=a.189500424428226.44056.100001048083739&type=1&comment_id=1010941202284140&offset=0&total_comments=9&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/karlis.kreslins1?fref=ufi
https://www.facebook.com/karlis.kreslins1?fref=ufi
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Контракт, подписанный кровью! 

Antons Krēsliņš  

Примерно таким было условие, при котором мой ментор был 

готов потратить на меня время, чтобы сделать из меня человека - 

полужелезного. Романтика - триатлон, полужелезный, железный, 

старты, похвалы и т.д., но под всей этой романтикой оказывается 

нечто другое, не такое красивое, не такое романтичное, не такое 

веселое и простое. Под этим оказывается другая жизнь, другая 

дорога.  

Ты просто должен выбрать другую дорогу, которая так же 

идет в ту же точку твоей жизненной линии, только дорога это 

немного другая. Вот представьте себе асфальтовую, новую, гладкую 

дорогу, по которой просто идеально ехать на шикарной дорогой 

машине, из точки А в точку Б. 

А есть рядом старая дорога, то же из точки А в точку Б и 

придётся по ней не ехать, а передвигаться на своих двоих, будет она 

вся разбитая, с огромными ямами и лужами, которые придется 

преодолеть, чтобы приехать в точку Б, и чтобы преодолеть этот 

путь, тебе придется ой как сильно попотеть, все будет против тебя, и 

только твое желание, упорство, и вдохновение заставит по ней 

пройти и преодолеть ее!  

Итак, подписываем контракт и оказываемся на этой 

"прекрасной" дороге, вместо той гладкой и асфальтовой, с 

прекрасной машиной. Но такие правила игры ты выбрал их сам и 

принимаешь их. Путь этот займет 3 месяца, это всего лишь отрезок 

твоего жизненного пути. Обозначим его точкой А и точкой Б – это 

старт, ради которого ты выбрал именно эту дорогу, но пройдя этот 

участок или в любой другой момент, ты всегда можешь вернуться на 

красивую и комфортную дорогу. Тебе просто нужно будет сказать, 

что ты сдался и сесть в машину и мчаться дальше в комфортной 

машине. ВСЕГО ЛИШЬ СКАЗАТЬ СЕБЕ, ЧТО ТЫ СДАЛСЯ - для 

меня это невыносимые слова!  

А пока вперед по не очень красивой. Первые две недели 

путешествия по этой дороге, выматывают тебя, выжимают из тебя 

все, что можно. Ты становишься как зомби, который уже на 

автомате и с маниакальным упорством, через боль и пот, через 

https://www.facebook.com/anton.kreslins
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усталость и бессилие преодолеваешь очередные вызовы этой дороги. 

Через какое-то время к тебе приходит осознание, хочешь идти по 

ней и дойти до конца.  

Значит нужно полностью изменить свой образ жизни, все 

перестроить и поменять 1) подъем в 5 (иначе не успеть) 2) отбой в 

22.00, крайний 23.00....Если не успел, накопится усталость и будет 

еще тяжелей потом. 3) все нужно распланировать, иначе не успеешь 

и не сделаешь все 4) никаких не запланированных минут отдыха, 

времени мало, а все надо успеть.  

И вот уже через месяц ты становишься своим на этой дороге. 

Да, у тебя еще мало что получается, ты еще не все преодолеваешь 

уверенно, правильно и быстро, но ты уже все успеваешь, и даже 

успеваешь отдохнуть, у тебя появляется свободное время, а значит, 

где-то ты можешь прибавить, где то сделать больше, чему-то 

уделить больше времени. За этот месяц дорога воспитывает в тебе 

полный порядок, характер, упорство, преодоление - это все и раньше 

у тебя, возможно, было, но не такого уровня - совсем не такого! 

И вот когда ты уже полностью приспособился к этой дороге, 

тебе уже даже нравится, ты уже не ползешь по ней, а бежишь, 

перепрыгивая некоторые препятствия на раз - НО - Но дорога не 

бывает без сюрпризов, нельзя всего предвидеть. Вот и на моей 

дороге появляется препятствие. Оно появляется в самом конце 

отрезка, к которому я шел все эти три месяца. Буквально там за 

поворотом уже виднеется финишная черта, а тут на тебе, 

препятствие, при попытке преодолеть которое, ты можешь 

закончить свой путь совсем, то есть у тебя не будет возможности 

выбора дороги, ты закончишь не отрезок, а свой жизненный путь! И 

все - дальше дороги нет, конец!  

Вот так шел - шел, преодолевал, старался, упирался, через 

боль, через стиснутые зубы, мечтая о финише на участке, и раз - 

препятствие и его нельзя преодолеть. Что бы вы почувствовали? 

Лично я кричал внутри, во мне все орало, как так - как так совсем 

нельзя, должен быть вариант, должна быть лазейка, пускай самая 

тяжелая, самая маленькая - но через которую все таки можно 

просочиться и повернуть к финишу. 5 дней я искал ее и молился и 

просил у Бога показать, намекнуть, где она. 

И мне повезло, я нашел эту лазейку, очень маленькую, 

мизерную, через которую почти не возможно - НО ПОЧТИ, А ЭТО 

ЗНАЧИТ, ВОЗМОЖНО! И я полез, и у меня получилось, это было 
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очень тяжело и поверьте очень страшно, т.к. позволить закончить 

свой жизненный путь из-за желания преодолеть финишную черту у 

точки Б я пока совершенно не могу.  

Но у меня вышло! Тем слаще для меня был момент финиша 

этого отрезка, окончания этого контракта подписанного кровью. 

Согласно которому я проходил этот веселый и замечательный 

отрезок дороги. Вы, наверное, подумаете, читая это - что он курит? 

Нет, ни курю и не пью. Этот рассказ – история. Этот рассказ - 

история, как вместо обычной жизни, работа, дом, дочка, друзья, 

тусовки и вечеринки (той самой гладкой дороги) я вдруг заразился 

идей пройти полужелезную дистанцию.  

С этой идей я и поделился с Женькой, с тем, кто меня ей 

заразил и у него же я попросил помощи, чтобы Женька указал 

другую дорогу, более сложную и более трудную, но которая 

позволит в своей жизни пройти отрезок жизненного пути с финишем 

в виде полужелезки.  

Женька человек занятой, да у него и самого помимо этого, 

дорога еще та, с такими отрезками, что дух захватывает! Условия 

жесткие, выполнение контракта безоговорочное, ведь он подписан 

кровью! (шутка конечно)  

План тренировок был не простым, но этот план позволил мне 

стать по-настоящему полужелезным, еще до финиша. Финиш стал 

только экзаменом, имею ли я право пересекать эту линию! Честно ли 

я прошел весь этот отрезок пути, нигде ли не сворачивал на асфальт, 

нигде не объезжал.  

А препятствие - это болезнь, которая застигла меня перед 

самым стартом в Сочи. Не простая болезнь, врачи в первый момент 

просто отняли даже надежду на преодоление ее, нооо, шансик то 

был - и этим шансиком мне удалось воспользоваться, буквально за 

два дня до вылета я пролез в лазейку, проскользнул - меня выписали 

из больницы  

Но выходя на финишную, а это на старт в Сочи, я, к 

сожалению уже был не в той форме, но это все мелочи!!!! ВЕДЬ 

ГЛАВНОЕ У МЕНЯ ЕСТЬ ШАНС СДАТЬ ЭКЗАМЕН! И В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ ТОЛЬКО ОДНО, ПРОВАЛИТЬ ЭТОТ ЭКЗАМЕН МЕНЯ 

МОЖЕТ ЗАСТАВИТЬ ТОЛЬКО ВЕЩИ ОТ МЕНЯ НЕ 

ЗАВИСЯЩИЕ! Время (не успеть пройти какой то из этапов за 

контрольное время) здоровье (например, обморок, как это случилось 
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совсем не давно - весьма комично, но опустим это) техническая 

проблема (поломка велосипеда).  

А вот все остальное меня не остановит, как бы тяжело мне не 

было, я буду плыть, как угодно, без гидрика, брассом, по собачьему, 

но до плыву! Я доеду на велосипеде в гору до разворота, как бы мне 

тяжело это не было и потом спущусь вниз обратно! Я пробегу все 4 

круга по этой жаре, соберу все 4 резиночки и вбегу в эту арку, 

пересеку эту черту, сдам этот экзамен, к которому шел с 

маниакальным упорством барана!  

Да бежать тяжело, да жара, да натирает ноги, т.к. все хлюпает, 

а ты без носок, чтобы еще немножко с экономить и хоть в транзитке 

немного отыграть. 6h 14 минут и 39 секунд и я пересекаю линию, за 

которой меня ждет чемпионка Европы по триатлону Юля, с медалью 

в руке, и наша банда - команда # ZOORBAGAN .  

Получаю медаль, получаю поздравления от банды, и ковыляя 

в зону отдыха про себя тихо благодарю Бога за шанс который 

получил, и которым смог воспользоваться! Попив коллы, спешу 

обратно, чтобы присоединится к банде и встретить моего напарника 

по дороге - подготовке Тэда Тед Вырыпаев, которому эта дорога 

выдалась еще сложнее, человек который за месяц научился плавать, 

а за второй научился плавать в открытой воде, да еще и весьма не 

плохо! Тэд, ты мего-крут, и ничего кроме бешеного уважения к 

твоей силе воли у меня нет! 

Немного о самой гонке, для тех, кому интересно. Вода - т.к. гидрики 

на кануне запретили, температура воды была +26, на старт я вышел с 

большим мандражом (хотя, наверное, и в гидрике у меня был бы 

большой мандраж). Две недели я не плавал, не тренировался, на 

днях пару раз удалось поплавать в море, но из-за медуз, плаванье это 

было весьма коротким.  

Итак, стоим, ждем, вокруг меня сотни людей, все как один в 

красных шапочках, с улыбками, все друг друга подбадривают, шутят 

- весельчаки блин, а мне вот как-то не особо весело, но я то же 

улыбаюсь, машу ручкой в камеру, ну все как всегда, для хорошей 

фотки на память!  

Но вот дают сигнал к заходу в воду, прыгаем, вода немного 

освежает, плывем к стартовой линии. Задача была забраться куда-

нибудь в конец и спокойно поплыть, а тут, в какой - то момент я 

понимаю, что я в самой первой линии, что я тут делаю? Сейчас ведь 

https://www.facebook.com/hashtag/zoorbagan?source=feed_text&story_id=1061876120523981
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такое начнется - ураган меня просто утопит - попытки вернуться 

назад не особо получаются, народу уже столько, что держаться на 

воде уже тяжело, т.к. вода кишит красными шапочками - в Сочи 

завезли новый вид рыб, “триатлетные” пираньи. 

Мгновенье и я слышу старт - все вокруг начинает бурлить и 

кипеть и вся эта масса начинает двигаться вперед, локти, ноги, тела - 

весело, в голове всплывает план Б, о котором когда то мне говорил 

мой тренер Антра « Антон, первые 200 метров надо напрячься и 

поработать, рви вперед, всегда легче, когда тебя догоняют и 

обгоняют, чем самому догонять и обгонять, что я и попытался 

сделать, но k сожалению это мне сказал не только мой тренер. 

Нормально настроиться и поплыть у меня, к сожалению так и 

не получилось. Соленой запас организма за время заплыва я 

успешно пополнил на весь год. Время показал просто ужасное - 50 

минут. Ну да ладно, будем учиться.  

Т1 и велosiped. Т1 прошел достаточно нормально, меньше 

трех минут, одел вело-туфли, сунул шапку, очки в пакет, шлем, 

схватил, вел и покатил. Теперь главная задача подняться на самый 

верх, впереди замечательные 45 км подъема. Для нас перекрыли 

целую трассу до красной поляны, отличная дорога (покрытие), 

катить было одно удовольствие, а, учитывая те красоты, которые 

окружали нас на вело этапе, это было просто сказочным.  

На каждом небольшом спуске кто то обгонял меня (на разных 

таких модных великах). Но зато на каждой затяжном подъеме уже 

мне, удавалось кого-то обогнать, на последних 15 км, когда подъем 

стал совсем затяжным, я начал обгонять пачками и это придавало 

уверенности, и тех на красивых великах то же.  

После поворота начался спуск обратно. Первые 5-10 км 

понеслись со скоростью куда быстрее моей обычной средней 

скорости, но, увы, на спуске меня опять начали обгонять. Хорошо, 

что на обратном пути, был не только спуск, но и небольшие 

подъемчики, на которых я обратно немного отыгрывал. Был один 

гонщик из эстафетной команды, с которым мы так и проехали почти 

все 90 км, на подъеме обгонял его я и уезжал вперед, на спусках он 

меня догонял и уезжал вперед, так и катили вместе, шутя и 

пропуская друг друга, я его на спуске, он меня на подъеме. Под 

конец вело-этапа, я как и положено увеличили каденс и начал 

готовится к бегу, поел, попил, за 1 км расстегнул и снял туфли, 

разворот, линия, спрыгиваю Т2.  
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Т2 и бег. Т2 прошел в принципе то же гладко, немного 

заплутал с велом, но в целом все быстро (для меня), носки решил не 

одевать, чтобы еще немножко с экономить, кепка, очки, гели 

побежали. Ноги не слушаются, мне очень тяжело, кашель, НО Я 

УЖЕ НА БЕГЕ! и улыбка на моем лице, в душе я уже победил, на 

беге остается всего один риск, это если организм не выдержит 

(обморок, судороги и т.д.).  

«Но я его поберегу, честное слово, я тебе обещаю»,- думал я 

про себя, давая обещание своему организму. Буду пить, обливаться 

на каждой станции. Итак, первый поворот, резиночка, облился, 

попил, побежал. Бежать, конечно, не просто, смотрю на темп, 

быстроват, надо скинуть, ведь я обещал. Немного скидываю, на 

каждом круге обещаю себе, что на следующем. Смогу сделать себе 

поблажку и на станции перейти на шаг, чтобы спокойно попить и 

облиться, но проходя очередной круг и поворот, обещаю сделать это 

на следующем (так и добежал, ни разу не переходя на шаг).  

Беговой этап усложнялся жарой, говорят, в тени было +32
0
C, а 

на солнце все +35
0
C, люди вокруг сходили, кого то тошнило, кого то 

увозила скорая, а я бежал, я бежал к своей мечте, к своей черте, мне 

ведь дали шанс!  

На каждой станции обливаясь я быстро намочил свои 

кроссовки, и они из ультра - легких стали весьма тяжелые, а то что я 

был без носок, конечно, обернулось для меня весьма затяжным 

мучением и натертыми ногами. НО Я БЕГУ К СВОЕЙ ЧЕРТЕ, а 

значит это все мелочи! Очередной круг, очередная резиночка, 

опа…а она не очередная, она 4ая - а это значит последний, совсем 

последний - вот сейчас прямая, потом поворот, потом Ренат, потом 

набережная и Марина, потом разворот и станция, и обратно, а 

обратно это совсем просто, там уже можно лететь.  

Ускоряюсь после поворота, так мне казалось, бегу уже не 

хватая не воду не губки, уже не обливаюсь, уже позади слова 

Марины, «Антон давай, ты молодец», указания Ренат «сюда, еще 

немного» вот она арка, а там - а там то, что вы читали выше! 

Закончить хочу благодарностями. Женя ( Евгений Бирин - Спасибо! 

Ты великий мотиватор, ты отличный спортсмен и как показал моя 

практика (2 марафона и полужелезка) ты весьма неплохой ментор! 

Знаю, мы были не самыми простыми и легкими подопечными, но 

этим, наверное, и интереснее. 

https://www.facebook.com/eubirin
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Ну что, впереди железка и ультрик!? Спасибо тем, кто 

поддерживал меня в дни моих тренировок и в дни, когда мне было 

очень тяжело и казалось уже все, все потеряно, но вы верили в меня 

и ваша вера мне помогала! Спасибо всем моим родным, за 

понимание и поддержку! Спасибо Антре Antra Roga -моему тренеру 

по плаванью. Надеюсь, с такими темпами обучения я, наконец, 

поплыву 100 из 2х минут. Спасибо Диме Dmitry Kurakaj за 

подсказки! Спасибо врачам, которые поставили удивительным 

образом меня на ноги! Спасибо моим друзьям по команде, Ваша 

поддержка мне то же очень помогала! (Денис Федоров #zoorbagan )  

Спасибо Организаторам # ironstar  за это прекрасный праздник, 

который вы устроили для всех нас (это я про психов и их 

сопровождающих и болеющих за них) Спасибо волонтерам. Без Вас, 

я думаю, многие бы не дошли до финиша. Ваша помощь и 

профессионализм на протяжении всей гонки, были бесценны!  

Спасибо Богу за то, что дал мне шанс! И, совсем последнее - 

вот, правда. ЧЕСТНО! Для чего я все это делаю? - я, правда, верю, 

что если мы взрослые будем болеть ЗОЖем, то наши дети, глядя на 

все это, вырастут другими! Давайте лучше болеть ЗОЖем, чем 

другими болезнями. Давайте воспитывать в наших детях 

спортивный характер. Поверьте, это поможет им в любой жизненной 

ситуации! Сашулька, я тебя очень люблю! 

 

 

https://www.facebook.com/antra.roga
https://www.facebook.com/dmitry.kurakaj
https://www.facebook.com/profile.php?id=1833969483
https://www.facebook.com/hashtag/ironstar?source=feed_text&story_id=1061876120523981
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1061874823857444&set=pcb.1061876120523981&type=3
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1061874843857442&set=pcb.1061876120523981&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1061874833857443&set=pcb.1061876120523981&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1061874890524104&set=pcb.1061876120523981&type=3
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1061874903857436&set=pcb.1061876120523981&type=3
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ЧТО ЗА ЗВЕРЬ ТАКОЙ -УЛЬТРАМАРАФОН. 

April 8, 2016 

Бирин планирует пробежать Комрадес в Африке (90 км) …ну 

планирует и планирует. Этот человек с другой планеты, идеи у Женька 

всегда, мягко говоря, не простые, и к ним уже как-то за последний год 

адаптировался. Но вместе с ним его планирует пробежать Минаев. Хммм 

Минаев….тот самый парень с тусовок и круглосуточного жизненного парти. 

Вот это уже интересно: как он это планирует сделать? когда планирует 

начать тренироваться? как, где? вряд ли у него это получится (Серега, 

прости, реально не верил!). 

 
Антон Креслиньш 
С этой мыслью я и готовился к своему второму марафону в мае 2015 

года. Задача была улучшить свое время. С момента как я начал бегать 

прошло меньше года. Май, я пробежал свой второй марафон, улучшил время 

и поехал в Украину по делам. В это время Женька и Серега улетели в 

Африку, чтобы внести свои имена в историю этой земли. Да-да друзья, не 

меньше, не больше, а именно внести в историю два имени Сергей Минаев 

(Латвия) и Евгений Бирин (Латвия) - вы КОМРАДЕС!  

В день, когда они стартовали, я ехал в автобусе Луцк-Рига. С первых 

минут все мое внимание было обращено к моему телефону, который был 

единственным окном в эти африканские жаркие события.  

За ребятами следило пол Риги, мы все жали F5, следили за каждым 

продвижением, спорили идет ли онлайн или рассчитывается время, 

переживали если после обновления точка никуда не двигалась. 

http://www.zoorbagan.com/othety/2016/4/8/-
https://www.facebook.com/anton.kreslins
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На Якобинском я с большим интересом слушал Серегу: ну как там? как 

было? тяжело? а как ноги? хочешь еще? Для Женьки это была тренировка, 

пробежал и пробежал, а для Сереги вызов, ну по крайне мере мне так 

казалось. Именно там и тогда в голове в очередной раз началось: ну все! 

Надо! я то же хочу! С каждым словом как это трудно, как это хреново мне 

хотелось все больше!  

Но впереди были уже запланированы: первый триатлон, первая 

половинка, а вот после нее, можно региться, ведь в сентябре как раз 

откроется регистрация. Что я и сделал. Я зарегистрировался в первый же 

день регистрации. Правда сделал совсем не правильную регистрацию, но это 

не важно, в октябре сделал повторную и уже правильную.  

В голове уже складывался 2016 год со всеми главными и 

второстепенными стартами. Комрадес занимал место в начале сезона и был 

бы отличным началом этого года.  

К сожалению, к новому году в планы внеслись коррективы, и я был 

вынужден отказаться от весьма дорогой поездки в Африку. Но желание 

сделать ультрамарафон уже четко засело в мою голову. Я начал искать 

другие варианты. Задача - ультрамарфон должен быть настоящим, то есть не 

50 км, не 60, а 90-100 км. Он должен быть в начале сезона, т.к. если его 

перенести, то тогда нужно будет поменять остальные планы (старты по 

триатлону), что делать совсем не хотелось. Все это привело меня к простому 

решению, но совсем не простому старту.  

  «Юра, тут такое дело.. на Комрадес не получается.. как думаешь, 

можно успеть к 2 апрелю подготовится?» Именно с таким вопросом я 

обратился к своему тренеру, с которым мы начали работать в ноябре, 

распланировав весь 2016 год, обозначив главные и второстепенные цели. 

«Вижу цель не вижу преград»,- Юра с чувством юмора отписался))) Он меня 

услышал с полу слова, меня уже не отговорить))  

Итак, у меня 2.5 месяца до 2го апреля, вместо запланированных 5ти. 

Юра убрал воду из недельного плана, и неделя построилась из: вел-бег-вода-

вел-бег-бег-отдых. Раньше в своих отчетах я писал о тренировках, которые 

вызывали у меня массу эмоций ))). Тренировки были какими-то неземными, 

неделя за неделей, месяц за месяцем.  

Сейчас, я поймал себя на мысли, что я уже живу в этом, моя неделя 

состоит из 6-ти дней тренировок и одного дня выходного. У меня не бывает 

дня, когда я не хочу или не могу, есть воскресенье, вот там можно, пойти на 

футбол или не пойти)). Поэтому все задачи, поставленные тренером, были 

выполнены, тренировка в 30-40 км бега в голове не вызывала ничего, кроме: 

«Надо пораньше выбежать, чтобы прибежать и успеть все остальное».  

И так день за днем шло время и второе апреля приближалось. Я 

старался не думать о старте, просто выполнял план и шел к этому дню. В 

голове не было мысли: «А может отказаться, а может нафиг?» Я ждал 
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очередного вируса, который по традиции должен был меня застигнуть за 

неделю до старта, но нет, легкий насморк и ничего более)))  

31-го марта, план от тренера…. «это начало сезона, по этому, для тебя 

это просто длинная тренировка!» «начнешь по 6.20, закончишь по 12» 

именно так меня тренер настраивал, чтобы я не делал глупостей, т.к. это 

действительно начало сезона и если убить себя сейчас, то значит потерять 

потом. Я накупил кучу гелей, которые заранее протестировал, пытался 

прокручивать разные варианты событий, а если судороги, а если температура 

в день старта, а если живот, а если…. Короче мандраж)))) 

31го марта я понял, что Макс, который должен был сопровождать меня 

на гонке, вряд ли сможет сделать так, чтобы я не останавливался на станциях, 

и вечером я позвонил Сереге Богданову. Разговор занял 1 минуту. Серега, 

отложив все свои планы, сразу согласился поучаствовать в этой «веселой 

прогулке». Вечером мы устроили конф. кол с Бириным. Женя рассказал как и 

что лучше делать (опыта у Женьки в этом смысле достаточно).  

1го апреля день безделья: макароны, попытки спать, попытки все 

собрать, еще раз прокрутить все варианты событий. В голове только одно: 

«Мне нельзя не добежать, можно медленно, можно последним, но я должен 

доползти до финиша! ДОЛЖЕН!»  

Вот так я оказался у памятника свободы 1го апреля в пятницу. В 

компании таких же странных шутников мы спели гимн Латвии и под овации, 

и аплодисменты отправились в эту «веселую прогулку». Серега, Денис, 

спасибо что пришли поддержать и пожелать удачи!  

После старта толпа шутников как-то ооочень рьяно рванула в сторону 

Юглы. «Ого!», - подумал я. «Вот это темп для 107 км!» И пытаясь себя 

тормозить, пытался найти свой темп. Выбегая из города, приходилось 

останавливаться почти на каждом светофоре. За время бега по городу, 

сформировалась небольшая группа, которая бежала даже немного быстрее 

чем я хотел. Вот она, та самая, именно в это группе я проведу ближайшие 12-

14 часов. Но после того как мы преодолели город и выбежали на шоссе, 

группа начала отставать и терять темп, и я решил двигаться дальше. 

12 часов уединения, дорога, ночь, движение. За это время можно 

придумать целую книгу, обсудить с собой все насущные проблемы, подумать 

над решением, подумать над будущими планами, подумать зачем и почему 

ты здесь, как клево что ты решился на это и какой же ты идиот и зачем тебе 

вся эта хрень.  

Твое зрение ночью за определённое время сужается, сужается до 

размера светового пятна на асфальте. Все что происходит вокруг становится 

вне твоего поля зрения и понимания. Ты бежишь в туннеле. Весьма кстати 

неприятное ощущение. Бежать ночью тяжело, тяжелее в разы, нежели днем. 

Не верите?))) это легко проверить в следующем году! 

Каждый участник который встречается тебе на дистанции, становится 

тебе оочень близким человеком. Ты знаешь, он такой же, как и ты, ему 
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сейчас так же тяжело как тебе, его ноги болят не меньше твоих, но сегодня он 

здесь и движется вперед, он движется к своей цели, вперед и только вперед, и 

ты его любишь и обожаешь за это, и испытываешь неимоверное уважение к 

нему, к его силе воли, которая двигает его вперед! 

Лирика, сопли, вернемся к бегу. Первые две станции прошел не 

останавливаясь, благо Серега сделал все для этого: на ходу пополнил мои 

запасы воды и еды. Перед третьей станцией Серега все же предложил 

немного остановиться и насладиться тем гостеприимством, которое было 

организовано для участников. Я не мог устоять перед этим предложением, 46 

км позади, можно было немного насладиться чаем, бульоном и немного 

потянуться)) но нужно было бежать дальше, впереди еще много интересного.  

Например, пару раз в темноте я чуть не убежал обратно в Ригу на 

развилках дорог, представляете такой сюрприз))) прибежать случайно в 

Ригу)))  

Забежав в горочку в Мурьяны, я обратил внимание на сказочное небо. 

Оно за городом ночью совершенно другое, это ночное небо с бесконечным 

количеством звезд, давно такого не видел. Потом на глаза попался знак 

«Саукрасты 25км». Представляете, всего 25 км и ты в Саукрастах, а до 

Валмиеры еще …… 

За Раганой меня ждал сюрприз в виде двух «маленьких собачек», (одна 

из них Бетховен, помните такой миленький фильм) которые «весело» 

приветствовали меня на дороге. Собачки почему-то не были привязаны и 

имели явное желание сблизится со мной, как можно больше. Слюни текли у 

них ооочень обильно и в голосе так и слышалось: «Друг, можно мы 

тебя….поЧалуем».)))) 

Вот в этот момент у меня мелькнуло, что гонка закончилась, т.к. если 

они все-таки решаться кинуться, то вариантов не очень много, так же как и 

шансов. Но мой грозный крик: «ФУУУУУУ!», который напугал и меня 

самого, их остановил, а я пятясь спиной, потихоньку сделал ноги.  

В какой-то момент захотелось ужасно спать. На ходу это вообще не 

проблема - просто нужно убедиться, что впереди нет машин и на 5 секунд 

можно засыпать, потом просыпаться и снова засыпать))) 

Боль в ногах усиливалась, пальцы на правой уже давно сказали «пока, 

увидимся через месяца три, когда ногти сойдут до конца», ступни болели, 

болело все, даже руки. От идеи скушать геля, меня воротило, зато бананчик 

заходил на ура, водичка то же.  

Километры на часах начинали замедляться, то есть бежишь, бежишь, а 

метры как будто забыли что они должны вместе с этим увеличиваться. Ты 

начинаешь каждые 5 минут проверять, может случайно на паузу нажал, и 

часы остановились, но нет, время идет, а метры нет)))  

На 4-ом пункте очередной бульончик, чаек, пару шуток, что можно 

сказать уже все, осталось-то …42 км, пффф марафон пробежать и все…  

Знаете какое приятное чувство, когда после 60-70 км, ты переходишь на шаг, 
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чтобы перекусить и попить, а потом заставляешь себя вернуться обратно на 

бег….оооо ажж зубы скрепят)))  

5-ая станция осталось 30 км. 30 км - моя обычная тренировка, фигня, 3 

часа и все…ну ладно, 4 т.к. бегу уже медленно. Решил поменять кроссовки 

на марафонки. Они легкие, сейчас полечу. Полет продолжался 5 минут))) и 

крик Сереге, меняем обратно))) идея была глупой - марафонки были 

настолько жесткими. Ощущение было, что я доски себе на ноги надел и 

пытаюсь бежать на ногах, которые уже давно и так пытаются отказаться от 

этого занятия.  

Впереди была 6-ая станция. Ее я решил проходить не останавливаясь, 

т.к. в голове в очередной раз придумалась планка - за пару дней до этого Юра 

Перунов прислал ссылку, где были указаны нормативы на 100 км принятые 

как раз в конце марта: 2ой разряд это до 11 часов (так я думал, на самом деле 

до 10 часов) и до 12 часов 3тий разряд. Прикидывая время, я понимал, что в 

третий разряд я уложусь, но а вдруг еще во второй успею (я же думал до 11 

часов). И я начал прибавлять, верите? Реально начал прибавлять))) за 36 км 

до финиша, Сергей решил бежать со мной, вот он и начал кричать мне в ухо: 

«Антоха, темп 6.1…Антоха, темп 6.00, Антоха скидывай темп, мы бежим по 

5.45-5.50. Как же мне хотелось в тот момент его стукнуть))))  

Я был в курсе и про темп, но объяснять мою очередную идею сил не 

было, поэтому я просто молча бежал, бежал к своей сотне. Пройдя 6-ую 

станцию не останавливаясь и забравшись на очередную горочку, на часах 

стукнуло 100!!! 100 гребанных км за 11.10 минут! В этот момент меня и 

застал Женек, который догнал нас на машине и снял видео, которое нынче 

доступно на просторах страницы zoorbagan.  

Все, дальше спешить вообще некуда, осталось 7 км. Догонять впереди 

уже некого, все болит, можно спокойно идти пешком, на боль уже, кстати, 

начинаешь забивать, но силы просто уходят и это чувствуется. И тут Серега 

начинает меня подгонять: «Осталось 7км, побежали, нефиг идти!» и т.д. Ну 

ладно думаю, мне уже все равно, давай бежать.  

7 км - это 35-45 минут бега, разминка, но какие они были долгими, 

дольше чем вся гонка до 100-го км)))  

А последний км, который у меня по часам увеличился на 2 км, т.к. часы 

отбили 107, а церкви и финиша все еще не было. Я бежал по городу и мягко 

говоря, ненавидел его. «Ну где эта церковь?! Ну ….ть, почему ее нельзя было 

построить здесь, ну или вот здесь? Ооо впереди церковь, вот она, родная, 

любимая….но стоп, это не она? ….ть, ну где она????»  

Но любая дорога рано или поздно заканчивается и вот моя красная 

дорожка и та самая церковь….вот эта ручка, дотронувшись до которой гонка 

считается оконченной для тебя! Я дотрагиваюсь …я сделал это. Я 

ПРОБЕЖАЛ! Я ПРОБЕЖАЛ 107 (108) км. Мне вручают кефир и кусок 

штруделя))) серьёзно, кефир и штрудель )))  
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Прошу прощение за мат в видео моего финиша, я не знал, что Женька 

это выложит в общий доступ))) тогда я не особо думал о манерах.  

Первые 10 минут мои ноги начали так ныть, что хотелось их оторвать и 

наказать за такое поведение, но на помощь пришел Женька. Меня укутали 

(морозить немного все же начало), и Женька начал их тянуть и мять. Через 10 

минут таких манипуляций, я пришел в чувство и смог снова ходить))) 

Женька сразу предложил пробежаться, но я решил воздержаться от 

пробежки))))))))  

Написав отчет, ловлю себя на мысли, что эмоций становится все 

меньше. Вроде достижение, а адреналина такого нет, как например, от 

первого марафона, или первой олимпийки. Вот и отчет такой скучненький 

получается. Но впереди еще веселые старты, так что надеюсь, я еще 

наверстаю эмоции и поделюсь с Вами ими! 

Слова благодарности:  

Моему тренеру Юре, который готовит меня и это наш первый старт с 

ним, как с тренером, на мой взгляд, он удался, как думаешь Юр?  

Антре и Диме, которые составляли мне компанию на моих длинных и 

скучных тренировках.  

Сереге и Максу, которые нянчились со мной на протяжении всех этих 

12 часов, спасибо ребят!  

Сереге которые пришли проводить на прогулку к старту.  

Чуть не забыл, вношу правку)) Спасибо за эту встречу и интервью на 

бривибас!))  

Женьке, который помог как всегда советами бывалого, подсказками и 

приехал встречать меня на финиш. И отдельное спасибо за то, что ты сделал 

с моими ногами, фак, я бы долго ходить еще не смог бы без этого.  

Команде  # Zoorbagan ! Такой поддержки у меня никогда не было. 

Поверьте, каждый км я бежал и вспоминал про вашу поддержку. Сергей 

передавал приветы, сообщения, это было каким-то безумием, это была самая 

сильная еда для меня, самым сильным обезболивающем от всех болей, самым 

большим энергетиком. ЭТО СИЛА! СПАСИБО! 

Всем родным и близким, которые уже перестали меня отговаривать от 

всех моих идей и просто переживают, поддерживают и ждут очередной 

результат)) спасибо, для меня очень важна Ваша поддержка! 

Уже сегодня скажу Вам, знакомство со зверем ультрамарафон будет 

продолжено….есть уже идейки))) 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/zoorbagan?source=feed_text&story_id=1175219822522943
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Tā rodas dzelzs cilvēki  

Antons Krēsliņš 

На часах 22.15. В Калелье уже почти все закрыто. Я сижу на 

пляже, слушаю море и пишу этот отчет. Еще совсем недавно 

Калелья была наполнена каким-то неимоверным энергетическим 

позитивом: по улицам туда-сюда пробегали люди, проезжали 

велосипедисты, проходили люди в гидрокостюмах, на каждом углу 

чувствовалось приближение огромного праздника, таинство 

которого нам тогда только предстояло ощутить.  

В эти дни, находясь здесь, я сильно поменялся. Я менялся 

последние два года, когда начал вначале бегать, потом занялся 

триатлоном, потом пробежал ультрик, но сейчас это было 

кульминацией моих метаморфоз, апогеем. Я пришел к точке, 

которая подводила жирную черту под всем, что я делал последнее 

время. Время Х!   

Наша команда собралась уже почти в полном составе в 

пятницу. Мы ходили по улицам Калельи и наслаждались этими 

видами вокруг, этими людьми, велосипедами, этой атмосферой, 

этим позитивом, мы предвкушали это событие, которое так долго 

ждали. Волнение нарастало с каждым часом, приближая нас к 

времени старта. Иногда волнение перерастало в панику: как все 

пройдет, какая будет погода, ветер? А будет ли дождь? Как с 

питанием, а если прокол? Потом ты отгоняешь все это в сторону, 

будет как будет! Мы много тренировались, мы готовы! Прокол-

поменяем и поедем дальше, ветер - поработаем побольше, да 

потеряем время, но его все потеряют, отменят гидриги-ну ничего, 

вода соленная и опыт уже был такой, проплывем. И паника 

отступала, оставляя в тебе только легкое волнение и предвкушение 

праздника.  

Наверное 2 дня перед стартом можно описывать долго. За эти 

два коротких дня в голове твоей проносится такое количество 

мыслей, ты переживаешь столько эмоций, что можно об этом писать 

очень долго, но не стоит, т.к. это надо приехать и пережить. 

Будильник я завел на 5 по местному. Попытки уснуть раньше, как 

всегда мимо! Вечером начали приходить сообщения с пожеланиями. 

В голове крутилось столько мыслей, что мой мозг работал как 

самый навороченный компьютер, обрабатывая миллион мыслей, 

событий, воспоминаний, картинок, напутствий и т.д.  
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В час ночи все вокруг меня уже было мокрым, но к этому я 

привык, так было и перед марафоном, и ультриком и др. важными 

стартами. Я упорно пытался успокоиться и хоть немного поспать. Я 

открыл глаза за 5 минут до будильника, чему удивляться, это уже 

привычное дело.  

Встал и начал собираться: регидрон, т.к. потерял много воды 

ночью, углеводы в виде мафинов, попытка поесть макароны, чай, 

проверка вещей…чип по совету Женьки я уже с вечера нацепил на 

ногу, номер который забыл оставить вчера в транзитке сразу 

повесил на себя, его второй раз забыть уже никак нельзя, гели, 

изотоник, проверка в голове содержимого всех мешков, которые 

остались в транзитке. Гидрокостюм, бальзам, очки, шапочка....вроде 

все собрано.  

Пора выходить. Уже совсем скоро начнется, уже совсем скоро 

я отдамся этому увлекательному событию на весь день. Прейдя в 

транзитку, я дополнил мешки всем необходимым, сходил проверил 

своего коня, накачал ему колеса, проверил тормоза, визуально, он 

был готов и ждал меня!  

Одев гидрик и скинув пакет с сухими вещами для финиша, я 

отправился к морю, немного размяться и поплавать. Выйдя с воды 

после разминки я отправился искать своих: по дороге встретил 

Женьку, который только заходил разминаться и через минут 10 я 

нашел Серегу, Теда и Юру. Было решено занять загон на 1.25.  

Часы на руках сообщили о наступлении рассвета. Какой же он 

был красивый! Я не писатель и у меня не получится описать красоту 

этого рассвета, который встречал нас в этот день. Удивительно 

красный, багрово-красный, он окрашивал сказочной дорогой море, 

ведя тебя от берега прямо к себе. Внутри меня все кипело, сердце 

выпрыгивало от радости и волнения, от ожидания уже последних 

минут начала события, которого я так долго ждал. Перед самым 

входом в воду, мы решили надо сфоткаться. Найдя в толпе девушку 

с фотоаппаратом, мы попросили щелкнуть нас на последок, пока мы 

еще не совсем заржавели и прислать нам на мейл! (Минаев, где 

фотка кстати?)  

Ну что, наш загон открыли и мы начали двигаться к воде. 

Серега решил стартануть раньше и ушел с группой на 1.15. Тед шел 

передо мной. Последние пожелания друг другу удачи, и вот Тед 

забегает в воду, через секунду и меня пускают, писк и я у края волн. 
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С небольшой заторможенностью думаю как в них залезть, потом 

вспоминаю, что гонка уже началась и прыгаю в волну, поплыл.  

Плаванье - моя весьма не сильная сторона. Задача на воду - 

спокойно пройти этот этап и выйти из воды свежим. Ноги отключаю 

и спокойно себе плыву, периодически сталкиваясь с коллегами по 

цеху, попивая солененькую водичку, получая иногда рукой соседей 

по голове, но это все мелочи. В какой-то момент замечаю перед 

носом брасиста и как от акулы шугаюсь от него, выныривая и 

высовывая голову, чтобы притормозить и отплыть в другую 

сторону. Получаю отличную порцию соленой воды в рот, пару 

минут откашливаюсь, облизываюсь и плыву дальше. Пару раз 

вильнул, пару раз указание с байдарок и норм, вот уже поворот к 

берегу (сейчас, вспоминая водный этап - это 10 строчек, а тогда мне 

казалось вечность плыву). Перед берегом включаю немного ноги, 

чтобы они вспомнили, что я о них не забыл и им сейчас придется 

немножко поработать.  

Выбегаю на берег и через секунду слышу наших девчонок, 

которые кричат и как уколом в попу вливают в тебя адреналина и 

энергии. Бегу в транзитку, хватаю по дороге воду и пытаюсь 

привести в чувство язык и губы, т.к. во рту все разъедено от соленой 

воды, которой я в вдоволь попил.   

В транзитке: снял гидрик, одел носки, вело туфли, шлем, очки 

и побежал к коню, который уже соскучился по мне, схватив его, 

вперед на вело этап! Время транзитки и воды не видел, но для меня 

это было совсем не важно. Выруливая из города, ловлю на мысли, 

что все в порядке, вроде свежий, можно работать, первая горка и 

понеслось!  

Вам еще не надоело читать? Просто тут на море так тепло, так 

хорошо, что я пожалуй еще посижу и попишу и да, если честно, пью 

красное испанское с хамоном и инжиром, он сейчас здесь оочень 

вкусный!  

Пройдя первые горочки, посматриваю на часы и слежу за 

скоростью. Для себя по плану наметил 30 км в час среднюю. 

Скорость на часах 35-37, крутится легко, понимаю что причина не 

во мне супермене, а в ветре, который весьма неплохо дует в сторону 

Барселоны. Эту теорию удачно подтверждают флаги, 

развивающиеся по ветру. Ну значит сейчас поедем быстрее, а 

обратно придется поработать, чтобы средняя получилась как надо. 

Доехав до поворота на Аргентону, начинаю вкручивать этот подъем.  
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Там мы еще ни разу не ехали, и каким он будет для меня было 

загадкой. Но он оказался не страшным, тягучка. Но на этой тягучке, 

я удачно начинаю собирать одного за другим коллег по цеху. Все 

как в Сочи, там я тоже проигрывал на равнине, проигрывал на 

спуске, а вот на подъеме доставал большинство кто меня опережал.  

Наверху разворот и спуск обратно до набережной вдоль моря, 

по которой проходила основная часть велоэтапа. На развороте 

впервые встретил Теда и Юру. Еще перед этим на подъеме встретил 

Сергея. К слову говоря, я пытался всегда высматривать наших в 

общей толпе. Такая у нас была договоренность - приветствовать и 

подбадривать друг друга! После встречи Теда и Юры понимаю, что 

они выплыли за мной и разница между нами пару минут, так что 

думаю скоро меня догонят.  

Вывернув обратно на набережную, чуть не сталкиваюсь с 

Грегором из Америки. Этот товарищ весьма странно вел себя на 

дороге: ехал по середине (а обгонять его можно только слева, что 

весьма затрудняло это действие), сразу после обгона пытался опять 

опередить меня, но делал это так же странно как и ехал. Меня он 

решил обогнать в тот момент, когда я опережал очередного 

человека, и проезжая предельно рядом, чуть не свалил меня 

касанием руля. Мое сердце ушло в пятки, я думал все, сейчас 

полечу. Но получилось удержаться. После этого я понял, надо 

сруливать от этого гонщика спиди. На очередном мосту я поднажал 

и ушел вперед.  

Велоэтап шел. Я ждал первого разворота на обратный путь в 

Калелью, чтобы насладиться ветром который дул пока туда куда 

надо, но вот после разворота обещал сделать велоэтап более 

веселым и задорным. И вот разворот. Передо мной поворачивают 

двое, один из которых улетает в стенку не вписавшись; падая его 

догоняет его собственный велосипед по его же голове! Вид я вам 

скажу не из приятных. Мне и коллеге справа чудом удается объехать 

его и не влететь, добавив ему сюрприза на и так больную голову.  

Ветер, ветер ты могуч, ты гоняешь стаи туч)))) скорость 

падает, начинается борьба. Ты вкручиваешь, а скорость не меняется, 

но на удивление она 29-31, что меня в целом устраивает, и я решаю, 

что больше и не надо, т.к. это то, что я и планировал. 

Мимо меня иногда проносятся пачки человек по 30-50. 

Говорите драфтинг запрещен?...эээ ок! Если бы это была не первая 

гонка, я бы обязательно к ним присоединился подрафтить минут так 
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на 30)) Пока рядом не появится маршал. Удивительно, но были 

пачки которых и я обгонял, которые висели у меня за спиной пока на 

очередном подъемчике я их не терял. Мог бы я такое когда-нибудь 

подумать, что у меня будут за спиной висеть пачка велогонов )) 

Еще были прекрасные виды, море, солнце, поддержка 

болельщиков, потеря воды на 40 км, думал по дороге отнять у кого-

то воды бутылочку т.к. жара все-таки была ощутима и пить хотелось 

постоянно, продержаться до следующей точки питания было 

непросто. Пришлось в том числе пропустить питание батончиком, 

т.к. запиь его было нечем. Куча мыслей, воспоминания тренировок, 

представления финиша, за этим всем велоэтап и пролетел (было еще 

конечно несколько стремных моментов, когда думалось что все…но 

не случилось и слава Богу! Но на протяжении всего велоэтапа надо 

быть на чеку-это факт. 

Ну что, последние 5 км. Последние горки перед городом. На 

них ты влетаешь и пролетаешь, так уже сильно хочется слезть и 

побежать. Уже в городе ловлю крики нашей поддержки. Опять укол 

адреналина и прибавляются силы. Правда вместе с этим чуть не 

прозевал поворот и вхожу в него сильно тормозя, чтобы не 

поцеловать стоящих на повороте болельщиков. Кручу, на часах 

мелькает что-то вроде 5.30-5.40. Особо не рассматриваю, но 

понимаю, что я вложился в план, по плану было 6 часов. Значит на 

беге есть запас. Слезаю с коня, бегу в тразитку.  

Передо мной человек пытается бежать, но у него это плохо 

получается. Его реально шатает, и буквально забежав в арку 

транзитки он заваливается вместе с велосипедом. Помогаю 

приподнять вел и бегу дальше. Ощущения ловлю, что бежится 

оочень легко, значит все в порядке, не переработал, ноги работают 

как надо. 

Быстро закинув коня в стойло бегу в шатер к пакету. По 

дороге ищу то, о чем мечтал 5 часов гонки - туалет. Вот честно, 

пытался пописать всю вело гонку. Не знаю как это делают другие, 

но у меня при всем моем желании, поверьте, оно было оооочень 

сильным, у меня не получилось. Поэтому как награду за то, что вело 

этап я закончил с запасом, подбегаю к свободному «окошку»……как 

же это хорошооооо.  

Еще папа рассказывал: «Сынок, нет ничего более приятного, 

нежели пописать, когда тебя держали в вагоне весь день, а потом 

выпустили». Так и я ловил каждую секунду наслаждения этого 
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мероприятия общее время которого составило минуты 4-5. Простите 

что уделил этому столько внимания, но, правда, это было настолько 

желанным событием. 

Одев кроссовки, кепку, засунув гели в карманы я побежал. 

Выбежав на беговой этап (потом на минуту вернулся, увидев 

волонтера с кремом от загара), проверяю себя, как будто сканирую 

сканером: ноги ок, дышу ок, состояние в целом ок, отлично, 

погнали. На первом же километре получаю очередной позитив от 

поддержки. Укольчик меня сильно ускоряет, смотрю на часы 4.30-

4.40, понимаю надо тормозить, так марафон не зайдет. 

Мой пейс по плану был 5.30-5.40, задача вложиться в 4 часа. 

Снизив скорость начинаю входить в свое уже испытанное состояние 

бегового сна, когда всю боль, усталость, ты откладываешь в сторону 

мыслей о том, что если ты двигаешься вперед, значит ты 

приближаешься к финишу, за чертой которого это все пройдет, ты 

сможешь лечь, сесть, выпить, сделать все что ты хочешь, но самое 

главное ты сможешь никуда больше не двигаться.  

Сразу на первом повороте опять встречаю Теда и Юру. Они 

все еще меня не догнали, меня это удивляет, но сейчас бег и тут 

точно должны достать. 

Гели начинают вызывать рвоту. Каждые 30 минут заставляю 

съесть себя по гелю, который уже становится настолько противным, 

что хочется блевать. Что в принципе и происходит на втором круге. 

После этого выкидываю все гели и решаю питаться тем что есть на 

станциях. Для этого принимаю решение переходить на быстрый шаг 

на станции и хватать, банан - воду, апельсин- колу, изотоник – воду. 

Жара, дышать нечем, иногда пробегаем мимо кафе, где люди сидят 

прямо у трассы и курят. Дым летит прямо на трассу и делает этот 

участок самым «приятным».  

На каждом повороте жду Теда и Юру. Видел Серегу. Не знаю 

на каком он круге, но выглядел не очень, видимо хорошо поработал 

на веле и бег ему уже дается тяжело. Километр за километром 

улыбаюсь болельщикам, хмурюсь асфальту. Тяжело, но понимаю 

что нужно бежать. Вперед и только вперед! На ультрике тоже было 

тяжело, тоже все болело, ноги сводило, но я ведь бежал, и ведь даже 

добежал до этой проклятой ручки (Рига -Валмиера, конечная цель 

это ручка церкви в Валмиере – поэтому до ручки).  
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Но км до финиша тают, вот уже 37 км. В голове играет «5 км, 

осталось 5 км! Полная фигня!» Я уже наизусть знаю всю трассу: 

сейчас прямая, маленький мостик, потом направо, потом разворот и 

под мост, а там транзитки и прямая к финишу. На этой прямой, ты 

любишь весь мир, всех и вся, ты летишь к своей мечте, к мечте к 

которой так долго шел, каждый день вставая в 5 утра, выходя на 

тренировку, холодно тебе или болит у тебя чего-то, но ты шел на 

тренировку, ты всю свою жизнь последнее время строил вокруг 

своего спортивного плана: командировка, значит нужно взять 

кроссовки, найти бассейн, спортзал со станком; в Субботу с дочкой, 

значит все тренировки надо сделать пока она спит; все идут 

отмечать день рождение? А ты домой. У тебя завтра длинный брик 

на 5-6 часов.  

В отчете о Сочи я уже писал и повторюсь, железным тебя 

делает не гонка. Гонка- это всего лишь итог, экзамен. Железным 

тебя делает твой план, который воспитывает тебя, меняет и делает 

действительно железным. Не верите, попробуйте! Уверен, у Вас 

получится и Вам понравится! 

И вот, последний поворот. Красная дорожка, музыка, все как я 

видел в роликах, в своих снах и все как я представлял. Ты вступаешь 

на эту дорожку, и весь мир замирает. Все внимание на тебя, все 

взоры смотрят в твою сторону, ты летишь по этой дорожке. Боже, 

какое же это чувство, какая энергетика на этой дороге длинной всего 

30-40 метров, но она длиннее целой жизни. Ведущий принимает 

твой экзамен, ты сделал его, сегодня ты получаешь звание, звание 

железный! Ты перешагиваешь арку и попадаешь в другой мир, где 

все по-другому. Все более прекрасней, более позитивней. Нет, я 

остался в том же мире что и вы, просто для меня он теперь в другой 

плоскости, яркий, счастливый…другой! 

Вы задумались об Ironman, правда задумались? Тогда 

поздравляю вас! Я вам оочень по-доброму завидую, т.к. вы уже 

одной ногой становитесь на дорожку, которая, я уверен, приведет и 

вас в этот другой мир, войдя в который вы изменитесь навсегда.  

На гонке мне подумалось, если бы все наши политики или 

бандиты прошли бы такую гонку, они бы навсегда изменились и 

такие люди не смогли бы воровать, убивать, войны бы не было. Ну 

не мог бы человек, пройдя длинную дистанцию триатлона, воевать 

или послать человека на смерть. Но это так, просто так показалось. 
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Перечитываю отчет уже в Риге, дома. Снова окунаясь во все 

пережитые действия прошедшей недели. Понимаю, что они уже не 

такие эмоциональные, какими были мои первые отчеты про первый 

марафон, второй марафон, про олимпийку или Сочи. Эту мысль я 

уже поймал, когда писал про ультрик и причина мне кажется в том, 

что этот старт я делал подготовленным и готовым к нему. Наверное 

поэтому у меня особо ничего не болело, ни сразу после финиша, ни 

на следующий день. Вспоминаю слова своего тренера Клим Юрий и 

полностью соглашусь: "нужно готовится к гонке, тогда любая гонка 

будет не во вред, а в радость!" 

2016 год. Две основные цели: ультрамарафон и полная 

железная дистанция. Обе цели достигнуты: Ультрамарафон Рига-

Валмиера 107 км за 12 часов, Полная железная дистанция за 10.57 

минут. (не пишу 11 часов, округляя, т.к. эти 3 минуты до 11 часов, 

очень важны. 

За 10 месяцев подготовки более 450 часов тренировок, сколько 

км даже считать не буду. Из плана, НОЛЬ пропущенных 

тренировок! Да-да, я не пропустил за год ни одной тренировки, даже 

не заболел, ни разу за год! Каждый день тренировка на протяжении 

10 месяцев! Каждый день! 

Спасибо моим тренерам, в первую очередь Клим Юрий, 

благодаря которому я стал железным и пробежал ультрамарафон 

(Кстати Юр, надо обсудить уже планы на следующий 2017год, а то 

потом ты будешь занят своей Конной! Мне действительно было 

очень комфортно с тобой, мне кажется у нас получилось? Как 

думаешь?  

Спасибо Antra Roga, которая весь год учила меня плавать и 

вот на старте я наконец выплыл из 2х минут! Для понимания, не на 

одной тренировке я не выплывал еще из двух и только на старте мне 

это удалось! Антра, спасибо большое!  

Спасибо команде #Zoorbagan! Команда у нас, конечно, самая 

лучшая! Спасибо каждому из вас, тем кто переживал и поддерживал 

в Риге, тем кто не взирая на усталость поддерживал на гонке! 

Спасибо нашим болельщицам, которые сняли от общего времени ну 

час точно! Девченки, спасибо, если бы судейство знало, какой вы 

бешеный допинг, они бы вас запретили. 

Спасибо моим родным и близким, которые весь год за меня 

переживали и волновались, я знаю, как вам было не просто! Спасибо 

https://www.facebook.com/klimedwards
https://www.facebook.com/klimedwards
https://www.facebook.com/antra.roga
https://www.facebook.com/hashtag/zoorbagan?source=feed_text&story_id=1322472077797716


 

348 

 

моей дочке, которую я очень люблю! Сашуля, твой мишка был со 

мной рядом всю гонку! Это наш с тобой результат и ты стала вместе 

со мной, то же немножко железной. Тебе приходилось ждать меня с 

длинных тренировок, но ты все понимала и поддерживала меня. 

Спасибо тебе мое солнышко, моя жизнь!  

Спасибо мои друзьям за напутствия, пожелания, поддержку! 

Одним словом всем спасибо! На этом спортивный сезон 2016 года 

закрываю! 

Skatīt tulkojumu 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/anton.kreslins/posts/1322472077797716
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1322465157798408&set=a.213482725363329.56533.100001048083739&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1322465157798408&set=a.213482725363329.56533.100001048083739&type=3
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Jānis. Jaunākais dēls piedzima Maskavā 1987.gada 18.augustā. Tatjanai tās 

bija ļoti smagas dzemdības. Ārsti mūs vairākkārt bija brīdinājuši, ka mūsu 

rēzušu nesakritība liedz veidot daudzbērnu ģimeni. Jānim no dzimšanas bija 

veselības problēmas, bet tomēr pakāpeniski izdevās veselību sakārtot.  

 

 

 
Mēs atgriezāmies Latvijā 1992.gadā, un Jānis sāka iet šeit bērnudārzā. Tad 

iestājās latviešu 64.vidusskolā, kas ir netālu no mūsu mājas. Domāju, vismaz 

sākotnēji, Jānim bija Antona aizsardzība starp puišiem Purvciemā. Tas ir labi, 

kad brāļi var viens otru atbalstīt. 

Pirmkārt, es, sākotnēji veidojot akadēmiju un pēc tam dienot NBS 

Apvienotajā štābā (AŠ), ļoti daudz strādāju. Es daudzus gadus vispār negāju 

atvaļinājumā. Strādāju bieži bez izejamām dienām. Viens piemērs. Mani MK 

apstiprināja par NBS AŠ priekšnieku. NBS komandieris Raimonds Graube 

aizbrauca uz Lielbritāniju mācīties kvalifikācijas paaugstināšanas kursos. Es 

sākotnēji pildīju divus amatus: NBS komandiera p.i. un NBS AŠ priekšnieks. 

Vēlāk es biju spiests norīkot J-3 priekšnieku par NBS AŠ priekšnieka p.i., jo 

dažus dokumentus vajadzēja parakstīt NBS komandierim un AŠ priekšniekam. 

Es, iedziļinoties dokumentu aprites problēmās, pieņēmu lēmumu nevienu 

dokumentu neturēt uz sava galda ilgāk par 24h. Tādēļ pirmo laiku es biju darbā 

līdz vieniem diviem naktī. Parastajā režīmā es strādāju no 7.00 rītā līdz 22.00. 

Vēlāk es ar Gaidi Zeibotu no rīta septiņos skrēju uz NBS peldbaseinu, kur mēs 
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peldējām. Mana rīta norma, pēc ~5km skrējiena, bija ~1km. Man pakaļ uz 

baseinu atbrauca mašīna, atveda uniformu un aizveda uz darbu. 

 

 
Jānis bērnu dārzā Maskavā 

 

Otrkārt, Tatjana mani nesaprata un neatbalstīja manu lielo strādāšanu. Viņa 

bija nedaudz apvainota par manu lielo ietekmi uz bērniem. Sakarā ar manu 

praktiski neesamību mājās viņa pateica, ka Jāni viņa pati audzinās par labu 

dēlu. Es neiebildu, vismaz skaļi. Tagad es saprotu savu kļūdu. 

Darbs ir svarīga lieta, bet dēlam vajadzēja veltīt vairāk uzmanības. Tas bija 

periods, kad es dzīvoju vairāk darbā, nekā to drīkstēja atļauties. Mums ar sievu 

radās plaisa mūsu attiecībās. Tam pamatā bija dažādas lietas. Tomēr, es 

domāju, ka tā bija dažāda politisko notikumu uztvere. Es pārāk saasināti 

uztvēru jelkādu kritiku attiecībā uz Latviju un tās vēsturi. Bija doma šķirties, 

bet es cienu savu sievu, kas gājusi ar mani cauri daudziem pārbaudījumiem, 

dzemdējusi ļoti jaukus un labus bērnus un, galvenais, izturējusi mani. Es 

nevaru nodot viņu. Mēs pārvarējām savstarpējās problēmas. Tikai Jānis bija no 

tā cietējs.  
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Es nekontrolēju Jāņa mācības skolā, pēc tam tehnikumā un vēlāk arī 

ūdenslīdēju kursos. Jānis, pēc mana ierosinājuma, mēģināja brīvprātīgi 

pieteikties dienēt NBS, bet viņu veselības problēmu dēļ nepaņēma. Es jau 

nemeklēju nekādus neoficiālus ceļus. Jānim dzīve bija raiba. 2008. gadā viņš 

apprecējās ar Alīnu. Tika paņemts uz kredīta dzīvoklis un nauda dzīvokļa 

remontam. Tas viss uzlika papildu slogu.  

Es daudz nerakstīšu par bērniem, lai paši raksta par sevi. Es jūtu, zinu savu 

kļūdu, kad maz tiku kontaktējies ar Jāni. Es jūtos ļoti vainīgs viņa priekšā. Man 

ir sirdsapziņas pārmetumi. Tā ir viena no manas dzīves nopietnām kļūdām. 
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Jānis bez kaklasaites, kā kādreiz es 

 

 

Jānim ir daudz labu un sliktu īpašību, bet, domāju, ļoti svarīgi ir tas, ka 

viņam ir pamatota autoritāte savu draugu vidū. Viņš draugus nepametīs 

nelaimē. Es reizēm arī esmu viņam palīdzējis to īstenot. Palīdzēt draugiem. 

Viņš arī man ir palīdzējis. Reiz man radās problēmas Tallinā, es viņam devu 

ziņu, un viņš atbrauca pie manis uz Tallinu. Es pats tiku galā ar savu problēmu, 

bet, galvenais, ka vajadzības gadījumā viņš devās man palīgā. Tas ir būtiski 

mūsu laikos - 21. gadsimtā. 
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Jānis ar mani komandējumā Helsinkos 

 
Es ar Jāni mūsu dzimtas laukos 
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Dēli – onkuļi ar mazmeitu Jutu 
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Jāņa un Alīnas kāzas, 2008.gads 

 

Secinājumi: 

1. Jebkura cilvēka dzīves jēga ir veidot ģimeni, pēcnācējus. Vecākus un 

bērnus neizvēlas. Tie ir tādi, kādi ir. Galvenais ir rast gandarījumu, laimi, 

prasmi sadzīvot, savstarpēji vienam otru audzinot, papildinot un attīstot. 

2. Man ir veicies, jo mani vecāki bija cilvēki, ar kuriem var lepoties mana 

ģimene. Es lepojos ar saviem bērniem un mazbērniem, es daudz ko mācos no 

viņiem.  

3. Parastā cilvēka nemirstība ir viņa pēcnācējos. 
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KOPSAVILKUMS 
 

1. Krēsliņu dzimtaskoks ir pētīts 270 gadu griezumā, sākot no 1748.gada. Šajā 

grāmatā ir skatīts vēsturiski īss laika posms, bet pietiekoši ilgs vienai dzimtai. 

Latvijas pirmās neatkarības laiks (1918.-1940.). Tie ir tikai 22 gadi. Tad 50 gadu 

ilgs laiks, kad Latvija bija svešas varas pakļautībā. Grāmatā ir skatīts parastās 

Latviešu ģimenes dzīves gaitas šo gadu laikā. Kopā tie ir 72 gadi. 

2. Grāmatā pētītie Latvijas pastāvēšanas gadi ir ļoti bagāti ar dažādiem 

notikumiem. Es - politiski represēts no vienkārša lauku zēna kļuvu par ģenerāli. 

Nodienēju PSRS Bruņotajos spēkos 29 gadus. Mans novadnieks Ādolfs Čerbikovs 

izgāja kara gaitas Vācu Bruņoto spēku - leģiona sastāvā. Mēs novadnieki no Annas 

pagasta bijām draugi. Tāds bija Latvijas daudzu karavīru liktenis. 

3. Grāmatā es mēģināju parādīt un pierādīt, ka godīgi cilvēki ar stipru 

gribasspēku var izdzīvot pat ļoti sarežģītajos dzīves apstākļos un daudz ko dzīvē 

sasniegt. „Smadzenes” un labas smadzenes ir vajadzīgas visām varām. Pēc Staļina 

nāves, cilvēks daudz varēja sasniegt arī PSRS laikos. Cilvēkam nevajadzēja obligāti 

kļūt par noziedznieku, nodevēju, lai sasniegtu panākumus zinātnē, pat karavīra 

karjerā. Dažreiz cilvēki cenšas attaisnot savu nespēju sasniegt dzīvē augstu mērķi ar 

politiskās iekārtas negatavajām pusēm. Tā apgrūtināja, bet nebija nepārvarama. 

4. Grāmatā notikumi ir aprakstīti atklāti, nemēģinot slēpt autora sliktās vai 

morāli nosodāmās darbības. Tas ir mēģinājums parādīt, ka darbi var sakrist ar 

vārdiem. Es pierādīju, ka labs students, kas absolvēja akadēmiju ar zelta medaļu, 

vienlaicīgi var būt labs sportists. Mans dzīves moto sabiedrības un bērnu priekšā ir 

„Dariet kā es”. 

5. Jebkura cilvēka dzīves jēga ir veidot ģimeni, pēcnācējus. Vecākus un bērnus 

neizvēlas. Tie ir tādi, kādi ir. Galvenais ir rast gandarījumu, laimi, prasmi sadzīvot, 

savstarpēji vienam otru audzinot, papildinot un attīstot. 

6. Man ir veicies, jo mani vecāki bija cilvēki, ar kuriem var lepoties mana 

ģimene. Es lepojos ar saviem bērniem un mazbērniem, es daudz ko mācos no 

viņiem.  

7. Parastā cilvēka nemirstība ir viņa pēcnācējos. 

 

 

 


