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Ievads
Savam vectēvam Andrejam Bērziņam esmu bieži jautājusi par viņa dzīvi, taču to ar laiku

aizmirstu. Tad nu tagad bija izdevība pajautāt un izveidot projektu par vectēva dzīvi.
Darba jautājums: Kāda bija Andreja Bērziņa bērnība, armijas laiks un ko viņš dara tagad.
Darba mērķis: Vairāk painteresēties par Andreja armijas dzīvi, jo esmu viņam jautājusi

jautājumus, taču tos ar laiku aizmirstu. Tad nu tagad bija izdevība pajautāt un izveidot projektu par
armiju un noskaidroju visus savus jautājumus.
Darba uzdevumi:

1.

Saprast par kādu laika posmu no A.Bērziņa dzīves izpētīt, (bērnību, armijas laiku vai
pašreizējo dzīves posmu)

2.

Izdomāt jautājumus kurus vēlos uzdot A.Bērziņam.

3.

Pajautāt jautājumus A.Bērziņam.

4. Kopā izskatīt viņa bērnības bildes un uzzināt informāciju, kur kāpēc šīs bildes tika
uzņemtas.
Darba materiāli: Darbā tiks izmantotas bildes, kuras tika iegūtas no Andreja ģimenes

albuma.

Sibīrija
Mana vectēva dzīves sākums ir tālajā Sibīrijā, jo 1949. gada 25. martā manu vecvecmammu

Bērziņu Martu Roberta meitu, kura dzimusi 1920, dzīvoja Kalna Buliņos, izsūtīja uz Tomskas

apgabalu. Asinās rajonu, atbrīvoja 1957. gada 30. janvārī. Martu kopā ar viņas diviem dēliem
Induli un Jāni izsūtīja uz Sibīriju. Indulim bija astoņi gadi, bet Jānim septiņi gadi. Vecvecmamma
Marta Sibīrijā kopa lopus un gāja mežā, kā arī uzcēla pati sev māju. 1954. gadā Martai piedzima

divi braši dēli - Andrejs un Juris Bērziņi.

Par Sibīrijas laikiem Andrejs neko daudz pastāstīt nevarēja, jo viņš piedzima Sibīrijā un
viņam bija tikai divi gadi, kad ģimene atgriezās Latvijā. Jautāju Andrejam gan arī visai pārējai
manai ģimenei, lai kaut ko izstāsta par Sibīrijas laikiem. Informācija ir ļoti skopa, jo vecvecmamma

Marta nemīlēja dalīties ar stāstiem par Sibīrijā piedzīvoto. Zinām to, ka Sibīrijas vietējie iedzīvotāji
ir bijuši ļoti laipni uz izpalīdzīgi cilvēki. Ļoti daudz palīdzējuši, lai izdzīvotu aukstajā ziemas salā ar
malku un pārtiku.
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Attēls nrl. Vieta kur atrodas Tomskas apgabals

Biogrāfija
1954.gada 27.septembrī, Krievijā, Tomskas apgabalā. Asinās rajonā, piedzima dvīņi Andrejs

un Juris Bērziņi. Andrejs ir dzimis Sibīrijā.

1957.gadā Andrejs ar ģimeni atgriezās Latvijā, Vaidavā. Andrejs bērnudārzā negāja, jo tajā
laikā bērnudārzu nebija. Bērni dzīvoja pa māju. pieskatīja viens otru, jo Andrejam bija divi vecāki

brāļi. Andrejs savas skolas gaitas uzsāka 1962.gadā Vaidavā, Veļķu pamatskolā, kur nomācījās
vienu gadu. 1963.gadā viņš turpināja savas mācības Gaujienas internātskolā un tur viņš mācījās
divus gadus. 1965.gadā turpināja mācīties Burtnieku internātskolā un tur viņš pavadīja četrus gadus.

Savas mācību gaitas viņš turpināja Rubenes pamatskolā, kuru pabeidza 1971.gadā. Paralēli
mācībām vecamtētim patika nodarboties ar sportu. Viņš brīvajā laikā spēlēja basketbolu un
volejbolu. Andrejs bija skolas komandā un sacensībās pārstāvēja skolu. Un visbeidzot pēdējā skola,

kurā Andrejs mācījās bija Jāņmuiža. Jāņmuižā viņš mācījās no 1971.gada līdz 1973.gadam.
Vecaistētis izmācījās par plaša profila mašīnistu un traktoristu. Pēc skolas Andreju iesauca armijā.

Viņš dienēja Baltkrievijā divus gadus. Kopā vecaistētis ir gājis piecās skolās.

Padomju armija
Pirmais gads armijā
Andrejs dienējia Padomju armijā, raķešu daļā. Andreju iesauca armijā 1973.gadā, kad

viņam bija 18 gadu. Arī Andreja dvīņu brāli Juri iesauca armijā. Viņi dienēja vienā vietā, bet
dažādās armijas daļās. Viņu armijā iesauca uz diviem gadiem. Andrejs dienēja Baltkrievijā,

Barisavā.
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Attēls nr.2. Vieta kur atrodas Barisava.
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Attēls nr.3. Andrejs kopā ar savu dvīņu brāli Juri Bērziņu armijas laika

Agrākajos laikos visiem vīriešiem bija jādienē armijā, tas bija viņu pienākums. Uz armiju

varēja neiet tikai tie, kuriem bija veselības problēmas, bet pārējiem bija obligātais dienests armijā.

Andrejs kopā ar brāli Juri Bērziņu nonāca Baltkrievijā, bet vēlāk ceļi šķīrās. Sākumā visus

jauniesauktos kareivjus ieliek karantīnā, pēc tam ir jānodod zvērests un tad ir pilntiesīgs kareivis.
Tajā laikā brīvības nebija.

Attēls nr.4. Andreja pirmais pašportrets
armijā
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šī bilde tika uzņemta kad Andrejs tika ieeelts par seržantu. Viņš bija komandas virsnieka
vietnieks. Grupā bija 4 cilvēki - oficieris, virsnieka vietnieks, mehāniķa vadītājs mašīnām, šoferis.

Armijas daļai bija 2 lielās raķešu palaišanas mašīnas Un uz katras mašīnas bija 1 raķete ar kuru
varēja uzspridzināt tik lielu teritoriju, kā Valmiera.

Attēls nr.5.,6. Kazarmas un tas apkārtne

Labās puses attēlā var redzēt armijas kazarmas jeb naktsmītnes. Šajā naktsmītnē bija arī

klases, kur armijnieki mācījās. Kreisajā pusē var redzēt tās apkārtni. Šis attēls tika uzņemts viņu

teritorijā. Aiz viņiem ir darbnīcas. Šajās darbnīcās novietoja armijas tehniku - raķetes, mašīnas,
tankus.

Attēls nr.7. Nometne, kurā norisinājās armijas mācības

šajā attēlā redzams ir poligons. Tur viņiem norisinājās mācību nometne, kas bija tālu prom
no viņu teritorijas.. Viņi tur šāva ar automātiem, meta ar granātām un apsprieda plānus, kā izšaut ar

raķetēm kaujas brīdī. Šeit viņiem norisinājās mācības. Tur viņi varēja izmantot praktiski mācībās
iegūtās zināšanas.

PakCTMHKH Ha 3aHflT«HX. CoseTCKHe
BoopļUKeHHbie Ch .iiu .

AttēīTHEg^:

aSTKuras norisinājās poligonā

Šeit ir maketu mācības, ka arī papildus viņi mācījās izšaut granātas gan šaut ar automātiem.
Papildus protams viņi apsprieda plānu kā rīkoties neparedzētās situācijās un kaujās.

Otrais gads armija.
Brīvais laiks bija tikai svētdienās, 5 stundas. Viena no visjautrākajiem brīvo brīžu
pavadīšanām bija iešana uz klubu. Vislabākais notikums armijas laikā bija atvaļinājums uz mājām.
Brīvas bija desmit dienas. Visbriesmīgākais un satraucošākais moments bija, kad štābs dega. Štābs

ir vieta, kur stāv visas armijas tehnikas un arī vieta, kur komandieri deva dažādas pavēles. Armijā
stingri jāievēro disciplīna, kur visām pavēlēm bija jāpakļaujas.

šeit Andrejs sargā raķetes ar automātu. Ierocī kas ir Andrejam uz pleca ir īstās patronas. Aiz

muguras viņiem bija mašīna kura vadāja virsniekus. Taču jau pēc kāda laika Andreju paaugstināja

par seržantu un vairs nevajadzēja stāvēt sargposteņos. Andreja jaunajos darba pienākumos bija

izvadīt visus kareivjus uz posteņiem.

Attēls nr. 11. Andrejs blakus boksam

Bokss ir gara un plata novietne kurā uzglabāja tikai mašīnas. Tur uzglabājās gan mašīnas

kuras lietoja katru dienu, gan arī papildu mašīnas. Visas mašīnas boksā stāvēja darba kārtībā un
gatavas braukšanai. Šīs attēls ir uzņemts karaspēka daļas mašīnu boksā. Mašīna kura ir aiz Andreja

muguras ir GAZ66 mašīna. Ar šo mašīnu veda virsniekus.

Attēls nr.l2. Andrejs meža nometnē

Andrejam nometnes notiek ne tikai poligonā, bet arī mežā. Ilgākais cik Andrejs ir pavadījis mežā

mācību nolūkos ir bijušas septiņas diennaktis. Viņi imitēja slēptuvi mašīnai un aiz mašīnas ir
noslēptas arī raķetes.

Attēls nr.l3. Andreja fiziskais treniņš
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šajā bildē armijniekiem ir fiziskais treniņš. Vienu reizi nedēļa viņi skrēja 6 kilometrus.
Noskrienot viņiem bija 30 minūšu atpūta un tad atkal skrēja 6 kilometrus. Brīvajā laikā Andrejam

ļoti patika nodarboties ar volejbolu un basketbolu. Tā bija viņa sirdslieta.

Šeit ir diploms jeb sertifikāts ko Andrejs ir saņēmis par labiem rezultātiem un aktīvu

piedalīšanos sporta spēlēs. Diplomi tika rakstīti krievu valodā. Uz diploma ir attēlota Ļeņina galva.
Zem teksta ir medaļa, kas nozīmē kurā pakāpē tu esi sportā. Andrejam bija 1 pakāpe. Diploms tika

izdots 1975. gadā.

Attēls nr. 157rPAMQT,Ajeb dipToms'

11

šo diplomu jeb sertifikātu Andrejs ieguva par labiem kaujas rezultātiem, diseiplīnu un nevainojamu

dienestu. Šis arī ir rakstīts krievu valodā. Arī virspusē šim diplomam ir Staļina galva. Zemāk zem šī
diploma ir zvaigzn kas ir PSR simbols. Arī šis diploms tika izdots 1975. gadā.

Pēdējās dienas armija
Par armijas pamešanu viņi uzzināja izlasot pavēli, noteica datumu kurā atbrīvo Andreju no
Padomju armijas un kurā datumā viņš tiks mājās. Atgriežoties Latvijā Andrejs vairāk nenodarbojās
ar armiju.
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Attēls nr.l6. Pavēle

Ši ir pavēle Andrejam par došanos uz Latviju. Šis ieraksts ir no avīzes, jo avīzē ieraksta
visus kuri ir iesaukti armijā un kuri beidz dienēt armijā.
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Attēls nr.17. Piemiņa

No armijas laikiem ir saglabājies mētelis ar kuru atgriezās no armijas pēc dienesta. Armijas
laikā šis bija ikdienas apģērba gabals.

Andreja laiks šodien

Tagad Andrejs vēl jo projām dzīvo Vaidavā, taču tagad viņam pieder vairāki hektāri zemesviņš ir zemnieku saimniecības īpašnieks. Vēl vecaistētim ar sievu pieder lopkopība-govis. Protams
vecamtētim ir dažādas tehnikas ar ko apstrādāt zemi. Septembra laikā vecaistētis kuļ graudus -

rudzus, kviešus un auzas. Brīvajā laikā vecaistētis labprāt vasarā aizbrauc pamakšķerēt. Ziemā
mūsu ģimenē ir iecienīts arī ziemas sporta veidi - bobslejs, skeletons, kamaniņas un biatlons, ko
protams vērojam pie televizora. Vēl ziemas mēnešos bieži uzspēlējam galda spēles.

nr. 18. Andreja ģimenes bilde no 2018.gada Ziemassvētkiem

Attēls nr.l9. Andrejs ar vienu no daudzajām tehnkām

Šaja attēlā ir redzama Andreja ģimene. 1976. gadā 10 jūlija Andrejs apprecēja manu
vecomammu Maldu. Viņu ģimenē ir izaudzināti 3 bērni - Inese, Māris, Ilze. Ģimeni vēl ir
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papildinājuši 2 mazbērni - Ance un Edvards. Kā arī ģimenē ir pievienojušies divi cilvēki lizes virs
Didzis un Edvardsa mamma Evita.

Informācijās avoti
https://www.google.lv/search?q=baltkrievija+borisova&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=OahU
KEwiMgMGPkMDgAhVLxcOBHVEXBTMO AUIDigB«fecshid= 1550315790634738&biw= 1821
&bih=868#imgrc=q-wMcOPxmrl IM:

https://www.google.lv/search?q=tomskas+apgabala+karte&tbm=isch&source=iu&ictx=l&fir=TG

b2-utDYVwnM%253A%252C2mk2mv6iusqpmM%252C &usg=AI4_-kSecliFbBPOOUNdQrDB3NRJReDVa&sa=X&ved=2ahUKEwj9vv q9MfgAhXM0qYKHXSwDhsQ9QEwBXoECAMQCg
#imgrc=TG b2-utDYVwnM:

Informāciju sniedza arī:
Andrejs Bērziņš - pastāstīja par dzīvi armijā, un visu notiekošo.

Malda Bērziņa - pastāstīja vecvecmammas teikto par Sibīrijas laikiem un nedaudz par atminēto no

armijas laikiem.
Inese Bērziņa - pastāstīja vecvecmammas Martas teikto par armiju.
Attēli tika ņemti no Andreja ģimenes albumiem.
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10 gadus pēc barikāžu notikumiem Valmierā domubiedru grupa policijas majora Aleksandra

Melngārša vadībā nolēma izveidot piemiņas vietu tā laika notikumiem kur ik gadu sapulcēties un

atcerēties notikušo
Lai ideju realizētu, viņš pieaicināja savu draugu Jāni Sprudzānu (kuram tolaik piederēja

akmeņkaltuvc) un manu tēti, kurš bija skices un dizaina autors, kā arī žurnālistu Andri Briedi un citus

domubiedrus.
Lai tuvāk izprastu ideju par piemiņas vietas tapšanu runāju ar tā autoriem.
Diemžēl galvenais idejas virzītājs Aleksandrs Melngāršs ir miris

Liels gandarījums bija satikties ar piemiņas vietas izgatavotāju

Jāni

Sprudzānu.

Sarunas

laikā

uzzināju,

ka

viņam

piederēja

—

akmeņkaltuvc, kurā pats arī strādāja. Aleksandrs ar Jāni bija labi paziņas
un bieži tikušies. Ņemot vērā, ka abi bijuši arī barikāžu dalībnieki,

Aleksandrs izteicis ideju par piemiņas zīmes veidošanu un jautājis

palīdzību, lai šo domu realizētu. Srudzāna kungs ilgi nedomājot piekritis

palīdzēt, nedomājot ne par laiku ne par līdzekļiem. Šādu darbu ir grūti
paveikt vienam cilvēkam, jo akmens kalšana ir smags un laikietilpīgs
darbs.

Lai

šādu

piemiņas

objektu

izveidotu,

bija

nepieciešama

mākslinieciskā ideja un piemērots akmens. Kā stāstīja Jānis Sprudzāns,
viņa akmeņkaļa darbnīcā jau ilgāku laiku bija atvests laukakmens no

Aleksandrs Melngāršs

kādas Kauguru pagasta lauku sētas, kas, viņaprāt, bija piemērots kada mākslās darba radīšanai. Kā

mākslinieks Aleksandra Melngārša idejas realizācijai tika piesaistīts mans tētis Dainis Saulītis. Viņš

apskatīja akmeni, rūpīgi samērīja un safotografeja, lai radītu idejas skices. Tā tapa uzmetumi piemiņas
vietas mākslinieciskajai idejai. Kopējā piemiņas vietas iecere bija izvietot divus dažādus akmeņus,
no kuriem uz viena attēlotas trīs zvaigznes, kas simbolizē Latvijas trīs

novadus un gadaskaitlis, kurā risinājās šie svarīgie notikumi. Uz otra

izvietoti spēcīgie Ojāra Vācieša vārdi - Šo pašu svētāko, tu neaizmirsti:
tu esi Latvija.
Pie idejas realizācijas strādāja visi akmeņkaltuves darbinieki. Lielu

darbu veica meistars Roberts Cipkovskis, kurš paralēli darbam
Valmieras Stikla Šķiedras rūpnīcā, savā brīvajā laikā veica akmens

kalšanas darbus. Pēc Jāņa stāstītā ne viss veicās tik gludi, kā iecerēts,

jo darba paveikšanai bija jāpiesaista vairāki cilvēki, kas ne visi bija tik
Saruna ar lani

atsaucīgi, jo šis darbs tika veikts uz pašu iniciatīvas, patriotisma vadīts

un ar saviem līdzekļiem, kas bija ierobežoti. Spriedzi

radīja arī iecerētais darba paveikšanas termiņš, jo šie

darbi

tika

veikti

paralēli

ikdienas

darbiem

akmeņkaltuvē. Svarīgi bija arī atrast piemērotu vietu
pilsētā, kur šo piemiņas zīmi izvietot. Sākotnēji

autori bija iecerējuši piemiņas vietu veidot Vienības

laukumā, taču šī ideja neguva atbalstu pašvaldībā, jo
iecerētā doma nebija tik liela, lai aizpildītu visu

laukumu un

tam būtu nepieciešami vēl papildus

līdzekļi. Kopīgi ar pašvaldību tika meklēta cita

piemērota vieta. Tā tika atrasta brīva zeme Rīgas un

Grants ielu krustojumā. Ņemot vērā, ka šāda objekta

uzstādīšanai nepieciešams rakt pamatus un veidot
reljefu, domu biedru grupai palīgā nāca pašvaldība
un kopīgiem spēkiem 2001 .gada 21 .janvārī piemiņas

zīme tika atklāta.

Laikam ejot, zemes gabalam mainījās īpašnieks un piemiņas zīmi nācās pārvietot, un šoreiz
jau uz pašvaldībai piederošu zemes gabalu Rīgas ielā 50. 2010.gada augustā tā tika atklāta no jauna.

Šeit piemiņas vieta ieguva nedaudz citu izkārtojumu, bet ir ērtāk pieejama un izgaismota. Tagad gadu
no gada šeit pulcējas jauni un veci, lai atcerētos Latvijai svarīgos notikumus.

Iepazīstoties
barikāžu

ar

stāstiem

par

vietas

piemiņas

veidošanu Valmierā, likās, ka tas
nav bijis viegls un no visiem
atbalstīts

pasākums

un

savu

nozīmīgumu tas apliecinājis, tikai
gadiem ejot.

Latvijas Republika

Valmieras Valsts ģināzija

Mana vectēva bērnība un atmiņas uz kuģa.
Radošais darbs

Darba autors: Ričards Plotnieks

7.C klases skolnieks
Darba vadītāja: vēstures skolotāja

Ineta Amoliņa
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Ievads.

Es savu darbu ‘’Mana vectēva bērnība un atmiņas uz kuģa ” rakstu, jo

vēlējos uzzināt vairāk par savu vectēvu, par viņa bērnības piedzīvojumiem pie

Zilākalna Martas, par viņa atmiņām un atgadījumiem uz kuģa ''Smelij". Ideja

darbam radās pēc vēstures skolotājas stāstītā vēstures stundā. Tas priekš manis ir ļoti
aktuāli, jo es interesējos par karu, un vectēvs dienēja uz kuģa no 1975. gada līdz 1978.

gada, kad sākās atomkara draudi. Darba ideja ir oriģināla, jo šādu darbu rakstīju pirmo
reizi. Problēma ir tāda, ka mans vectēvs nomira 3 gadus atpakaļ, un nav visu izstāstījis

manam tētim Aleksandram. Šo problēmu vajadzēs atrisināt, jo es nevarēšu uzrakstīt
šo darbu uz visiem 100%, vismaz viņš ir iemūžinājis to visu bildēs.

Darba mērķis: iztaujāt ģimenes locekļus, izpētīt bildes un uzrakstīt

pētniecisko darbu par sava vectēva bērnību un dienēšanu uz kuģa.
Darba uzdevumi :
1. Apjautāt tēti par viņa atmiņām, ko viņam stāstījis viņa tētis;

2. Izpētīt vectēva albumu, kur viņš ir uz kuģa;
3. Atrast vietas, kurās bijis vectēvs dienējot uz kuģa;

4. Izpētīt kāda slimība viņam bija, un kā viņu Zilākalna Marta izārstēja;
5. Izdarīt secinājumus.

Hipotēze . Ja tu iemūžināsi savas dzīves spiltākos apgadījumus,
tad nākošajām paaudzēm būs vienkāršāk izpētīt tavu dzīves gājumu.

Pētijuma metodes :

•

Salīdzinošā metode, lai salīdzinātu tēta stāstījumu ar
citiem ;

•

Intervijas metodi, lai noskaidrotu tēta atmiņas par viņa
tēta stāstīto ;

•

Datu apstrādes statistiskās metodes, lai analizētu

pētījumā iegūtos rezūltātus tabulā ;
•

Vēsturiskā metode, lai izpētītu dzīves gājumu.

Savā darbā izmantoju bildes no vectēva albuma, kas ir svarīgs vēstures

avots, jo fotogrāfijass stāsta dažreiz vairāk par veseliem pētijumiem. Lai apraksts būtu
pilnTgses centos uzzināt, kurš uzņēma šis bildes, bet lielākoties uz tām nebija teikts,

kurš ir uzņēmis tās. Mans vectēvs pats ir uzņēmis daudz bildes ar kuģiem, kuri ir
peldējuši garām, vai pretīm.

Jaunības gadi pie Zilākalna Martas.
Man tētis stāstīja, ka vectētiņam vecvecāki dzīvoja netālu no Zilākalna Martas
mājām, un vectēvs pie viņiem ciemojās no 5 gadu vecuma. Mīļa vieta paspēlēties

viņam bija pie Zilākalna Martas. Vectēvs viņai palīdzēja un par to dabūja naudu,
tāpēc viņš arvien vairāk ciemojās pie Martas. Tā kā viņi dzīvoja Zilākalnā, vevtēvs

varēja braukt pie saviem vecvecākiem, bet pēc tam, kad viņi pārvācās dzīvot uz

Valmieru, viņš nevarēja tik bieži braukt pie vecvecākiem, ar to pašu viņš vairāk tik
bieži nesatika Martu.
Kad vectēvs bija manā vecumā viņam sāka pūt rokas. Viņa mamma aizveda uz

slimnīcu, bet tur viņam nepalīdzēja, jo ārsti nezināja kāpēc viņam puva rokas, viņi

tikai apsēja viņam rokas, bet rokas nekļuva veselas.
Un tad viņa mamma atcerējās par Zilākalna Martu. Viņi ar autobusu devās pie

vecvecākiem. Lai Marta izārstētu, viņa prasīja cukura gabaliņu, vectēva mamma
iedeva. Marta pamurmināja, un rokas pēc nedēļas beidz pūt, un pēc mēneša rokas
sadzija.

Kā jau visi tā laika pusaudži, mans vectēvs ar saviem draugiem gribēja
pamēģināt kā ir dzert, bet viņi nezināja, kur dabūt naudu priekš alkohola, un viņi

izlēma Martai izrakt ezeru, lai Marta viņiem samaksātu, un viņi noirktu maģisko

dziru. Viņi sāka rakt ezeru, un ārā iznāca Marta. Viņa bija izbrīnīta, un prasīja, kas
notiek. Viņi izstātīja. ka vajag naudu, bet neizstāstīja kādēļ, bet Marta bija dzirdējusi

viņu runu, un iedeva viņiem dziru, lai neraktu viņai ezeru.

Vectēva dienēšana uz kuģa "Smelij”.
Tētis stāsta, ka vectēvu 19 gados iesauca PSRS armijā uz kuģa

‘’Smelij”, un viņš no Valmieras devās uz Sevastopoli, kura atrodas pie Melnās jūras.
Viņš dienēja Sarkanā banera Melnās jūras flotē. Uz viņa kuģa bija 47 tāpat iesaukti
flotē jūrnieki no Latvijas. Krievijas, Lietuvas PSR. Viņi devās ceļā 1975. gada vasarā.

Daži fakti par kuģi "’Smelij”;

•

Ja notiktu kauja, tad lodes pietiktu 15 minūtēm atīvai

kaujai.

•

Kuģis ir ražots 1966. gadā.

•

Kuģis 1988. gadā tika izīrēts Polijai un pārsaukts par
‘’Warszavva”

•

Kuģis savā kalpošanas laikā ir apceļojis visas valstis,
kurām ir pieeja Melnajai jūrai.

•

Kuģis ir 146,1m plats un 15,8m garš.

1. Attēls. Kuģa apkalpes locekļi.

Bildē redzams kuģa ‘’Smelij” ekipāža. Mans vectēvs ir otrajā

rindā no apakšas pa vidu. Fonā ir viņu kuģis. Bildes augšā ir flotes nosaukums
krieviski, kriesajā apakšējā stūrī ir krieviski uzrakstīts '' un tie gadi mūsu jūrās ceļi

mūsu bija”, labajā apakšējā stūrī ir arī krieviski rakstīts, bet neviens no mums nevar
saprasts, kas tur rakstīts, jo ir ļoti mazs un slikts rokraksts. Aiz bildes nav nekas
uzrakstīts.

2. Attēls. Vectēvs Viktors ar armijas biedru Marinu.

Bildē redzams mans vectēvs Viktors, un viņa biedrs ar

uzvārdu Harins. Viņi tikko pabeiguši apmācības, un ieguvuši savu sertifikātu nolēma
nofotogrāfēties. Aiz bildes nav nekas uzrakstīts.

Kā manu vectēvu gandrīz iesēdināja cietumā.

Mans vectēvs uz kuģa bija atbildīgs par saldā ūdens taisīšanu no sājā
ūdens. Uz kuģa varēja mazgāties vai mazgāt drēbes tikai 3 stundas dienā. Uz kuģa

pirmajā mēnesī viņi varēja darīt, ko grib, bet viņiem tā mēneša laikā bija jāiepazīst

viss kuģis un jānokārto pārbaude, ja tu nenokārto pārbaudi tev jānomazgā viss klājs

trīs reizes, un jākārto vēlreiz. Tieši tā mēneša laikā tas atgadījums arī notika. Viņus
neviens neaiztika to mēnesi, un viņi jutās kā pasaules valdnieki. Viņi sāka brūvēt

"’kandžu”. Viņi pa kluso dzēra, un mans vectēvs bija viens no viņiem. Vienu dienu
viņi kaut ko svinēja, un bija drusku pārdzērušies. Mans vectēvs aizmiga, un aizmirsa

pārstrādāt sālsūdenī uz saldūdeni, un viss kuģis dzēra sāļu ūdeni. Tā. ka neviens

nezināja, kāpēc ūdens ir sāļš viņi devās pie vectēva. Viņš gulēja. Viņu pamodināja
pateica, kas par lietu, viņš attīrīja ūdeni, un aizgāja gulēt. Kuģa ‘’Smelij” kapteinis pa

rāciju pateica, kas noticis jūras policijai. Policija manu vectēvu varēja apcietināt tikai
uz zemes, jo bija tāds likums, ka var apcietināt tikai uz sauszemes, un arī neviens to

darbu mana vectēva vietā nevarēja attīrīt sālsūdeni, un kuģa apkalpe būtu spiesta
apmācīt vēl vienu jūrnieku. Tā, kā tas notika pašā pirmajā mēnesī, un pēc trīs gadiem

visiem bija jau vienalga par to atgadījumu, vai arī visi jau sen bija aizmirsuši.

Atgadījums stacijā.

Vectēvs uz kuģa uzkāpa 1975. gada 22. jūnijā. Oficiāli viņiem bija jānodien

trīs gadi, un viņi būtu brīvi 1978. gada 22. jūnijā. Pēc atgriešnās Sevastopolē viņi

neparakstot nekādus dokumentus devās uz vilcienu staciju. Tā. kā viņi nebija
parakstījuši dokumentus par dienēšanas beigšanu viņu skaitījās kā bēgļi, un kapteinis

bija ziņojis, ka viņi visi ir kaut kur aigājuši, un Sarkanā banera Melnās jūras flotes

vadība bija devusi ziņu ‘’AMON” specdienesta Sevastopoles rajona armijas nodaļai
veikt bēgušo apturēšanu, un nodošanu tiesas priekšā par bēgšnas aizdomām.

Par laimi manam vectēvam nebija jāstājās neviena priekšā, jo ‘’AMON”

karavīri bija pa rāciju pateikta situācija, un viņiem tikai lika aizvest manu vectēvu, un

viņa ekipāžas biedrus parakstīt dokumentus par dienēšanas beigšamu.

Dzīve uz klāja.
Pēc apmācību mēneša uz kuģa vairs mans vectēvs nevarēja slinkot, un viņiem
lika 3 reizes dienām mazgāt grīdu, lai uz kuģa nebūtu nekādu protestu.

Viņi pa kuģi staigāja ar vilnas kurpēm, jo uz metāla kuģa. kurš peld pa Melno

jūru būs ļoti karsti. Tētis stātīja, ka vectēvs un viņa biedri jokojās, jo cepa olas uz

kuģa korpusa.
Kā jau es stātīju viņiem uz kuģa pietrūka alkoholsls, tāpēc viņi viņu brūvēja,
un pirmajā mēnesī uz klāja dzēra gandrīz katras brīvdienas, bet vēlāk pēc tā gadījuma,

kad mans vectēvs aizmiga darot savus darbus, viņi dzēra tikai pa svētkiem.

3. Attēls. Ziemassvētki ar priedes galotni.

Bildē redzams mans vectēvs. Ir ziemassvētki, bet nav egles, un viņi tagat ir pie

Alžīrijas, Viņi piestāja krastā, un nozāģēja priedei galotni, un ar papīra gerlandēm
viņu izpušķoja. Saule ziemā ir tik spoža, ka vajag vilkt saulesbrilles. Aiz bildes nav
nekas uzrakstīts.

V alstis, ktirās veeievs bija.
Mans vectēvs ir bijis daudz valstīs, daudz valstīm peldējis garām, bijis
daudzās pilsētās, to skaitā ir Odesa, Burgasa, Messina un Alžīra.

Valstis, kurās vectēvs ir bijis, vai peldējis garām.

Valsts

Gads

Apciemojis, vai

Pilsēta

peldējis garām.

Ukraina

1975.

Apciemoja

Odesa

Būlgārija

1975.

Apciemoja

Burgasa

Turcija

1976.

Peldējis garām

-

Grieķija

1976.

Peldējis garām

-

Itālija

1976.

Apciemoja

Messina

Spānija

1977.

Peldējis garām

-

Maroko

1977.

Peldējis garām

-

Alžīrija

1977.

Apciemoja

Alžīra

Tunisa

1977.

Peldējis garām

-

Lībija

1978.

Peldējis garām

-

Ēģipte

1978.

Peldējis garām

-

Izraēla

1978.

Peldējis garām

-

4. attēls. Mans vectēvs dienēja uz pretlaivu kuģa, kurš apsargāja aviolaineri.

Secinājumi.
Darba izvirzītais mērķis ir sasniegts. Ir iztaujāts tikai viens

ģimenes loceklis, un izpētīts albums, un uzrakstīts pētnieciskais darbs par sava

vectēva bērnību un dienēšanu uz kuģa.
Darba izvirzītie uzdevumi ir izpildīti. Tētis ir aptaujāts, un ar
viņa stātijuma palīdzību es esmu uzrakstījis konkura darbu. Ir izskatīts albums un
bildes no tā ir manā konkursa darbā.
Darba jautājums ir piepildījies, jo ar bilžu palīdzību es esmu

sapratis sava vectēva dzīves daļu ‘’armija”. Ar bilžu palīdzību var

•

Uzzināt pagātni;

•

Izstāstīt stāstu;

•

Uztvert emocijas.

Šo darbu varēs izmantot mani radinieki, kuri gribēs uzzināt vairāk par manu vectēvu.
Es varu secināt, ka manam vectēvam ir bijis interesanti uz kuģa. izņemot tos divus
gadījumus, kur viņu gandrīz apcietināja dēļ tā, ka viņš lika visam kuģim dzert

sālsūdeni, un to gadījumu, kad viņu vilcienu stacijā aplenca cilvēki ar automātiem, bet
bērnībā nepārāk dēļ viņa slimībām ar rokām.

10

Izmantotie avoti.

Mana tēta atmiņas
Mana vectēva dienēšanas albums
http://www;kchf.ru/ship/bpk/smeliv.htm
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LATVIJA

Saulkrastu vidusskolas 6a.klase

Agnese Sviklāne

MANAS DZIMTAS VĪRI - KARAVĪRI

Karavīru gaitu atspoguļojums 100 gadu garumā

Stāstu konkursa darbs

Vaditajs Iveta Sviklāne

Saulkrasti 2019
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ANOTĀCIJA

Darba autors'. Saulkrastu vidusskolas 6a.klases skolniece Agnese Sviklāne.

Darba tēma'. Manas dzimtas vīri - karavīri. Karavīru gaitu atspoguļojums 100 gadu garumā.
Darba vadītājs', mana (Agneses Sviklānes) mamma Iveta Sviklāne (dzimusi Paidere).

Darbā tiek pētītas', manas (Agneses Sviklānes) dzimtas karavīru gaitas 100 gadu garumā.

Darba mērķis', veicināt interesi par mūsu valsts vēsturi, izzinot un izpētot savas dzimtas karavīru
vēsturi.
Darba uzdevums', atrast, saklausīt, izzināt stāstus par dzimtas karavīriem.

Darbs sastāv no 7 daļām. Pirmajā daļā atspoguļots manas (Agneses Sviklānes) vecmammas
Irēnas Paideres (dzimusi Pošiva) vectēva Kazimira Kaļva un viņa brāļu Domenika un Pāvela
militārais dienests. Otrajā daļā Irēnas Paideres (dz.Pošiva) tēva Antona Pošiva dienests.
Trešajā un ceturtajā daļā Irēnas Paideres (dz.Pošiva) brāļu Herberta un Pētera dienests.
Piektajā daļā Irēnas Paideres (dz.Pošiva) znota Aigara Brezinska dienests. Sestajā un septītajā
daļā mana (Agneses Sviklānes) vectēva Daiņa Avotiņa un viņa tēva Alfrēda Avotiņa dienests.

Pētījumā secināts', manas dzimtas karavīru gaitas un likteņi ir cieši saistīti un atspoguļo Latvijas
sarežģīto vēsturi. Dzimtas karavīri, dažādos laikos, iesaukti dažādās armijās, dienestu ir veikuši
godprātīgi un saskaņā ar savu sirdsapziņu. Mūsu dzimtas karavīru patriotisms, drosme,
varonība, spīts un degsme spēja saglabāt un nosargāt mūsu valsti.
Darbs kopumā izklāstīts 17 lapās, tajā iekļauti 66 attēli no mūsu dzimtas arhīva, Irēnas Paideres
(dz.Pošiva) dzimtas ģerbonis, Latvijas valsts simtgades piederības zīme un konkursa “Manas
dzimtas vīri - karavīri” logo. Aprakstiem intervijas sniedza: Irēna Paidere (dz.Pošiva), Pēteris
Pošivs, Aigars Brezinskis, Dainis Avotiņš un citi dzimtas ļaudis.
Atslēgas vārdi: Latvijas vēsture, dzimtas vēsture, karavīru likteņstāsti, dienests, patriotisms,
drosme, neatlaidība

Latvija ICO S
ES

Kazimirs Kalva
9

un brāļi Domeniks,
Pāvels.

Kazimirs Kalva dzimis
1882.gada
06.novembris
Vitebskas
guberņā
(tagadējā
Balvu
rajona
Rugāju pagasta Lāptavas
ciemā) Antona un Māras
Kalvu ģimenē. Ģimenē bija
seši bērni: pieci dēli un
meita. Vecākiem piederēja
20
hektāru
lauku
saimniecība.

Vecāki un visi bērni
bija ļoti strādīgi, un ģimene
dzīvoja pārtikuši. Katrs no
dēliem centās apgūt kādu
amatu. Vecākais dēls Juris
bija kalējs, Kazimirs drēbnieks,
Domeniks
kokapstrādes meistars un
jaunākais
brālis
Pāvils
nodarbojās
ar
lauksaimniecību.
Brālis
Jānis mira agrā jaunībā.
Pusmāsa Anete Burķīte
bija čakla rokdarbniece.
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Kazimirs
bija
ļoti
centīgs, jauneklis. Līdz 18
gadu
vecumam
pašmācības ceļā iemācījās
lasīt, rakstīt un krievu
valodu, jo tad Latgalē
skolas
nebija.
Tuvākā
skola bija Igaunijā - Tartu
un Krievijā - Pēterpilī. 20
gadu vecumā Kazimirs pie
laba drēbnieka Voiciša
Boldunē
(Balvu
rajona
Rugāju pagasta Baldones
ciemā), apguva skrodera
(drēbnieka) amatu.
1) Kara laikā, trīs
brāļi Kazimirs, Domeniks
un Pāvils dienēja Cara
armijā Tālajos Austrumos
un piedalījās Krievu Japāņu
karā.

( Krievijas - Japānas karš
norisinājās no 1904. gada
8. februāra līdz 1905. gada
27. jūlijam starp Krievijas
un Japānas impērijām par
ietekmi Tālajos Austrumos,
ko
izraisīja
Krievijas
invāzija
Mandžūrijā
un
nevēlēšanās ņemt vērā
Japānas intereses.) Pēc šī

kara Kazimirs dienēja pie
augsta
virsnieka
par
"denščiku”,
šuvēja
darbnīcā karavīriem šuva
arī
formas
tērpus,
mundierus.
Visi brāļi atgriezās
mājās no kara dzīvi un
veseli.
2) 1914. gada vasarā
Eiropas
lielvaru
ekonomisko un politisko
pretrunu rezultātā sākās
viens no lielākajiem un
asiņainākajiem militārajiem
konfliktiem cilvēces vēsturē
- Pirmais pasaules karš.
Kazimirs,
Domeniks un
Pāvils Kaļvi atrauti no
ģimenes, mierīga darba,
kara norisēs tika iesaistīti
pirmajās dienās, Krievijas
impērijai
izsludinot
mobilizāciju. Jau pēc pāris
nedēļām viņi bija kaujas

laukā.
Brāļi,
kas
bija
pieraduši strādāt pamatīgi,
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arī kā
krievu
karotāji
vienībās,
zem
krievu
karogiem, bija apzinīgi un

varonīgi. Kā apliecinājums
tam ir viņu apbalvojumi.
Kazimirs un Pāvils
atgriezās
mājās,
bet

LATVIJA

Domeniks
Kalva
Pirmā
"• i
pasaules kara
laikā
palika
Krievijā,
Tomskas
apgabalā. Kalvu
ģimenei nekādu sakaru ar
Domeniku nebija. 1937.38.
gadā
PSRS
Komunistiskā partija veica
genocīda operāciju pret
PSRS dzīvojošām nekrievu
mazākumtautībām.
Tika
arestēti
21300
latvieši,
nošauti 16575. Iespējams,
Domeniks Kalva ir pie šiem
upuriem.

Cilvēks nomirst nevis
tad, kad
apstājas
viņa sirds,
bet
tad,
kad
par
viņu
aizmirst
tie,
kuri
viņu
ir
mīlējuši.
Visa
Kalvu
ģimene meklēja informāciju
par
Domeniku.
īpaši
pusmāsa Anete, kura gāja,
prasīja, interesējās, cerēja
un lūdzās. Vēlāk iegūt
kādu
informāciju
par

Domeniku centās arī brāļa
Kazimira pēcnācēji piecās
paaudzēs, bet pagaidām,
bez rezultātiem.
Jāuzsver, ka Kazimirs
un viņa brāļi bija tēvzemes
patrioti. Pēc 1917.gada
februāra revolūcijas viņi
kopā ar tautiešu grupu
sprieda arī, kā atrast ceļu
uz
Latvijas
pašnoteikšanos.

Kazimirs Kaļva miris
1958.gada
16.martā,
apglabāts Rugāju pagasta
Upetnieku Romas katoļu
kapos.
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Antons Pošivs

Dzimis
1911.gada
28.oktobrī
Rugāju
pagasta
Daugasnē, tiem laikiem
diezgan turīgā Izidora
un Veronikas Pošivu
ģimenē. Auga kopā ar
brāli Jāni un māsām
Annu
un
Palmīru.
Pamatskolas
izglītību
Antons
ieguva
Upatnieku
skolā.
Lauksaimnieka
darba
zinības un
iemaņas
apguva, strādājot kopā
ar tēvu un māti savā
saimniecībā. Jau no
bērnības
Antons
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redzēja,
kā
Pošivi
līdzās citiem mājlopiem,
ar īpašu mīlestību kopa
un rūpējās par zirgiem.
Vēlāk, visas dzīves
garumā, Antonam bija
labi darba zirgi, izcili
vilcēji un skrējēji, ar
lāča
spēku
un
vanadziņa vieglumiņu.
1919.
gada
tika
dibināta
pirmā
Latvijas
bruņoto spēku jātnieku
vienība - Oskara Kalpaka
bataljona
Atsevišķā
jātnieku nodaļa, kas vēlāk
tika paplašināta, pārdēvēta
un pastāvēja līdz valsts
okupācijai 1940.gadā.

Saskaņa
ar
Karaklausības
likumu,
1932.g. Antons Pošivs tika
iesaukts
obligātajā
militārajā
dienestā
un
dienēja 1.Jātnieku pulkā.

kas bija vienīgā Latvijas
Bruņoto spēku kavalērijas

vienībā un tās uzdevums

bija
aizstāvēt
Latvijas
valstisko neatkarību un
teritoriālo neaizskaramību.
Pulks
bija
dislocēts
Daugavpilī,
Andreja
Pumpura ielā, bijušo krievu
armijas
intendantu
noliktavu
teritorijā.
Tā
sastāvā bija 2 divizioni,
katra
bija
2
jātnieku
eskadroni un no 1932.
gadā pulkā parādījās 2.
ložmetēju
eskadrons.

No Antona Pošiva stāstītā
ir zināms, ka pulkā galvenā
vērība tika
piegriezta
zirgu
sastāvam,
apbruņojum
am
un
kaujas
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mācībām, kas plaši tika
rīkotas
Padomijas
pierobežā.

Pulkam
bija
arī
ar
izšutu
devīzi:
karogs
"Dievs,
Tēvija,
Pulks".
Dienesta laikā Antonam
Pošivam
tika
piešķirta
Jātnieku
pulka
krūšu
nozīme.
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Atgriežoties
no
dienesta, pēc tēva nāves,
Antons uzņēmās atbildību
un rūpes par saimniecības
attīstību.
1943.gada
13.jūnijā Rugāju pagastā
tika reģistrēta Antona un
Paulīnas Kalvas laulība.
Jauno laime bija neilga, jo
1944.gadā vasarā, laikā,
kad ģimene gaidīja savu
pirmdzimto,
bija
Otrais
pasaules karš.
Latvijas
teritorija atradās Vācijas un
PSRS karadarbības zonā.
1.augustā sākās Sarkanās
armijas 2. Baltijas frontes
(kopā ap 390 000 karavīru)
uzbrukums
Vērmahta
aizsardzības līnijai Lubāna
līdzenumā, kas stiepās no
Balviem un Gulbenes līdz
Līvāniem
("Madonas
operācija"). Daugasnei pāri
gāja frontes līnija. Krievi
vāciešus dzina uz Lubānas
līdzenuma
pusi.
Kāds
vācietis redzot, Paulīnu
bērniņa
gaidībās,
pabrīdināja, lai bēg un
slēpjas mežā. Tas izglāba
Paulīnas
un
Antona
dzīvības, bet, frontei pāri
ejot, tika nodedzināta lielā
dzīvojamā māja un visas
smagā
darbā
bagātīgi

piepildītās
saimniecības
ēkas, līdz ar to Paulīnai un
Antonam
kādu
laiku,
pagaidu dzīves vieta bija
Paulīnas vecāku mājas
Lāptava.

Šajā laika Latvijas
teritorija
pamazām
tika
atbrīvota no nacistiskās
Vācijas okupācijas, taču
tās vietā nāca padomju
okupācijas
režīms.
1944.gada 26.jūlijā LPSR
Kara komisariāts saņēma
2.Baltijas frontes štāba
direktīvu
par
1895.1926.gadā dzimušo vīriešu
iesaukšanu
Sarkanajā
armijā. Kara
komisāru
vadītās
mobilizācijas komisijas
apbraukāja
apkārtējos
pagastus, iesaucamajiem
atņēma Latvijas pases un
krievu valodā uzdeva triju
dienu
laikā
ierasties savākšanas
punktos, līdzi ņemot karoti,
bļodiņu un pārtiku trim
dienām.
Šādu
pavēli
ierasties Viļakas punktā,
saņēma arī Antons Pošivs.
Ar karaspēka daļu atbalstu
katrs
kara
komisariāts
ikdienas iesauca no 600
līdz 900 cilvēku. Līdz 20.
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augustam Abrenes apriņķa
kara
komisariāts
bija
mobilizējis 7084 cilvēkus.
Nekāda militāra apmācība
vispār nenotika. Liela daļa
no kritušajiem gāja bojā
pirmajos pāris mēnešos
pēc
mobilizācijas.
Neapmācītie
puiši
tika
aizdzīti ne jau karot, bet lai
nošautu. Faktiski viņi bija
tikai
lielgabalu
gaļa
bezjēdzīgajās
kaujās
un zaudējumi bija ārkārtīgi
lieli.

Antons
Pošivs
mājās pārnāca 1945.gada
vasarā un par pārdzīvoto
nerunāja.
Cik
zināms,
izšķirošajā brīdī bija palicis
dzīvs, jo bija nosūtīts rakt
ierakumus.

Antons
Pošivs
dzīves laikā
Daugasnē
uzbūvēja jaunu dzīvojamo
māju,
atjaunoja
saimniecību, izaudzināja 3
lieliskus
bērnus,
savā
mīlestībā
dalījās
ar
mazbērniem un bija viens
no tiem, kas saprata, ka
pretošanās
milzīgajam
skaitliskajam pārspēkam ir
droša nāve,
bet sirdī
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iestājās pret okupantiem
un visu mūžu, riskējot būt
represēts, paslepu glabāja
savu obligātajā militārajā
dienestā 1.Jātnieku pulkā
fotogrāfijas.
Antons Pošivs miris
1989.gada 05.septembrī,
apglabāts Rugāju pagasta
Bolupes
Romas
katoļu
kapos.

karavīri
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Herberts Poševs

(dz. Pošivs)

Dzimis
1944.gada
24.novembrī
Rugāju
pagastā, vecākais dēls trīs
bērnu ģimenē. Vecāki Paulīna un Antons Pošivi.
1944.gada augusts
vēsturiski bija ļoti sarežģīts
laiks - Otrais pasaules
karš.
Latvijas
teritorija
atradās Vācijas un PSRS
karadarbības
zonā.
Daugasnei
pāri
gāja
frontes līnija, kas Antonu,
Paulīnu un vēl nedzimušo
Herbertu pakļāva nāves
briesmām. Vācu armija
atkāpjoties
nodedzināja
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dzīvojamo māju un visas
saimniecības ēkas, līdz ar
to jaunajai Pošivu ģimenei
kādu laiku, pagaidu dzīves
vieta bija Paulīnas vecāku
mājas Lāptava.
Šajā laika Latvijas
teritorija
pamazām tika
atbrīvota no nacistiskās
Vācijas okupācijas, taču
tās vietā nāca padomju
okupācijas
režīms
un
1944.gada 26.jūlijā Antons
Pošivs
tika
iesaukts
Sarkanajā armijā. Herberts
savu tēvu pirmos reizi
ieraudzīja
1945.gada
vasarā,
kad
Antons
atgriezās no karadienesta.

Herberta
bērnība
pagāja ārkārtīgi
smagos
pēckara apstākļos. Pošivu
ģimene audzinot 3 bērnus,
ar ierobežotiem līdzekļiem
uzcēla
pagaidu
ēku
Daugasnē
un
vēlāk
Latvijas
PSR
Komunistiskās
partijas
represīvajā privātīpašumu
likvidācijas un zemkopības
kolektivizācijas laikā, ļoti
smagi strādājot, uzbūvēja
jaunu
dzīvojamo
māju,
saimniecības ēkas.

Neskatoties ne uz
ko,
Herberts
bija
dzīvespriecīgs, zinātkārs,
aktīvs un sportisks bērns.
No 1952.- 1959.gadam
mācījās
Upetnieku
septiņgadīgajā skolā. Pēc
tam
mācības
turpināja
Limbažu
profesionāli
tehniskajā
skolā
(5.celtniecības skola), kur
ieguva
mehanizatora
izglītību
un
apguva
mūrnieka,
namdara,
galdnieka,
krāsotāja,
apmetēja
darba
iemana

1963.gadā
Balvu
kara
komisariāts
Herbertu iesauca Padomju
armijā. Dienēja Maskava,
armijas
celtniecības
vienībā,
kara
daļā Nr.43O27.
Dienesta laikā
ieguva (vieglā
un
kravas)

%

transportlīdzekļa vadītāja
apliecību. Herbertam bija
raksturīga
ģimene
ieaudzinātā
atbildība,
mērķtiecība,
darba
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Herberam jau no
mazotnes bija nerimstoša
interese par tehniku un
vēlme papildināt prasmes,
kas gadiem ejot veidojās
plašās,
fundamentālās
zināšanas.
Autotehnikas
jomā viņš nostrādāja visu
mūžu.
Precējies ar Veru
Kašu. Ģimenē divi bērni Ligita un Gvido.

mīlestība, arī izturība un
sīkstums, kas vienmēr tika
pamanīts un novērtēts. Pēc
3,5
gadu
dienesta
apbalvots
ar
medaļu,
Herberts,
kā
vecākais
seržants atgriezās mājās.

Lat
vijā.
pie
pilsoņa
pases
maiņas,
krievu
tautības
darbiniece
, kļūdaini
ierakstīja uzvārda burtu, kā
rezultātā Herberts Pošivs
turpmāk kļuva par Poševu.

i

Latvija 1CZ):
ES

Pēteris Pošivs

o.
-J03

Dzimis
1951.gada
23.februārī,
Rugāju
pagasta
Daugasnē,
jaunākais dēls trīs bērnu
ģimenē. Vecāki - Paulīna
un
Antons
Pošivi.
Pētera
bērnība
pagāja
laikā,
kad
pēc
Otrā
pasaules
karā
posta,
nodedzinātās
saimniecības,
Pošivu
ģimene dzīvi sāka no
sākuma. Smagi strādājot
vajadzēja izdzīvot, būvēt
jaunu
dzīvojamo
māju,
saimniecības ēkas. Tobrīd
padomju režīms Latvijā
saimniekoja kā okupētā
teritorijā,
to
nežēlīgi
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ekspluatējot un apspiežot
jebkādas pašnoteikšanās
tiesības. Latvijas PSR tika
īstenota
kolektivizācija,
viensētām
uzliekot
nesamērīgi
augstus
nodokļus un
piespiežot
zemniekus
stāties
kolektīvajās saimniecībās.
Vecāku apbrīnojamā
sīkstuma, savas zemes un
darba
mīlestības,
neatlaidības, mērķtiecības
un dzīvesgudrības
rezultātā
Pēteris
auga
veselīgs,
sportisks,
dzīvespriecīgs,
zinātkārs
un
1958.gadā
uzsāka mācības
Upatnieku
astoņgadīgajā
skolā. Pēc tam, laikā no
1967.g. līdz 1969.g. Pēteris
apguva galdnieka arodu
Cēsu
profesionāli
tehniskajā
skolā.
Pēc
skolas pabeigšanas gadu
strādāja Balvu sadzīves
pakalpojumu
kombinātā
par galdnieku. 1971.gadā
trīs mēnešu kursos Apē
ieguva
trešās
klases
transportlīdzekļa vadītāja
apliecību.

Balvu

1971.gada
maijā
kara komisariāts

Pēteri Pošivu iesauca
Padomju
armijā.
Sākotnēji
viņa
dienesta vieta bija
Vlaskavas apgabala
Brjanskas
pilsēta,
kur

<

apguva
militārās
pamatiemaņas,
izgāja
speciālo apmācību un
ieguva

seržanta
pakāpi.
Pēterim
bija
interesanti
gūt
plašāku
ieskatu tobrīd jaunākajā

armijas tehnikā KrAZ, MAZ
u.c. Pēc sešiem mēnešiem
viņš tika pārsūtīts uz
Maskavu,
armijas
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celtniecības
daļu,
kur
pusgadu bija automašīnas
GAZ
69
vadītājs.
1972.gada 22.februārī par
priekšzīmīgu
dienestu

apbalvots ar Goda rakstu.

Neilgi bija iesaistīts
jaunceltņu
iekšdarbu
veikšanā.
bet
dienesta
pēdējo
gadu,
nolūkā
izmantot
galdnieka
zināšanas un iemaņas.
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Pēteris tika nosūtīts veikt
darbus
kultūras
namā.
Pētera īpašība - katru
darbu darīt kārtīgi un
............ ■

pamatīgi,
vienmēr
ir
pamanīta. Pēc 2 gadiem,
par priekšzīmīgu dienestu
un
godīgu
darba
izpildi apbalvots ar medaļu,
1973.gada maija P.Pošivs
atgriezās mājās.

Abu vecāku paraugā
sakņotā
Pētera bagātā
prasmju un talantu pūra
lāde, palīdzēja viņam ne
tikai Padomju armijā, bet
arī visas dzīves garumā.
Pēteris ir meistars ar zelta
rokām it visā, bet viņa
profesionālais
darbs
ir
saistīts
ar autotehniku.
Viņš ir kārtīgs savas zemes

saimnieks
un
dzimtas
tradīciju saglabātājs un
uzturētājs Daugasnē.
Precējies ar Ainu
Klopcāni, izaudzinājis dēlu
Aigaru un meitu Evitu.
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Aigars Brezinskis

Dzimis
1964.gada
13.decembrī Rugāju pagasta
Gaiļakalnā. Vecāki Inta un
Saša Brezinski. Aigars ir
vecākais dēls vienpadsmit
bērnu
ģimenē.
Bērnību
pavadīja
Rugāju
pagasta
Riekstusalā un Kozupē, kur
daudzbērnu ģimenē rūdīts,
iemācījās darba tikumu, bija
atbildīgs,
godprātīgs,
uzticams, drosmīgs, fiziski
spēcīgs un ar iniciatīvu
apveltīts.

1972.

Laika
posmā
no
- 198O.g. mācījās
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Rugāju vidusskolā un pēc
8.klases
pabeigšanas,
sekojot savam aicinājumam,
iestājās Rēzeknes 14 pilsētas
profesionāli
tehniskajā
vidusskolā.
Tur
ieguva
tiesības vadīt visu veidu
traktorus,
lauksaimniecības
pašgājējmašīnas, komunālās
mašīnas.
universālās
pašgājējmašīnas, buldozerus,
ceļu būves mašīnas u.c.
1983.gada pavasarī skolu
pabeidza, iegūstot specialitāti
- ekskavatoru, iekrāvēju un
speciālo
pašgājējmašīnu
vadītājs
(piektā
kategorija). Pēc skolas
pabeigšanas
līdz
rudenim.
Aigars
strādāja
padomju
saimniecībā (sovhozā)
"Rugāji".
kur
vadot
traktoru Belarus, veica
dažādus
lauksaimniecības
darbus.

1983.gada
oktobrī
Balvu kara komisariāts Aigaru
Brezinski
iesauca
Padomju
armijā.
Pirmos
sešus
mēnešus Aigara dienesta
vieta bija Omska , kur viņš
apguva
militārās
pamatiemaņas.
izgāja

speciālo apmācību un ieguva
specialitāti - tanka vadītājs.

Tālāk
viņš
tika
nosūtīts uz Novosibirskas
Zinātņu
akadēmijas
kara
daļu, Novosibirskas augstāko
politisko visu ieroču šķiru
augstskolu, tanku rotu BOLT
(TR-G). Tur Aigars sākotnēji
bija tanka vadītājs, bet ņemot
vērā
viņa
apbrīnojamo
mērķtiecību, uzņēmību, darba
spējas
un
ģimene
ieaudzinātās
morālās
vērtības,
tika
paaugstināts
tanka

ekipāžas
komandieri
un
instruktoru. Vasarā uz 3
mēnešiem A.Brezinskis tika
sūtīts uz dažādām Sibīrijas
pilsētām
apmācīt
tanka
vadīšanas prasmes institūtu
un augstskolu ceturto un
piekto
kursu
studentus.
Rudenī atgriežoties dienesta
vietā
Novosibirskā,
tika
paaugstināts par tanku vada
komandieri. Aigars atceras,
ka ziemā pāris reizes karavīri
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tika
nosūtīti
palīdzēt
Novosibirskas
metro
būvniecībā, kur vajadzējis
celt smagās sliedes
un
dažreiz palīdzēt militārajai
rūpnīcai slepenos uzdevumā,
bet pamatā dienests noritējis
armijas daļā.
1985.ga
da
pavasarī
nosūtīts
uz
Ukrainu,
Harkovas
pilsētu,
Aigars bija deleģēts
saņemt jauno tanku
tehniku,
kas tika
uzskatīts par valsts
noslēpumu.
Pavasarī
viņam
tika piešķirta dienesta pakāpe
seržants
un
turpmāk
A. Brezinskis, pēc vajadzības,
pildīja
rotas
komandiera
pienākumus. Vasarā Sibīrijas
apgabala
Altajā
turpināja
studentu apmācību.
1985.gada
A.Brezinskim tika
dienesta
pakāpe
vecākais
seržants.
Dienestu
un
beidza
atgriezās
mājās ar nākošo
pakāpi "staršina".
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Aigaram
patika
dienests, militārā disciplīna,
kārtība,
sports
Prieku
sagādāja
iespēja
fiziski,
pilnveidoties
psiholoģiski,
emocionāli,
mentāli. Viņam viss
padevās.
Aigars
vairākkārtīgi bija atzīts
par labāko bataljonā,
apbalvots ar vairākām
pateicībām,
pagodinājuma balvām,
trīs Goda rakstiem un
ir
saņēmis
īpašu
piecgades uzvarētāja zelta
medaļu.
Padomju armijas
militārajās
avīzēs
bija
lasāmas
arī
vairākas
publikācijas par A.Brezinska
3A nPABO nOJMCATk PAnOPT xxvn Mas HItC
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rudenī
piešķirta

dienesta gaitu.

dienesta

A.Brezinski
aicināja
turpināt ļoti veiksmīgi uzsākto

militāro karjeru, un viņš bija
viens no retajiem, kam tika
piešķirta
īpaša
iespēja,
pārstāvot
dienestu,
piedalīties Vissavienības
Ļeņina
komunistiskās
jaunatnes
savienības
XXVII kongresā Maskavā. Tā
kā
obligātais
militārais
dienests bija beidzies, Aigars
atteicās
izmantot
viņam
piešķirtās
privilēģijas
un
devās uz mājam. Latviju.

Aigara izvēlējās palikt
dzimtajā
novadā,
strādāt
autotehnikas jomā un ar
mīlestību kopt savu zemi.
1987.gadā
precējies
ar
Jolantu Paideri, izaudzinājis
meitas Daigu un Inesi.
Aigara
dzīve
apliecina mīlestību pret savu
zemi, savu valodu, savu
novadu,
vietu,
kur
ir
piedzimuši viņa bērni. Viņš
turpina senču tradīciju art,
sēt, stādīt, lai zeme jūt darba
rokas, atmatā tā nepaliek un
apcirkņi, lai pilni, tiek. Aiz
sevis atstāj savas ģimenes
saknes,
lai
tās
turpina
zaļot. Saviem bērniem un
mazbērniem māca būt savas
zemes patriotiem un lepojās
ar saviem mazdēliem, kas ir
Daugavas
Vanagu
organizācijas
mazie
Vanadzēni.
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Alfrēds Avotiņš

Dzimis
1920.gada
23.oktobrī Balvu pagasta
Silamalā, mājās "Ārlauki",
vecākais dēls piecu bērnu
ģimenē.
Tēvs
Jūlijs
Avotiņš,
māte
Emma
Avotiņā (dzimusi Magone).
Alfrēds
pabeidzis
Dūrupes pamatskolu, kopā
ar vecākiem strādāja savā
zemnieku saimniecībā.

Tikmēr, 1939.gada
sākās lielākais bruņotais
konflikts cilvēces vēsturē Otrais pasaules karš, kas
iesaistīja vairumu pasaules
valstu.
Vācija
tiecās
paplašināt teritorijas un
iegūt jaunas
kolonijas.
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tādējādi atgūstot impērijas
statusu, bet pēc sagrāves
pie
Staļingradas,
kad
situācija Austrumu frontē
vācu
armijai
kļuva
nelabvēlīga,
vērmahtam
steidzami
bija
nepieciešams dzīvā spēka
papildinājums. 1943.gada
10.februārī Ādolfs Hitlers
izdeva rakstisku pavēli par
Latviešu SS brīvprātīgā
leģiona
{Lettische
SS
Freiwilligen Legion} izveidi
vācu Ieroču SS (Waffen
SS) karaspēka sastāvā.
23.februārī
Latvijas
ģenerālkomisārs
O.H.Drekslers
izdeva
pavēli darba pārvaldēm
iesaukt 1919.
1924.gadā
dzimušos
Latvijas
jauniešus
militārajā
dienestā. Alfrēds Avotiņš
tika
mobilizēts
leģionā
pirmā
iesaukuma
vilnī,
1943.gada jūlijā. Šajā laikā
mobilizācijas
rezultātā
leģiona rindās nonāca 17
971 karavīrs, vērmahtā 12
979, bet militāro izpalīgu
vai darba dienestā - 4769
karavīri.
Alfrēds
vēlāk
stāstīja,
ka
iesaukts
tehniskajā
daļā
un
remontējis motociklus.

Leģiona formēšana
Latvijā lielākoties notika
piespiedu
mobilizācijas
rezultātā. Vācu okupācijas
vara
visur
lietoja
apzīmējumu "brīvprātīgie",
lai
slēptu
mobilizācijas
nelikumīgo raksturu. Par
izvairīšanos no dienesta
draudēja
ieslodzījums
koncentrācijas
nometnēs
vai nāves sods.

Cik zināms Latviešu
SS brīvprātīgo divīzijas,
dēvētas par 15. un 19.
ieroču
SS
grenadieru
divīziju,
1943.gadā
un
1944.gadā
piedalījās
kaujās Volhovas frontē un
Veļikajas
upes
rajonā.
1944.gada jūlijā, kad abas
divīzijas cīnījās Latvijas
teritorijā,
vācu
virspavēlniecība
nolēma
sūtīt 15. divīziju uz Vāciju
pārformēšanai,
bet
19.divīzija piedalījās cīņās
Kurzemes katlā.
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1944.gada
jūlijā
Alfrēds Avotiņš nonāca
padomju gūstā un tika
nosūtīts
uz
filtrācijas
nometni.
Filtrācijas
oficiālais
mērķis
bija
pārbaudīt visu, ko persona
ir
darījusi
nacionālsociālistiskās
Vācijas okupācijas laikā,
un
konstatēt,
vai
sadarbojusies
ar
okupantiem. Tā kā PSRS
ekonomika
un
infrastruktūra kara laikā
bija sagrauta un filtrācijā
pārsvarā
nonāca
jauni
cilvēki
darbspējīgā
vecumā,
tad
filtrācija
faktiski kļuva par līdzekli,
lai
padomju
tautsaimniecības
atjaunošanā
spaidu
apstākļos
nodarbinātu
vairākus miljonus PSRS
okupēto
teritoriju
iedzīvotāju.
Filtrējamie
nonāca
speciālās
nometnēs, kas atradās visā
PSRS teritorijā, un tur
veica
dažādus
darbus
necilvēcīgos apstākļos.
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Alfrēds
Avotiņš
nonāca filtrācijas nometnē
Urālos,
kur
nežēlīgos
apstākļos tika nodarbināts
akmeņogļu
šahtās
un
būvdarbos.
Pārtikas un
sadzīves apstākļi filtrācijas
nometnēs bija ļoti smagi,
cilvēcisko
cieņu
pazemojoši.
Minimālās
uztura
devas,
sliktie
sanitārie
apstākļi,
medicīniskās
palīdzības
trūkums un fiziski smagais
darbs
veicināja
saslimšanas un arī nāves
gadījumus.
Atrašanās
filtrācijas nometnēs atstāja
neizdzēšamas sekas uz
ieslodzīto
veselību
un
psihi. A.Avotiņš filtrācijas
nometnē, šahtu darbā tika
saspiests ar vagoneti un
šīs
dzīvībai
bīstamās
traumas sekas bija jūtamas
visu turpmāko mūžu.
Leģiona kareivjus un
instruktorus,
kuriem
nevarēja
inkriminēt
sevišķus
nodarījumus.
aptuveni
pēc
diviem
gadiem
no
filtrācijas
nometnēm
atbrīvoja.
Alfrēds
Avotiņš
tika
atbrīvots
1947.gada
janvārī.

Atgriezies, dzimtajās
mājās
Silamalā,
"Ārlaukos", Alfrēds smagi
strādāja, lai atjaunotu kara
postīto saimniecību.
1949. gada 29. janvārī
PSRS Ministru padome
pieņēma
lēmumu
”Par
kulaku un viņu ģimeņu,
nelegālā stāvoklī esošo
bandītu un nacionālistu
ģimeņu,
bruņotās
sadursmēs nošauto un
notiesāto bandītu ģimeņu,
legalizējušos bandītu, kas
turpina naidīgu darbību, un
viņu
ģimeņu,
kā
arī
represēto
bandītu
atbalstītāju
ģimeņu
izsūtīšanu
no Lietuvas,
Latvijas
un
Igaunijas
teritorijas”.
Deportācijai
piešķīra
kodētu
nosaukumu
„npM5oM”
(„Krasta banga”). Izpildi
uzdeva
PSRS
Valsts
drošības
ministrijas
Iekšējam karaspēkam, un
republiku
iekšlietu
un
drošības
iestādēm.
Deportāciju
mērķis bija
iznīcināt zemniecību un
tieši
darbīgākos
un
čaklākos
latviešu
zemniekus,
no
kuriem
totalitārais režīms baidījās
visvairāk,
jo
uz
tiem
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balstījās Latvijas brīvvalsts.
Kopā no Latvijas PSR
1949.
gada
25.martā
vardarbīgi tika izvestas 13
504 ģimenes ar 42 322
cilvēkiem, starp viņiem arī
Avotiņu ģimene: Alfrēds ar
māsām Āriju, Dzidru un
vecāki Jūlijs un Emma.
(Izsūtījuma lieta Nr.7148).
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likteņa nesalauzts, gara
spēka
stiprināts,
1950.gadā Alfrēds Avotiņš
nodibināja ģimeni ar Martu
Umuri un Omska piedzima
3 dēli: Dainis 1951.gadā,
Laimonis
1952.gadā,
Gunārs
1955.gadā.

zemi, mācījās, audzināja 3
gudrus dēlus un 1962.gadā
laida pasaulē meitu Guntu.
Dziedāja
un
spēlēja
mūzikas
instrumentus
Alfrēds -vijoli, sieva Marta cītaru.

UKUAS
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Avotiņu
ģimene
nonāca Omskas apgabala
Poltavkas rajonā, kur tika
paziņots,
ka
viņi
ir
nometināti uz mūžīgiem
laikiem. Izsūtījumā
bija
necilvēcīgi
apstākļi,
ārkārtīgi
smags
darbs,
bads,
slimības. PSRS
realizētā
genocīda
rezultātā
izsūtījumā gāja
bojā
4941
persona.
Varmākas Sibīrijā ne tikai
mērdēja un verdzināja. Viņi
tīkoja pēc vergu dvēselēm.
Taču tā bija vienīgā manta,
kam viņi klāt netika. Skarbā

1957. gadā liela daļa
par
izsūtīto tika atzīti
un
vīniem
nevainīgiem
atļāva atgriezties Latvijā, to
skaitā
23.jūnijā
mājās
pārbrauca
arī
Avotiņu
ģimene. Vecākiem
bija
sabeigta
un
bērniem
novārdzināta
veselība, izsūtīšanas brīdī
konfiscētais
īpašums
netika atdots. Valdošās
šķiras žņaudzošā roka bija
visspēcīga. Režīma
uzliktās diskriminācijas dēļ,
Alfrēdam bija ierobežotas
darba iespējas. Strādāja
viņš
kolhozā
"Uzvara",
vēlāk sovhozā "Bolupe"
gaterī, kur veica apaļkoku
zāģēšanas
darbus.
Un
tomēr.
Avotiņu
ģimene
atkaroja savas mājas, ar
mīlestību kopa savu dzimto

«•r-.ri,
‘^7

Vajadzēja paiet vēl
ilgiem
gadiem,
lai
represētie atgūtu godīga
cilvēka vārdu. 1949. gada
25. martā deportētie pilnībā
tika reabilitēti tikai pēc
1989.
gada. Alfrēds
Avotiņš to nepiedzīvoja, jo
aizsaulē devās 1976.gada
4.augustā un ir apglabāts
Priedaines kapos.
Pazemībā un cieņā
mēs noliecam galvas un
lūdzam
"Dievs
svētī
Latviju". Svētī ar stipriem
cilvēkiem,
ar
gaišiem
prātiem, ar godbijību pret
priekšteču mantojumu.
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Dainis Avotiņš

1949.gada 25-29.martā
Padomju
Savienības
okupācijas iestādes veica
masveidīgu Baltijas valstu
iedzīvotāju
genocīdu,
izsūtīšanu
uz
attāliem
PSRS
reģioniem.
Deportācijās, kuras slepeni
tika sauktas par operāciju
"Krasta banga" (krievu vai.
onepaLļMfl «Flpi/iboM») tika
izsūtīti vairāk nekā 43
tūkstoši
Latvijas
iedzīvotāju. Deportācijām
vajadzēja
iznīcināt
zemniecību
un
tieši
darbīgākos un čaklākos
latviešu zemniekus,
no
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kuriem totalitārais režīms
baidījās visvairāk, jo uz
tiem
balstījās
Latvijas
brīvvalsts.
Iedzīvotājus
izveda uz Amūras, Omskas
un
Tomskas
apgabaliem. Arī Avotiņu un
Umuru ģimenes no Balvu
rajona 25.martā vardarbīgi
tika izsūtītas uz Omskas
apgabala Poltavkas rajonu
(izsūtījuma lieta Nr.25O,
izsūtījuma lieta Nr. 7148).
Tur
1950.gadā
Alfrēds
Avotiņš un Marta Umure
nodibināja
ģimeni.
Izsūtījumā bija necilvēcīgi
apstākļi un gāja bojā 4941
persona (12% no visiem
izsūtītajiem).
Šajos
ārkārtīgi
skarbajos
apstākļos Avotiņu ģimenei
Omska piedzima 3 dēli:
Dainis
1951 .gada
20.marta,
Laimonis
1952.gada
27.jūlijā.
Gunārs
1955.gada
23.februārī.
„Bads
un
aukstums
bija
briesmīgākais, ko mēs,
bērni, Sibīrijā piedzīvojām”,
atceras Dainis.
Izsūtīto reabilitēšana
sākās 1957. gadā, kad
PSRS vadība
pieņēma
lēmumu par administratīvi
izsūtīto atbrīvošanu
no

speciālā
nometinājuma
vietām un 23.jūnijā Avotiņu
ģimene atgriezās mājās.
"Dievs deva, ka visi dzīvi
pārbraucām, bet daudzi
palika .... " valdot emociju
vilni,
saka
Dainis.
Vecākiem bija sabeigta un
bērniem
novārdzināta
veselība,
pazaudēts
īpašums, pazaudēts jumts
virs galvas, režīms uzlika
dažādus ierobežojumus un
diskriminācijas, bet Avotiņu
ģimene
visus
pārbaudījumus izturēja un
izaudzināja visus trīs dēlus
un
meitu
Guntu,
kas
piedzima pēc atgriešanās,
Latvijā.

1958.gada
1.septembrī Dainis Avotiņš
uzsāka
skolas
gaitas
Dūrupes
septiņgadīgajā
skolā, bet sakarā ar skolas
slēgšanu,
mācības
turpināja Bavu vidusskolā.
Pēc pamatskolas izglītības
iegūšanas, Dainis vienu
gadu strādāja padomju
saimniecībā "Bolupe" par
mērnieku. Iekrājis naudu,
1968.gadā
iestājās
Priekuļu
mehanizācijas
tehnikumā, bet pēc pirmā
kursa
pabeigšanas,
pamatojoties
uz
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administratīvām izmaiņām,
viņu pārcēla uz Smiltenes
lauksaimniecības
tehnikumu,
Agronomijas
nodaļu. Studiju laikā no
trešā kursa, Valkas rajona
kara komisariāts,
Daini
Avotiņu iesauca dienestā
Padomju armijā.

Dainis
dienēja
Baltkrievijā,
Borisovā,
tanku mācību divīzijā un
ieguva specialitāti tanku
mehāniķis - vadītājs. Viņa
rokas cilāja automātu laid
ņus un vadīja armijas
tehniku,
kas
potenciāli
spētu
paglābt vai
arī
iznīcināt tūkstošus. Sekojot
skaļi
izkliegtām
komandām, katrs sīkākais
ikdienas soli bija stingri
reglamentēts.
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Dainis bija, kā pamatīgi uztrenēta mašīna, paredzēta
ekstremālām
kaujas
situācijām. Visā pasaulē
Padomu
armija
bija
zināma,
kā
bruņota,
disciplinēta un ja būtu
nepieciešams, arī aukst
asinīga
un
nežēlīga.

Sibīrijas
rūdījuma
dēļ
seržants
Dainis
Avotiņš
dienesta
divus
gadus
pavadīja
bez
īpašām grūtībām un sava
rakstura
īpašību,
psiholoģiskās noturības un
profesionalitātes dēļ, bija

iemantojis
ierindas
un
virsnieku sastāva cienu.

Pēc
dienesta,
1973.gada
maijā,
atgriezies
Smiltenes
lauksaimniecības
tehnikumā,
sekmīgi
pabeidza mācības un no
1974.gada 1.aprīļa strādā
padomju
saimniecībā
Rugāji par agronomu.
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Lai
paaugstinātu
vispārējās kaujas spējas,
palielinātu
militāro
sagatavotību, Balvu kara
komisariāts,
1979.gadā
Daini
Avotiņu
uz
3
mēnešiem
nosūtīja
uz
rezerves virsnieku kursiem
Padomju armijas Lietuvas
republikas
Pabrades
karaspēka daļā. Atjaunojot
militārās
zināšanas
individuālā
apmācības
līmenī, lekciju un praktisko
nodarbību veidā klasēs,
apvidū un laukā, kārtojot
teorētiskās un praktiskās
ieskaites,
Dainim
tika
piešķirta rezerves virsnieka
pakāpe.

1988.gadā
Latvija
vēl
atrodas
PSRS
sastāvā,
bet gaisā jau
sāka virmot
Latvijas
Atmoda. Šī gada janvārī,
Balvu kara komisariāts,
atkārtoti izsauca Daini un
nosūtīja
uz militārajām
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mācībām
Ventspilī,
Dobelē. Mācības notika 10
dienas,
lekciju
veidā
un1988.gada O2.februārī,
Dainis ar piešķirto vecākā
leitnanta pakāpi atgriezās
mājās.

dzimtas
grūtajā,
bet
neizpostītajā
Latvijas
zemes
neatkarības
mīlestībā.
agronoma
profesijā. Rugājos, Dainis
Avotiņš nostrādāja visu
mūžu.
Laika
dzirnām
maļot, Dainim Avotiņam
vienmēr ir bijusi īsta vīra
drosme, stiprs, možs gars
un Latvijas mīlestība sirdī.
Dainis
Avotiņš
ir Sibīrijas
bērns,
kas
nepadevās toreiz, un ir
piemērs
cilvēka
gara
spēkam
arī
šodien!
Simboliski viņa Sibīrijas
stāsts ir iemūžināts no
Latvijas
laukakmeņa
izzāģētā
bruģakmenī.

2018.gadā
Likteņdārza
Draugu alejas ceļa (53-54
metrā). Tā ir vieta, kur
satiekas pagātne, tagadne
un nākotne. Satiekas, lai
dotu mierinājumu pagātnei,
spēku
šodienai
un
iedvesmotu piepildīt savus
sapņus nākotnē.

Latvijas Republika
Valmieras Valsts ģimnāzija

Mans vectevs- Jānis Pahomovs
Konkursa darbs

Darba autors: Valters Ločmelis
8.b klases skolnieks
Darba vadītāja: vēstures skolotāja

Ineta Amoliņa

2019

Ievads
Mans projekta darbs ir par manu vectētiņu Jāni Pahomovu. Izcila personība. Savā
dzīvē ir bijis gan kareivis, gan, bijušo kareivi, smago mašīnu šoferi un vienkārši ļoti

interesantu, kolorītu personību

Nolēmu rakstīt par viņu jo viņam patiešām ir bijusi interesanta dzīve. Viņš ir dzimis
un mācījies Bērzainē. Viņa vecākiem piederēja kolhozs un tā bija vieta kur Jānis Pahomovs

pavadīja savas vasaras. Viņš ir tētis divām meitām un viena no viņām ir mana mamma.
Darba mērķis; Izpētīt Jāņa Pahomova dzīves gaitas un informāciju par to.
Darba uzdevumi;

1 .Apkoppot informāciju par Jāņa Pahomova dzīvi.

2.Analizēt iegūtos datus par Jāņa Pahomova dzīvi.
3.Izdarīt secinājumus par Jāņa Pahomovu.

Saturs
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1. Bērnība un skolas gailas............................................................................................................... 3
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Skolas gaitas
Jānis Pohomovs dzimis 1944.gada 1.martā. Jaunākais bērns trīs bērnu ģimenē.

Tēvs - Vladimirs Pahomovs, māte - Anna Pahomova (dzimusi Stare).
Bērnībā dzīvoja Bērzaines pagastā, mājās ar nosaukumu "Kaktiņi".
Ģimene bija jaunsaimnieki. Ģimenes īpašumā bija 15 ha zemes, mājlopi , t.sk., 2 zirgi.

1951.gadā sāka mācīties Jaunburtnieku septiņgadīgā skolā. Skolā mācības padevās ļoti labi,

īpaši patika matemātika un mūzika. Pie skolotāja Reinfelda tika apgūtas pirmās muzikālās

iemaņas trompetes spēlē, kas vēlāk ļāva spēlēt pūtēju orķestrī.
Atceroties skolas laiku, vectētiņš stāsta; lai tiktu uz skolu, nācās iet ar kājām 6 km. Daudzi

bērni gāja ar kājām, jo nebija mašīnu, bet zirgi bija tikai dažās ģimenēs.

Vectētiņš atceras, ka ejot cauri mežam, lai nebūtu bailes no vilkiem, dziedāja un šķīla
sērkociņus.

Bailes no vilkiem bija pamatotas, jo kā atceras vectētiņš, kādu ziemu vilki bija apēduši
vairāku kaimiņu suņus.

Pieminot suņus, vectētiņš dalās atmiņās par savu uzticamo draugu Džeri, kas viņu katru rītu
pavadīja uz skolu un uzticīgi gaidīja pārnākam no skolas.
Ar Džeri saistās ļoti siltas atmiņas. Suns bija iemācīts vilkt ragavas un ziemas laikā tā bija

jautrākā atrakcija.

Pēc skolas pabeigšanas iestājās Priekuļu lauksaimniecības tehnikumā un paralēli mācībām

strādāja kolektīvajā saimniecībā “ Bērzaine”. Šajā laikā darīja dažādus lauksaimniecības un

mežsaimniecības darbus.
Šaja laika tika iegūtas ari šofera tiesības, līdz ar to, varēja strādāt par šoferi.

Paralēli darbam, patika piedalīties dažādos kultūras pasākumos. Spēlēja kolhoza pūtēju
orķestrī trompeti un dejoja tautas dejas.

Armijas laiks
PSRS armijā viņu iesauca 1963.gadā un dienestā tika pavadīti trīs gadi (līdz

1966.gadam). Dienēja viņš Ukrainā kopā ar citiem zēniem no Baltijas valstīm.
Dienesta laikā mācījās seržantu skolā un apguva radista (sakarnieks) iemaņas.

Par dienestā pavadīto laiku, vectēvs atceras, ka viegli neesot bijis. Pirmie mēneši armijā paši

grūtākie. Šai laikā tiek mācīta ierindas mācība, iemācīts armijas kodekss. Visu dienesta laiku

ļoti ilgojies pēc mājām. Sabiedrība armijā esot bijusi ļoti zolīda. Dienesta biedri un armijas
personāls inteliģenti cilvēki. Vietējie iedzīvotāji ļoti labvēlīgi izturējās pret karavīriem,

cienāja ar augļiem, dažādi izpalīdzēja.

Pēc armijas
Pēc armijas strādājis Valmierā ugunsdzēšamo aparātu rūpnīcā un vēlāk arī uzņēmumā
“ATKL 17” un “ Valpro” par šoferi. Ar darba autobusu ir vedis darba kolēģus ekskursijās.

Par tālbraucēa jšoferi nostrādāja 20 gadus un ir apbraukāja visu Eiropu. Vectēvs atceras, kā

pirmo reizi braucis uz ārzemēm un cik tas toreiz esot bijis citādi, kā tagad, kad ir Internets un
mobilie telefoni ar aplikācijām, kas tev rāda priekšā ceļu. Toreiz šoferi, lai atrastu piegādes
adreses lasīja papīra kartes un vērsās pēc informācijas pie vietējiem iedzīvotājiem. Man

vectēvs ļoti labi māk vācu valodu, tas ļoti palīdzēja saziņai ārzemēs.

Darbā par tālbraucēja šoferi piedzīvots ne viens vien atgadījums, kas atrisināts pateicoties
mierīgajam raksturam un spējai saglabāt pozitīvismu.

Vectēvs atceras, ka. vienreiz Ukrainā, pamostoties no rīta, konstatēts, piekabei pārgriezts

tents. Zagļi bija mēģinājuši apzagt kravu, bet paveicās, jo preces piekabē nebija, tā bija
izkrauta piegādes adresē iepriekšējā vakarā.

Vai arī tāds atgadījums, piemēram, kad iekāpjot vai izkāpjot no mašīnas, nepamanīts
izkrīt nauda.s maks un šis fakts tiek konstatēts tikai tad, kad policija apstādina un tiek prasīts

uzrādīt dokumentus. Seko ilgs process, lai pierādītu, ka nebrauca bez autovadītāja apliecības.

Savukārt naudu aizdeva cits šoferis. Tajā laikā uz ceļa. šoferu starpā, valdījusi liela sapratne
un cilvēcība.

1968.gada

aprecējās

ar

Margu
'04i

Ptt,

Pahomovu un viņu ģimenē piedzima
divas meitas:
Jolanta un Iluta ( mana mamma).

"Pai

5pei{.

Dzīve mūsdienās
Kopā ar sievu patīk apceļot Latviju. Viņi kopā ir pabijuši gandrīz visās Latvijas

pilsētās un apceļota liela daļa Lietuvas
un Igaunijas. Ceļojot ar savu auto, ik

tiek

gadu

nobraukti

tūkstošiem

kilometru.

Arī visi četri mazbērni vasaras
brīvlaikā tik vesti ekskursijās. Ir pabūts

gan

AHA

centrā,

Leduslaikmeta

muzejā, lidmašīnu muzejā Igaunijā, gan
braukts

ar

mazbānīti

Gulbenē

un

skatītas peļu lelles Mazsalacā.
Mums mazbērniem patīk braukt uz
laukiem, jo vectētiņš ir dāsns un jauks. Mazākajiem viņš ir patiešām mīļš, jo tos biežāk cienā

ar konfektēm.

Vectētiņam vienmer ir patikuši zemes darbi. Kad vel pašiem nebija lauki, brauca palīgā

saviem vecākiem.

Wl0i

Nu viņiem ir māja laukos un zeme,

kurā tiek audzēti, gan kartupeļi,

gurķi

un

citi

dārzeņi,

gan

siltumnīcās tomāti. Ir arī augļu

dārzs.

Viņam ir saimniecības ēka. kur stāv lauksaimniecības tehnikas un visādas lietas, kas šur un

tur noder.
Vectēvs pret lietām un mantām ir ļoti rūpīgs un pedantisks. Viņam ļoti patīk kārtība.

Saimniecības ēkā katrai lietai ir paredzēta sava vieta. Ja kāds ir bijis pie viņa darba galda, tas
tiek pamanīts, jo nav nolikti instrumenti viņam zināmā kārtībā.
Vectēvam ir “ zelta rokas” . Viņš prot visu tehniku salabot. Pie viņas daudzi vēršas pēc
palīdzības, ja kas nestrādā un ir jāsaremontē. Viņam ir ļoti plašas zināšanas automehānikā.

kas iegūtas gan mācoties, gan strādājot par šoferi.
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Vectētiņam

ir

saglabājies

viņa

pirmais

motocikls (Korovec), kas tagad jau ir retro moto.
Viņam patīk to uzturēt kārtībā un siltās vasaras dienās

ar to izbraukt kādu līkumu.

(foto no Jāņa Pahomova personīga foto albuma)

Secinājumi
Jānis Pahomovs, jeb mans vectētiņš, ir mana personība ar kuru es lepojos. Viņš ir

jauks, labsirdīgs, čakls, izpalīdzīgs, uzticīgs un. viennozīmīgi varu apgalvot, cilvēks, kurš tur

doto vārdu.

Dzīve viņam ir izdevusies un nodzīvojis to godam. Nezinu nevienu, kas būtu līdzīgs
J.Pahomovam un lietas ko viņš iemāca, izstāsta citiem ir neatkārtojamas un dzīvei noderīgas.
Ja mans tētis nezin kaut ko par kādu lietu viņš dodas pie vectētiņa pēc padoma jo viņš zina
ļoti daudz. Es nekad neesmu dzirdējis vectētiņu čīkstam, jo ja viņš ir neapmierināts, tad viņš

to patur sevī. Viņš nekad nemet plinti krūmos un visu izdara līdz galam.
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Atsauces
I )Jāņa Pahomova atmiņas
2) Margas Pahomovas atmiņas

3) Fotogrāfijas no Jāņa Pahomova un Margas Pahomovas personīgajiem fotoalbumiem.
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Mans vecvectēvs- Kārlis Burjots
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Darba autors: 9. a klases skolnieks

Mārtiņš Mārcis Pružinskis
Darba vadītāja: vēstures skolotāja
Ineta Amoliņa

2019

Ic\ atls
Sagaidot Latvijas armijas simtgadi arī es nolēmu dot savu ieguldījumu izpētot un

sniedzot iespēju arī plašākai sabiedrībai iepazīt savu vecvectēvu - Kārli Burjotu (1927-2006),
kā cilvēki, karš un pastāvošā iekārta mainīja viņa likteni. Savu vecvectēvu es neatceros. Biju
trīs gadu vecs, kad viņš nomira, tāpēc šis aprakst tika veidots pēc manas mammas, Kārļa abu
meitu, kinorežisora Jura Pakalniņa atmiņu stāstījuma un Maijas Ķīķeres pierakstītajām

atmiņām. Ģimenē daudz netika runāts par tā laika notikumiem - baidījās. Līdz Kārļa vecākā
meita bija nolēmusi iestāties partijas skolā, tad arī notika pirmā nopietnā saruna. Kārlis zināja,
ka zinot savu biogrāfiju, meitas izredzes iestāties nodomātajā skolā līdzinājās nulle. Darbā tika

izmantotas bildes no personīgā arhīva.

Rakstot šo atmiņu stāstu, gribas salīdzināt 21.gadsimta grūtības ar tā laika
pārbaudījumiem, ko nācās pārvarēt mūsu senčiem - vecvecākiem un vecvecvecākiem. Protams,

ir aktuāls jautājums, vai vajag šī laika situāciju salīdzināt ar to, kāda tā bija kara laikā un sen
jau vēsturē? Kara laika paaudzei izvēles nebija.

Kārļa Burjuta bērnība un jaunība
Kārlis

Burjots

piedzima

1927.gada

30.septembrī

Jaunpiebalgas pagasta “Jaunzemos”. Viņa māte Mīle Burjote

(dz. Ducena 1886-1971) lielsaimnieka meita, bet tā kā meita
bija izgājusi pie vīra mīlestības dēļ, ne pēc vecāku gribas,

tikusi izraidīta no dzimtas mājām un nekādu palīdzību no
ģimenes nesaņēma. Tēvs Jānis Burjots (1883-1928) bija

pulksteņmeistars.

Kārlis ģimenē piedzima kā piektais bērns. Ģimenē jau
auga četrpadsmitgadīgā māsa Anna. divpadsmitgadīgā māsa
Elza. desmitgadīgais brālis Jānis un piecgadīgais brālis Pēteris. Tēvs miris, kad zēnam bija vien

deviņi mēneši. Taču puika audzis stiprs, vesels un apsviedīgs. Kuplo ģimeni mamma viena

nevarēja pienācīgi apgādāt, tāpēc jau no mazotnes visi bērni tika pieradināti pie darba un tikuši
atdoti darbā pie radiem. Zināms, ka māsa Anna tikusi atdota veikalnieku ģimenē, Jānis un Elza

pie vietējā dzirnavnieka par kalpiem, bet Kārlis jau no sešiem gadiem pie ļoti atāliem radiem

par kalpu zēnu.

1941 ./1942.gadā pēc

Jaunpiebalgas

pamatskolas absolvēšanas,

neskatoties

uz

trūcīgajiem apstākļiem ģimenē, Kārlim tika dota iespēja apgūt elektrotehniķa arodu. Rīgā

dzīvoja māsa Anna. kas bija nedaudz turīgāka un varēja atbalstīt brāļa mācības. Vēlāk gan
mācības nācās pārtraukt, bet iegūtās zināšanas dzīvē noderēja.

Bija kara laiks, vācu armija atkāpās, un kā palīgus vācu gaisa spēkos 1944.gada vasarā

iesauca 1927.-1928.gadā dzimušus zēnus, arī Kārli, kuram tobrīd vēl bija tikai sešpadsmit gadi.
Mobilizācija nebija likumīga, bet Kārlis 1944.gada 17.augustā ieradās Āgenskalna kazarmās uz
mācībām.
Tas notika ne brīvprātīgi, ne labprātīgi. 1944.gadā iespēja karā neiet nebija, solīja

izrēķināties ar mājiniekiem un mājām. Arī bēguļot viņš negribēja. Vecākais brālis Jānis (viņš
tā arī nepārnāca, iespējams krita "Kurzemes katlā”) jau bija iesaukts 1943.gadā. Skarbs liktenis

bija arī brālim Pēterim, kas pirms kara paspēja izmācīties par pieprasītu juvelieri. Karā nācās
cīnīties vāciešu pusē, par ko viņu pēc kara izsūtīja uz Vorkutu, bet pēc atgriešanās no izsūtījuma

1956.gdā drīkstēja strādāt vien par elektriķi. Savukārt māsa Elza saslimst ar tuberkulozi un
mirst.

Otrais pasaules karš
Kārli iedalīja ugunsdzēsējos, viņa pienākums bija dzēst aviācijas uzlidojuma laikā
radušos ugunsgrēkus. Visspilgtāk Kārlis atcerējās 1944.gada 19.septembra nakti, kad sākās
Sarkanā.s armijas aviācijas uzlidojums. Tās tranšejas, uz kurām aizskrēja viņa biedri, spēcīgi

sabombardēja, Kārlis tika norīkots uz citu objektu. Otrā rītā cilvēku atliekas redzēja izmētātas

koku zaros. Tajā naktī bojā aizgāja vairāk nekā 40 latviešu jaunekļu. Liktenis bija izlēmis, ka
Kārlim ir jāpaliek dzīvam. Pēc uzlidojuma rotu pārvietoja uz kazarmām Vīlandes ielā, tur
jaunajam karavīram gadījās saslimt un trīs nedēļas pavadīt Tukuma lazaretē. Iznākot no

lazaretes, bija jādodas uz Vāciju, jo biedri jau bija turp aizbraukuši, kamēr Kārlis slimoja.

Oktobra sākumā viņš ar kuģi no Liepājas devās uz Vācijas ostu Gotenhāfenu. Pirmais
mēnesis pagāja apmācībās Tīringā. Dzīvoja pagaidu būdās pa astoņi karavīri vienā būdā,
protams, diezgan badīgi. Ļoti gribējās ēst, gāja zagt kartupeļus no lauka, ābolus. Par zagšanu

stingri sodīja. Pēc tam viņus pārveda uz Egeru (tagadējā Ungārijas teritorija). Blakus atradās

lidlauks, tāpēc bieži bija uzlidojumi. Atceroties esot stāstījis, ka bieži glāba tikai brīnums vai

varbūt mātes līdzi dotie sargātājvārdi?!

Kāda uzlidojuma laikā Kārlis bija norīkots mežā sagatavot malku, tajā dienā
bombardēja banku, kas atradās blakus viņa kazarmām. Karavīri pie izdevības bija savākuši kādu

reihsmarku, dažu par to pat nošāva. Vēlāk Kārli iedalīja pretgaisa uzbrukumu aizsardzībā pie

gaisa baloniem. Laida balonus ar nolūku, lai traucētu lidmašīnām. Kārlis gan netika redzējis,

ka tas būtu ko palīdzējis. fur arī nonāca ielenkumā un padevās amerikāņu gūstā.
Amerikāņu karavīri vispirms gūstekņus sadzina barā, tad sablīvēja kravas mašīnās, ar

automāta laidi sastumjot, cik vien cieši var. Kolonnā veda uz kādu apdzīvotu vietu netālu no
Beļģijas- Francijas robežas. Šoferi bija melnādainie, brauca ļoti ātri, it kā kravas kastē būtu
malkas pagales, ne cilvēki, uzjautrinājās par gūstekņiem, kas bieži pagriezienos vai, mašīnai

strauji bremzējot, saslīdēja uz vienu vai otru pusi. Kārlis pamanījās mašīnā ieņemt vietu pie

priekšējā borta, jo tur bija vieglāk nostāvēt. Visu aprīli gulēja dubļos, ja tikai pacēla galvu,
pazemojumi sekoja cits pēc cita.

No Beļģijas pierobežas pārdzina kolonnā pāri kalniem uz Franciju. Viens apsargs ar

zirgu gūstekņu kolonnai jāja pa priekšu, otrs tāpat no aizmugures. Kārlis izvēlējās iet gājiena
priekšgalā, jo tad bija iespēja, ka nogurušam un pakritušam biedri palīdzēs piecelties. Pēc tam

visus pa dzelzceļu vagonetēs pārveda uz Marseļu. kur sastapāmies ar milzīgu franču tautas
naidu. Gūstekņi viņu acīs bija tikai fašisti. Vilcienam braucot zem viaduktiem, francūži no

augšas meta uz gūstekņiem visriebīgākos netīrumus un mēslus. Marseļā bija ļoti liela nometne,
25 aplokos aptuveni 7-8 tūkstoši gūstekņu. Katru vakaru kurināja ugunskurus, lai radītu

dūmus, no kuriem visu laiku sāpēja galva. Dūmus lietoja kā aizsarglīdzekli pret dzelteno drudzi.

Teica, ja viens saslims, tad visus nošaus.
1. maijā pie gūstekņiem ieradās krievu pārstāvji un aicināja brīvprātīgi pieteikties karot
austrumu frontē, ja ne, tad ceļš uz Sibīriju. Plānots bija Marseļā sēdināt kuģos un prom uz

Japānas karu, taču amerikāņi braucienu atsauca, un Kārlis palika Marseļā. Marseļas nometnē
bijām aptuveni 450 latviešu. Augustā varēja pieteikties, lai atgrieztos dzimtenē. No Marseļas

devās atpakaļ uz Vāciju, Vitenbergu, kur izgāja smalku filtrāciju. Pētīja asins grupas, kuriem
nebija ietetovēta asins grupa, tie neskaitījās tik svarīgi karotāji. Identificēja personību, arī tas
nebija tik viegli, jo latviskie uzvārdi bija izkropļoti, vajadzēja lieciniekus un tulkus, kas

apgalvoja, ka tas patiešām ir tas pats sarakstā minētais cilvēks. Katru dienu sauca uz pārrunām
un beidzot, septembra sākumā, iedeva izziņu, ka Kārlis ir nekaitīgs un var atgriezties dzimtenē.

Aptuveni % tikai izglābās no Sibīrijas.
Mājupceļš bija grūts un ilgs - nosaluši, izsalkuši un utaini. Zagšus, pa vilcienu

tamburiem slapstīdamies, ceļoja no Vācijas uz Brestļitovsku. Minsku, Viļņu, Daugavpili uz

Rīgu. Mocīja milzīgs bads. Kaut kā dabūja spaini ar kartupeļiem, kurus arī tūlīt kopā ar citiem
notiesāja. Lielas mokas bija, kad apstājās kuņģis, pilnīgi lieki runāt, ka kaut kur varētu saņemt
medicīnisko palīdzību vai zāles. Te guva pietiekami svarīgu dzīves mācību - ēst mēreni, lai arī

kāds izsalkums mocītu.

Iebraucot Rīgā, pilsētā svinēja Oktobra svētkus. Kārlis biju diezgan noskrandis, mugurā
amerikāņu frencis ar gūstekņa emblēmu nodilušām un īsām piedurknēm. Viņu aizturēja un

teica, lai tāds apkārt nevazājas. Gadījās satikt māsīcu, viņa sagādāja drēbes, un tad jau varēja
iet un piereģistrēt savu atgriešanos. Piedāvāja 300 rubļus, lai radiofonā pastāstu, ka dzimtenē

tiek labi sagaidīts. No tā Kārlis izvairījās, gribējās ātrāk uz mājām, uz Piebalgu. Taču mājās jau

bija pienākusi ziņa, ka viņš ir kritis.

'Tik daudz rūgtas pieredzes tikai piecpadsmit mēnešu laikā. Jaunajam Piebalgas puisim
likās, ka pagājusi jau visa dzīve.

Pēckara iiadi.
Pirmā darba vieta pēc kara bija Jaunpiebalgā par teksti 1 krāsotāju vilnas dzirnavās.

1947. gadā izsauca uz pārbaudi kara komisariātā. No pagasta bija iesniegta sūdzība, ka Kārlis
ir pretvalstisks elements. Lai netiktu izsūtīts uz Sibīriju. Jaunpiebalgā strādāt vairs nedrīkstēja.

Nosūtīja uz Drabešiem, kur ceļu remontiem skaldīja akmeņus. Tā kā bija mācījies tehnikumā,
tad strādāja par priekšstrādnieku. Akmeņlauztuvēs nostrādāja trīs gadus, līdz saslima ar

tuberkulozi. Nokļuva Ķemeru sanatorijā, kur izdeva izziņu, ka nav piemērots fiziskam darbam.
Darbu sameklēt nācās ar lielām grūtībām, jo nekur nepieņēma. Tomēr caur labiem cilvēkiem

atgriezās vecajā darba vietā trikotāžas cehā Jaunpiebalgā.
Ilgus gadus Kārlis strādāja par melderi kolhoza dzirnavās, mala graudus- miltos,

putraimos, grūbās un mannā, kā arī mazgāja, plucināja, kārsa, vērpa vilnu un krāsoja dzijas.
Kopā ar sievu Annu izaudzināja strādīgas, gudras un labas meitas, kopa savu piemājas
saimniecību, vasarās vāca sienu, sarūpēja malku kārtējai ziemai un ik rudeni priecājās par

košajām dālijām, kas bagātīgi ziedēja mazajā dārziņā pie mājas. Aktīvi piedalījās Jaunpiebalgas
sabiedriskajā dzīvē, dziedāja vīru ansamblī, kā ar kori dziedāja Latviešu X Dziesmu svētkos,
svētdienās strādāja baznīcā par zvaniķi un plēšu minēju ērģelēm.

1987.gadā kinorežisors Juris Pakalniņš, kas tobrīd

bija Maskavas Kinematogrāfijas institūta pēdējo kursu
students, Jaunpiebalgā piedalījās filmas radīšanā par kapu
svētkiem (filma Jurim Pakalniņam mīklaini pazudusi studiju

laikos Maskavā). Tur arī Kārlis nofilmēts sēžam pie dzimtas
kapiem.

Pārskatot

nofilmēto

materiālu,

Kārlis

Jurim

Pakalniņam iekrita acīs, kā kolorīts tips ar kinematogrāfisku

seju. Vēlāk tika piedāvāts Kārlim filmēties viņa diplomdarba
īsfilmā “Bez nokrišņiem”. Kārlis no sākuma nav piekritis.

Tikai pēc ilgstošām sarunām un Jura vecāku pazīšanās,
saņemta piekrišana. Filmēšana bija paredzēta pāris nedēļas,
taču šai laikā bija tikai divas saulainas dienas. Tāpēc filmēšana ievilkusies līdz rudenim (Juris

Pakalniņš atcerējās, ka tā ir bijusi viena no lietainajām Latvijas vasarām). Lai Kārlis paspētu,

paralēli filmēšanām, padarīt arī piemājas darbus, filmēšanas grupa piedalījusies daudzos darbos

arī siena savākšana.s un kartupeļu talkā. Filmēšana noritējusi turpat Jaunpiebalgas pusē netālu
no Jura Pakalniņa dzimtajām mājām. Juris Pakalniņš atcerējās, ka filmēšanas procesu sarežģīja,

ta,s ka Kārlis nebrauca ar automašīnu, bet viskuriozākais bijis tas ka filmēšanas procesā
operators ticis piesiets pie 1936.gada ražojuma automašīnas motora pārsega. Filma tikusi

izrādīta Rimini kinofestivālā, kur saņemta galvenā balva - Juris Pakalniņš varējis stažēties
Itālijā. Vācija divas reizes saņēmusi atļauju rādīt filmu Vācijas, Austrijas un Šveices auditorijai.

Filma rādīta arī Latvijas Televīzijā un apskatāma vecvecāku personīgajā filmu arhīvā.
Visu dzīvi Kārli ir pavadījusi gudrā dzīves ziņa un darbs, no kura sirma vira rokas

nešķīrās nekad.

Kārļa atziņa bija: „Cilvēks ir sīksts un var daudz izturēt!” Lai arī mums visiem būtu
tāds sīkstums un izturība!

Izmantotie avoti

Kārļa Burjota vecākās meitas Ilze Bergas atmiņu stāstījums;
Kārļa Burjota meitas Māras Tamanes atmiņu stāstījums;
Kinorežisora Jura Pakalniņa atmiņu stāstījums par Kārli Burjotu un filmas “Bez nokrišņiem’
filmēšanas laiku;

Maijas Ķīķeres pierakstītās atmiņas par Kārļa Burjota leģiona laiku;
Fotogrāfijas no personīgā arhīva.

Latvijas Republika

Valmieras Valsts ģimnāzija

Mans vectevs, leģendārs
autobraucējs
Vēsturēs darbs

Darba Autors:
7.C klases skolnieks

Gustavs Judeiks
Darba vadītājs:

Iveta Amoliņa
Valmiera

2019

Ievads
Savu darbu rakstīju, jo gribēju vairāk uzzināt par savu vectēvu Guntaru Judeiku. Mans
vectēvs padomju laikos bija slavens autobraucējs, kurš panācis daudz ko, ieguvis

neskaitāmi daudz apbalvojumu un čempionu titulu. Es izvēlējos rakstīt par savu vectēvu

jo vienmēr esmu gribējis zināt ko viņš ir sasniedzis, ko piedzīvojis, un kā viņš nokļuva

līdz savai slavai un meistarībai.

No bildēm un tēta stāstītā sapratu cik daudz man vectēvs ir darījis, cik daudz
sacīkstēs viņš ir piedalījies un cik uzvarējis. Mans vectēvs tiešām ir bijis viens no
meistarīgākajiem autobraucējiem padomju laikos Latvijā.

Mans darba jautājums - Kā mans vectēvs Guntars Judeiks kļuva par slavenu

autobraucēju? Vēlos uzzināt kāds bija viņa ceļš līdz virsotnei. Kā viss sācies un ko
pārdzīvojis.

Šī darba mērķis ir izprast mana vectēva dzīves gājumu un sasniegumus. Uzzināt kā
attīstījies autosports Latvijā un kā to ietekmējis mans vectēvs. Tā dēļ, ka es gandrīz
neko nezinu par savu vectēvu, šis darbs būs man interesants, kā arī neliels

izaicinājums.
Lai labāk izprastu sava vectēva dzīvi man būs daži uzdevumi

1. Izjautāt savu tēti
2. Analizēt daudzās bildes
3. Iepazīties ar nelielo daudzumu informācijas ko atradu avīžu rakstos un Internetā

Darbā izmantoju diplomus un bildes kā vizuālos avotus un avīžu rakstus kā rakstiskos.

Darbs nebūs viegls jo es ļoti maz zinu par savu vectēvu un mans tētis arī pilnībā visu

nezin. Tāpēc nāksies daudz balstīties uz bildēm un avīžu rakstiem

Jaunība
Guntars Judeiks ir dzimis 1952. gada 22. oktobrī Strenčos. Viņš piedzima Gunāra un Austras
ģimenē. Bet ļoti agrā vecumā Austra pameta viņus. Tā sanāca

ka Guntaram nācās dzīvot Burtniekos pie vecāsmammas un
•

vectēva Viļa, kurš bija kā traks uz mehāniskiem brīnumiem.

I

' Tā tas bija jau tolaik, kad Vilis, vēl jauns būdams, sēdās pie

pirmās tai pusē uzradušās mašīnas stūres. Kad nāca vēl
mašīnu, Vilis prātoja kā tās padarīt ātrākas un stiprākas.

Guntars maziņš būdams nebija liels palaidnis. Ja izdarīja kaut
ko, tas bija kaut kas tehnisks, ar šādiem tādiem dzelžiem
saistīts. 30. augustā saimniecība saņēma pirmo ugunsdzēsības
mašīnu. 1. septembrī Guntars sāka iet ābečniekos, taču 2.
septembrī visi burtoja bez Guntara. Viņš visu dienu bija

t pavadījis lūrot
/. cillēls'

izmēģinājumu - Ko tad sarkanais vāģis īsti spēj. Jau

agrīnā bērnībā Guntars jau ir bijis ieinteresēts par
tehniskām lietām un auto.

Jau pavisam maziņam, Guntaram ļāva braukt ar

traktoru, vienīgi kājas netika līdz pedāļiem. Savu

bērnību Viņš pavadīja ar tehniskām lietām. Tā viņš
ieguva mīlestību pret tehniku uz visu mūžu. Kad

Guntars varēja sēsties uz moča, viņam radās jauna nodarbe. Tā viņš jaunībā ņēmās ar močiem.
Pēc tam, Guntars mācījās Priekuļos. Kad viņš Priekuļu skolu bija pabeidzis, viņš sāka dienēt

armijā.

' Attēlā redzams mazs Guntars Judeiks ar savu tēti Gunāru un mammu Austru
2 Guntars vada traktoru Viļa vadībā

2.Attēls^

Tur viņš piedalījās ASK armijas motobraucēju vienībā, kur trenējās un piedalījās dažādās PSRS

sacensībās. Augstākais sasniegums bija 8. vietā PSRS mēroga sacensībās. Diemžēl smagā avārijā

Guntars savainoja savu redzi un dēļ tā nespēja vairs
braukt motosportā. Auto sportistiem bija iespēja iegūt

kontaktlēcas, bet putekļu dēl, kas bija uz trases, tās
nevarēja izmantot. Šeit sākās slavenā Guntara Judeika
karjera.

5. Attēls

Autosports Padomju laikā Latvijā
Autosports padomju laikā bija ļoti populārs. Latvijā sāka parādīties vairāk mašīnu un attīstījās

autosports. Latvijas autošosejas tradīcijas un panākumi kaldināti jau kopš pagājušā gadsimta
sešdesmitajiem, septiņdesmitajiem gadiem, kad Latvijas vārds tā laika PSRS mērogos izskanēja
pateicoties Arnoldam Dambim (Kurš bija man vectēva

treneris viņa karjeras garumā) Viktoram Kalniņam un
citiem sportistiem. Tajā laikā nebija vajadzīgs daudz

naudas, lai ko panāktu. Ja gribēji braukt, vienkārši bija
jāizrāda iniciatīva. Ja tu gribēji mašīnu, dabūji vecu

krāmu par lētu naudu, un ja tev bija vajadzīgās
zināšanas varēja uztaisīt to par piemērotu mašīnu
4. Attēls

sacīkstēm. No padomju savienības bija iegūstams atbalsts, jo viņi autosportu uztvēra ļoti

nopietni, un Latvijā bija daudz talantu.

Tālākās gaitas
Valmieras tehniskā sporta veida vīri Guntaru pazina, tādēļ ļāva jauneklim pašam uz savu roku

braukt līdzi uz autosacīkstēm, lai liktu lietā savas mehāniķa prasmes un padomus. Drīz vien viņa

darba mīlestība tika atalgota. Pēc sarunām ar Jāni Alliku un Pāvilu Mežalu Guntara rīcībā

nokļuva nolietots Moskvičs. To kopjot varēja to pamudināt uz neprātīgu skrējienu.

Guntars Judeiks:
-Valmieras “Lauktehnikā” viens brauca ar “Moskvič-412 ” To nebiju redzējis, taču vadību tas

laikam neapmierināja, tāpēc autiņu piedāvāja man. Piekritu. Pusotru gadu ar to pašu moskviču
braucu visur kur — pat mazākos rallijos, veiklība.';

sacensībās, sprintā, lai tik dabūtu pirmo sporta
klasi un drīkstētu startēt šosejas aplī. Bet cik tad
tālu (un ātri) tu tiksi ar moskviču...

Ar moskviču Guntaram nesanāca ilgi braukt, jo

sāka parādīties žiguļi ar kuriem moskvičs nespēja

”

konkurēt.
5. .4liēls^

Devos uz Rīgu pie Arnolda Dambja. Lai iedod man kaut ko labāku. Dabūju brauktu žiguli

(2103). Nekāda dieva dāvana tā nebija, tomēr pirmajā piegājienā ar savu ‘ 'trīnīti ’ ’ PSRS
čempionātā ieņēmu 10. vietu. Tikai tad var teikt, sākās īsti nopietna autobraukšana, -laikraksts

‘ 'Sports''.

Guntars savu otro mašīnu ieguva no Arnolda Dambja, kura bija Arnolda dēla - Jura - bijusī
sporta mašīna. Ar šo mašīnu 1979. gadā Guntars ieguva 10. PSRS čempionātā. Un vēlāk 1. vietu
“'Dzintara Volgā”. Tas bija viņa pirmais lielais

panākums. 1980. gadā Guntars saņēma jaunu
VAZ-2196 automašīnu un sākās uzvaru sēriju

visdažādākajās vissavienības sacensībās.
6. Attēls^

3 Ar numuru 52 brauc mans vectēvs Guntars Judeiks
' Mans vectēvs 1980. gadā iegūst kausu par 1. vietu ‘'Valmieras aplī"

Iegūstot šo mašīnu sākās liela uzvaru

sērija. Vispirms sezonas atklāšanas sacensībās,

H .U P A A A A U C S

Autotransporta ministrijas balvā. Dzintara
Volgā Judeiks ieguva 1.vietas. Pēc tam vēl
viena godājamā 3. vieta PSRS čempionāta

flnālsacensībās Tbilisi ,,Rustavi” trasē.
1981 .gads bija veiksmīgākā sezona Judeika

karjerā. Viņš izcīnīja pārliecinošas uzvaras
visās sacensībās, kurās startēja, ieskaitot PSRS čempionātu Kijevā. Jau pirmajā aplī Judeiks

izvirzījās brauciena vadībā un pārliecinoši finišēja 1 .vietā.

ZIRGU

7,attēls^

l'iena uzvara jau rokā! Tiesneši atzinuši ‘'lellīti”^
par vislabāk sagatavoto un elegantāko mašīnu,
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bet tas nekas, tas sīkums. Vispirms jāizskrien

ātrais aplis par labu vietu uz starta. Tā, trīs, divi,

"•■'1

viens' - zaļa uguns un gāze grīdā! Cik ātri vien
var! Līkumi, taisnes un pagriezieni - viss sanāk

žssfe Ha®i sBs

apbrīnojami! Finišs! Šķiet var cerēt.... tikai
septītais. Četri Toljatiešf, lietuvietis un
maskavietis. Vieta - trešajā rindā pa vidu. Labi ka

ne starp abiem toljatiešiem, tadjau startā

saspiestu kā cāli. Lūk ko nozīmē saus.s asfalts,

taisnes un Toljati firmas mašīnas.
Novakarē nāk dūmakaina. Tā kā mākoņi, tā kā uz
lietu. Nekas, viss vēl nav zaudēts! Rītam jābūt
gudrākam par vakaru.

5 Diploms par 3. vietu Tbilisi finālsacensībēs
* Tā sauca Guntara mašīnu, jo tā aizmugures izskatījās pēc lelles un tā vienmēr bija nopulēta un
smuka
Toljati ir pilsēta Krievijā, kur 1967.-71. gadā, sadarbībā ar FIAT, tika uzcelta gigantiska AutoVAZ
rūpnīca, kā ražotās automašīnas Žiguļi bija masveidīgākais auto zīmols PSRS.

Rīts atnāk ar slapjumu. To pašu tik loti gaidīto. Nupat, nupat jābrauc uz starta vietu. Taču kaut
kāda iemesla dēļ starts tiek atlikts. Varbūt tā paša slapjuma dēļ? Paiet kāda stunda. Mākoņi tikai

klejo. Bet vējš asfaltu jau apsusinājis. Toljatieši gandrīz vai gavilē. Viņi arī zina, ka uz slapja

asfalta man iet labi. Mūsējie malā visi satraukti. Latvijai šajā čempionātā galīgi neiet. Vienīgā

cerību ir uz mums ar .Juri. Sarindojamies, un kas tad tas - klejojošie mākoņi atkal sāk rasināt!
Aiziet! Garām vienam! Garām otram....

Blieziens! Protams Toljatietis! Suns tāds!
Līdzsvaru un tālāk! Apdzīts trešais,
ceturtai.s.... un arī piektais! Tas tiešām ir

laiciņš, sāk līt. Pēc pirmā apļa vinnē par

kādām 3 sekundēm. Tikai uz priekšu! .Jātur!

Finišs! Uzvara! Citi pēc citiem nāk apsveicēji.

Arī valmierieši. Kopā vedīsim mājās medaļu.

8. Atlel.č

Tā tiešām ir mūsu visu medaļa. Cik vakaru nav iztērētspucējot ‘"lellīti” Jāiet, jāpiezvana GitaF.

Viņa pati saka, ka jūtoties labāk trases malā, tad lai ātrāk uzzina ka es esmu dzīvs un vesels pēc
sacīkstes. Un gan jau arī nedaudz papriecāsies par medaļu.
-Guntars Judeiks žurnālā ‘'Zvaigzne” 1981. gadā pēc 1. vietas PSRS čempionātā
Šis bija tikai sākums Guntara Judeika

karjerai. ŠTs sacīkstes bija tik ļoti
svarīgas viņa karjerā, jo tā bija pirmā
lielā uzvara PSRS mēroga sacīkstēs.

Mans vectēvs aizvadīja veiksmīgu
karjeru, būdams vairāk kārtējs Latvijas

un PSRS čempions.

9. Attēls

8 Šajā bildē redzanns Guntars Judeiks Kijevas PSRS sacīkstēs
’ Gita ir mana vecāmamma, tajā laikā Guntara sieva un mana tēta mamma.

Gunārā Judeika lielākie sasniegumi
/.

Vieta PSRS čempionātā Kijevā 1981. gadā.

2. Sezonā.'! kopvērtējumā 1982. gada mans vectēvs
palika pirmais PSRS čempionātā

3. kopš 1988.gada brauca PSRS izlases sastāvā

starptautiskās sacensihā.s
4.

198"^. un 1988.gada PSRS čempionāta bronzas

medaļas ieguvējs vieglo automobiļu klasē.
5.

Vairākas- uz\’ara.s PSRS čempionātos (druzija.s pilsētā

AHOADM

Tbilisi. Kur viņu padomju laiko.s uzskatīja par varoni

6.

Viņ.š bija 11 kārtējs Latvijas čempions.

1. Judeiks sava.s karjera.s laikā ieguvi.s ļoti daudz medaļu
8.

Vairāka.s uzvaras PSRS čempionātos Gruzijas pilsētā

Tbilisi. Kur viņu padomju laika.s uzskatīja par varoni

Un protams daudzi citi sasniegumi. Tos visus ielikt šajā darbā būtu

neprātīgi.
APBALVO

Dzīves nobeigums
Mans vectēvs tiešām bija leģendārs cilvēks. No pirmās sacīkstes, līdz pēdējai, viņš bija
apbrīnojams. Dēļ viņa daudzi zina uzvārdu Judeiks. Viņš ir atstājis savu devumu Latvijai, par ko
es un visa l.atvija var lepoties.

Guntars Judeiks bija profesionāls autobraucējs 16 gadus. To laikā viņš arī radīja 3 bērnus.
Manu tēti Gati Judeiku, un meitas Baibu un Lieni. Mans tētis arī daļēji sekoja sava tēva pēdās.
Viņš arī jau no bērnības interesējās par mašīnām, un tagad ir teicams mehāniķis. Vairāk

nodarbojoties ar elektriskajām iekārtām mašīnās.
Diemžēl Guntars Judeiks bija slims. Un būdams 52 gadus vecs aizgāja. Viņš nomira

2004. gada novembrī. Veselus 2 mēnešus pirms manas dzimšanas. Diemžēl man nesanāca viņu
iepazīt, tāpēc šīs darbs man ir tik ļoti svarīgs un interesants. Ar šo darbu beidzot varēju nedaudz

vairāk uzzināt par savu vectēvu.

Bet liktenis bija lēmis...
‘ 'Es nekļuvu ne par lidotāju, ne burātāju. Dzīvē viss ie^iezās tā. kii e.s kļuvu par
autosportistu. To nenožēloju ne mirkli un esmu liktenim par to pateicīgs.''

Guntars Judeiks

Saturs
2 Ipp. - Ievads

3- 4 Ipp. Guntara jaunība
4 Ipp. - Autosports padomju laiku Latvijā

4- 7 Ipp. - Guntara Judeika tālākie dzīves gājumi
8 Ipp. - Guntara lielākie sasniegumi
9 Ipp. - Epilogs

10

Atsauces
1. Internets
https://lv.wikipedia.org/wiki/Toliati

http://www.racinghistorv.lv/drivers/guntars-iudeiks
https://spoki. 1 v/automoto/psrs-autosports/151896
2. Prese

Avīze ” Liesma”
Žurnāls ‘’Zvaigzne”
Un daudzi citi preses raksti kuru nosaukumus nevarēju atrast
3. Atmiņas

Mana tēta atmiņas, kurš daudz ko varēja pastāstīt par manu vectēvu
Vairāku ģimenes locekļu atmiņas, kuru nebija daudz, bet tik un tā tās ir nozīmīgas

4. Fotogrāfijas
Foto no vectēva albūma un fotogrāfijas iegūtas no paša vectēva kolekcijas.

Latvijas Republika

Valmieras Valsts ģimnāzija

Mans vectēvs - pulkvežleitnants Harijs Gackis - Valmieras 22.

Zemessardzes bataljona dibinātājs
Radošais darbs

Darba autors: Ronalds Gackis
7.C klases skolēns
Darba vadītāja; vēstures skolotāja
Ineta Amoliņa

2019
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Ievads
Savu darbu rakstīju, jo vēlējos uzzināt vairāk par sava vectēva ieguldījumu

Zemessardzes izveidē. Jebkurai valstij nozīmīga ir tās aizsardzība. Ņemot vērā

vēsturiskos un ģeopolitiskos apstākļus, Latvijai aizsardzība ir īpaši svarīga. Tikai tagad

sāku apzināties sava vectēva ieguldījumu valsts aizsardzībā. Mans vectēvs ir stāvējis
pie Zemessardzes izveides šūpuļa pēc tam, kad 1990. gada maijā tika parakstīta

Neatkarības deklarācija un uz tās pamata veidojās īpašās brīvprātīgās vienības. Harijs
Gackis Valmierā bija šīs vienības komandieris. Tad nāca barikāžu laiks un 1991. gada

23. augustā tika parakstīts Likums par LR Zemessardzi. Pilsētas un rajona vadība
Harijam Gackim uzticēja izveidot Zemessardzes bataljona štābu Valmieras rajonā.
Darba mērķis: atspoguļot Zemessardzes bataljona izveides pirmsākumus

Valmierā un Harija Gacka ieguldījumu.
Darba uzdevumi: 1. Atlasīt vēsturisko materiālu.

2. Analizēt iegūto informāciju.
3. Apkopot to projekta darbā.

Darbā izmantoju: 1. Tuvinieku atmiņas.
2. Literāros avotus.
3. Fotogrāfijas u.c.
Pētījuma laikā intervēju Harija Gacka tuviniekus, iepazinos ar fotogrāfijām un

citiem dokumentiem, rakstiem avīzēs un grāmata.

1. Harija Gacka dzīves gājums
Mans vectēvs Harijs Gackis 64 gadu vecumā ir teicis šādus vārdus;

“Vērtējot savu mūžu, varu secināt, ka ideāli nodzīvot savu dzīvi nav iespējams

nevienam. Gribot vai negribot rodas dažādi šķēršļi, kļūdas, kad tiek radītas ciešanas

sev, savam tuvākajam, sabiedrībai, un ir brīži, kad tas ir jānožēlo. Es no savas dzīves
varbūt sev varētu pārmest to, ka man pietrūka gribasspēka turpināt izglītību augstākā

līmenī, bet tas bija saistīts ne vien ar mani, bet arī ar materiālajiem apstākļiem...” [1.]
Harijs Gackis ir dzimis 1934. gada 1. jūlijā Rūjienā strādnieku ģimenē.
Ieguvis vidējo speciālo izglītību jurisprudencē. 27 gadus nostrādājis Valmieras milicijā

par izmeklētāju un izmeklēšanas nodaļas priekšnieku. Septiņus gadus (1991-1997) bijis
Zemessardzē bataljona komandieris. 27 gadus nostrādājis Valmieras milicijā par
izmeklētāju un izmeklēšanas nodaļas priekšnieku. Septiņus gadus (1991-1997) bijis

Zemessardzē bataljona komandieris. Divus sasaukumus ir bijis Valmieras domes
deputāts. Darbojies izglītības, kultūras un sporta komitejā, uzņēmējdarbības komitejā,
vadījis pilsētas domes administratīvo komisiju.
Viens no viņa spilgtākajiem bērnības sapņiem bijis kļūt par profesionālu

sportistu, jo padevās vairāki sporta veidi. Maz ir tādu disciplīnu, ar ko viņš nav
nodarbojies, varbūt vienīgi ar airēšanu. Pat ar izpletni ir lēcis. Sabiedriskais darbs un

sports ir iegājis dzīves ritmā. Lai gan bērnības sapnis nepiepildījās un vectēvs bija tikai
amatieris futbolā, vieglatlētikā, daudzcīņā, šaušanā un vēl vairākos sporta veidos
(jāatzīmē, ka militārajā daudzcīņā viņš bija Latvijas čempions). Tas viss bija pietiekams
stimuls viņa veselībai, cieņai sabiedrībā. Visu mūžu aktīvi piedalījās sporta dzīvē,

tiesāja futbola sacensības, šaušanu, pēdējos gados nodarbojās ar tiesāšana.s darbu
organizēšanu. Bija enerģisks sporta līdzjutējs, mudināja savus bērnus un mazbērnus
nodarboties ar sportu.
1961. gadā vectēvs nodibināja ģimeni, kurā auga divi bērni - meita Sandra

un dēls Bruno. Viņam ir četri mazbērni.
Visaugstāk viņš vērtēja godīgumu pret sevi, savu ģimeni, pret sabiedrību,
pret tev uzticēto pienākumu. Cienīt ne tikai sevi, bet arī tavu domubiedru un ideju

pretinieku. Nebūt vienaldzīgam pret citu sāpēm, nelaimēm. Būt atklātam un

paškritiskam. [5.]

1, Zemessardze un tās nozīme Latvijas Republikā
Zemessardze ir sabiedrisks valsts pašaizsardzības formējums, kuras mērķis

ir iesaistīt iedzīvotājus valsts, tās pilsoņu un viņu mantas aizsardzībā, sniegt palīdzību

robežapsardzei, policijai un muitas iestādēm, kā arī piedalīties avāriju, stihisku
nelaimju seku likvidēšanā.
Latvijas Republikas Zemessardze tika dibināta 1991. gada 23. augustā. Tas

bija loģisks turpinājums trešajai tautas atmodai un neatkarības atjaunošanai. Šajā laikā

sabiedrībā vēl spilgti virmoja barikāžu gaisotnes un noskaņas gars. Daudzi pilsoņi,

izmantojot savu iepriekšējo pieredzi un zināšanas, iesaistījās jaunās valsts spēka
struktūru (armijas, policijas, muitas u.c.) veidošanā. [2.1

Iestāšanās Zemessardzē ir brīvprātīga. Ar Zemessardzes priekšnieka 1991.
gada 24. augusta pavēli nr.l tika sākta zemessargu reģistrācija pašvaldību teritorijās.

Atbilstoši likumam zemessargi dienestu sāka. dodot zvērestu;
"Es. Latvijas Republikas zemessargs, zvēru, netaupot savus spēkus un

dzīvību, aizsargāt Latvijas tautu un Latvijas valsti, tās neatkarību. Apsolos pēc labākās
sirdsapziņas pildīt zemessarga pienākumus, stingri ievērot Latvijas Republikas

likumus. Zemessardzes dienesta nolikumu un reglamentus. ”

2010. gada 1. septembrī LR Zemessardzes likumā tika veikti grozījumi, lai
tas būtu identisks profesionālā dienesta karavīra zvērestam.
Zemessardzes uzdevumi;

1) sagatavot Latvijas pilsoņus dienestam Zemessardzē un apmācīt
Zemessardzes personālsastāvu;
2) pildīt valsts aizsardzības uzdevumus;
3) likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā piedalīties

starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos;

4) piedalīties uzņēmējvalsts atbalsta sniegšanā;

5) iznīcināt sprādzienbīstamus priekšmetus un veikt spridzināšanas darbus;
6) piedalīties avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos un ārkārtējo
situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas pasākumos;

7) sniegt atbalstu valsts un pašvaldības institūcijām likumpārkāpumu
novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā;

8) sniegt atbalstu informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas

institūcijai informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanā un radušos seku

pārvarēšanā;
9) sniegt atbalstu Rekrutēšanas un jaunsardzes centram jaunsargu interešu

izglītības programmas īstenošanā.

Zemessardzes devīze: ‘'Par tēvu zemi un brīvību!’"

ZS simbolika:

ZEMESSARDZE
Attēls nr. l

Zemessargu ietērpa piedurknes zīme apstiprināta 1992. gada

Attēls nr.2

Zemessardzes emblēma

3. Zemessardzes dibināšana Valmierā
1991. gads bija tautai atbildīgs un grūts laiks. Bija jāatjauno tas, kas 50

okupācijas gados tika sagrauts. Bija jāatgūst sava vēsturiskā vieta Eiropā. Jāpanāk
politiskā stabilitāte, jāreorganizē ekonomika, jāveido savi aizsardzības spēki un jāsapņo
par iestāšanos NATO. Latviešu tauta par savu drošības garantu izvēlējās veidot

Zemessardzi.

Zemessardzes 22. Valmieras bataljona izveide sākās pēc tam, kad ar
Zemessardzes štāba priekšnieka 1991. gada 10. oktobra pavēli nr. 28 par ZS 22.
Valmieras bataljona komandiera pienākumu izpildītāju tika iecelts Harijs Gackis.
Pirmo zemessargu kandidātu zvērestu došanas ceremonija notika 1991. gada 21.

decembrī Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā.[2.]

22. kājnieku Valmieras bataljona devīze: “Mans zelts ir mana tauta, mans

gods ir viņas gods!”

Valmieras 22. bataljona karogs

tTT
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A

Attēls nr.4

Attēls nr.5
/ 993. gada 22. oktobrī Valmierā Sv. Sīmaņa baznīcā karoga iesvētīšanas

ceremonija ( karogu ienes: pirmā rindā no kreisās Bruno Gackis, Jānis Fjodorovs).

No Harija Gacka atmiņām: “Pilsētas un rajona vadība man uzticēja izveidot

Zemessardzes bataljona štābu Valmieras rajonā. Mums ierādīja dienesta telpas bijušajā
kara komisariāta ēkā Rīgas ielā 50, un pamazām tikai uz brīvprātības pamatiem pilsoņi

tika aicināti pieteikties bruņotajā formējumā - Zemessardzē. Sākumā pieplūdums bija

diezgan liels, tad neskatījāmies-jauns vai vecs, kā ar veselību, varbūt sākumā drusciņ
saforsējām, bet neviens dzimtenes nodevējs netika pieņemts. Mūsu bataljons izveidojās

par diezgan spēcīgu un cienītu. Galvenie uzdevumi jau no pirmās dienas bija robežu

kontrole, toreiz Latvijā atradās arī padomju armija... Gribas atzīmēt, ka no rajonā

esošajiem aptuveni 300 zemessargiem ir tikai 30 algoti, bet pārējie visi ir brīvprātīgie,
kas strādā savā brīvajā laikā un bieži arī izlieto savus materiālos līdzekļus, lai piedalītos

pasākumos un mācībās.” [1.]

Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas pirmsākumos Zemessardzei bija
liela loma valsts aizsardzības spēku izveidē. Ārrindas zemessargiem 3-10 dienas gadā

bija paredzētas mācības nometnēs ārpus savām dzīvesvietām. Zemessardzei bija

uzdevums gatavot iesaukumu mūsu armijas rindās, darboties ar jaunsargiem. Jau
deviņdesmitajos gados zemessargi piedalījās mācībās ne tikai Latvijā, bet arī Dānijā,
Lielbritānijā, ASV. Pieauga nepieciešamība pēc angļu valodas zināšanām.

Attēls nr.6

Attēlā viens no pirmajiem Jaunsardzes organizācijas dibināšanas pasākumiem Latvijā
1992. gada H. novembri Valmieras rajona Kauguru pamatskolā (tuvplānā no kreisās

bataljona komandieris Harijs Gackis pieņem ziņojumu no topošā Jaunsardzes vadītāja
Artūra Skrastiņa.)

Attēls nr. 1
Pirmās lielākās Valmiera.^ 22. Zemessardzes bataljona mācības Valmieras, rencēnu

pagasta apkārtnē. Bataljona komandieris Harijs Gackis ( priekšplānā ) iepazīstina
bataljona zemessargu.s ar mācību vietu. 1994. gada 9. janvāris.
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'‘Esmu gandarīts, ka Valmieras Zemessardzes bataljons, visi šie vīri,
neskatoties uz viņu vecumu, ir savu pienākumu līdz šim pildījuši apzinīgi. Ir izveidots
un nostiprināts bataljona štāba kolektīvs un, galvenais, Valmieras zemessargi ir

ieguvuši autoritāti un rajona iedzīvotāju uzticību. Sevišķi tas ir nepieciešams lauku
rajona iedzīvotājiem, kur policijas darbinieki nevar apkalpot visus iecirkņus. Ja katrā

mājā ir pa vienam zemessargam, tas rada nelabvēļiem bijību, visi zina, ka zemessargi
ir bruņoti. Arī rūpes pagaidām vēl ir diezgan lielas - likumu nesakārtotība, valdības un

Saeimas vilcināšanās, varbūt nevēlēšanās nopietnāk domāt par valsts aizsardzību.

Zemessardze pārstāv Nacionālo Bruņoto spēku pamatu, padomājiet - ap 16 000
ārrindas zemessargu! Šobrīd lielākās rūpes ir saistītas ar sociālajām garantijām, ar

materiālo apgādi, apbruņojumu, munīciju, apģērbu.” - Tā Harijs Gackis 1998. gada 1.
jūlijā.
1997. gadā Harijam Gackim tiek uzticēti Zemessardzes 2. brigādes

komandiera pienākumi Cēsīs un piešķirta pulkvežleitnanta pakāpe. Ja Valmieras

bataljonā bija 30 štata darbinieki un daži simti ārrindas zemessargu, tad brigādē bija
jāpārzina jau vairāki tūkstoši cilvēku.

Pēc Harija Gacka teiktā: "Izstrādājot valsts aizsardzības stratēģiju, vispirms

ir jāatrisina iekšējās problēmas. Ir arī skaidrs, ka Zemessardzei jākļūst par vienu no
galvenajiem balstiem valsts aizsardzības spēkos.”

Pulkvežleitnants Harijs Gackis devās mūžībā 2014. gada 7. janvārī 79 gadu

vecumā.
"Mans dienests visu laiku bijis saistīts ar uzplečiem, dienesta pakāpju nosaukumiem,

un šajos reglamentos ir noteikts vecums .Tev ir jāaiziet neatkarīgi no darba spējām, lai

gan tu vēlētos vēl stādāt. "[1.]
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4. Apbalvojumi
Par ieguldījumu valsts aizsardzībā Harijam Gackim piešķirti šādi apbalvojumi:
Zemessardzes Nopelnu zīme "Par tēvu zemi un brīvību!”

Attēls nr.8
Ar Zemessardzes nopelnu zīmi apbalvo zemessargus, kas ar savu darbību

veicinājuši Zemessardzes izveidošanos un attīstību valsts mērogā; kam ir izcili nopelni

atsevišķu Zemessardzes vienību izveidošanā; kas pašaizliedzīgi kalpojuši līdzpilsoņu
labā vai ar izcilību veikuši savus pienākumus, kā arī par kaujas nopelniem.
Medaļa par ieguldījumu bruņoto spēku attīstībā

Attēls nr.9
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Medaļa par centību militārajā dienestā

Attēls nr. 10
Zemessardzes komandiera apbalvojums - piemiņas medaļa "Zemessardzei
15 gadi”

Attēls nr. 11

13

Atzinības goda zīme

T

Attēls nr. 12

Zemessardzes emblēmas

Attēls nr.l3

14

Nopelnu zīme

Attēls nr. 14
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5. Nobeigums
Harijs Gackis ir bijis aktīvs cilvēks, kas 27 gadus ir nostrādājis par

izmeklētāju Valmieras milicijā. No ŠT laika guvis atziņu, ka svarīga ir attieksme pret

cilvēkiem, sevis disciplinēšana. rakstura veidošana un atbildības sajūta par savu darbu.
Izmeklētāja darbā viņam uzticēja saimnieciskās lietas par valsts īpašuma izlaupīšanu

un grupveida noziegumiem.

Sports ir bijis viņa dzīves svarīga sastāvdaļa. Ja nebija jutis sportisko
nogurumu, tad nejutās vesels. Pateicoties sportam, bija ieguvis koncentrēšanās spējas,
disciplīnu un precizitāti. Nodarbojies ar daudziem sporta veidiem, bijis tiesnesis.

Kā Valmieras pilsētas domes deputāts uzskatīja, ka nedrīkst pieļaut
pašvaldības atsvešināšanos no cilvēkiem, ka ir jābūt cilvēciskai un taisnīgai pieejai
sabiedrisko jautājumu izlemšanā. Darbojies divos domes sasaukumos.

Kā Zemessardzes komandieris uzskatīja, ka Zemessardzei ir jākalpo valsts
un tautas aizsardzībai. Ieguvis pulkvežleitnanta pakāpi. Izveidojis Valmieras 22.

Zemessardzes bataljonu.

Bet man. Ronaldam Gackim, viņš bija vienkārši opis, kas veda uz Gaujmalu
un

mācīja peldēt, vadāja garās pastaigās, mācīja galda spēles - šahu , dambreti,

apmeklēja manas futbola spēles, apsveica dzimšanas dienās un vienmēr dzīvi
interesējās par maniem panākumiem. No opja es varu mācīties viņa atbildību, enerģiju,

sportisko garu un sociālo aktivitāti. Lai ko viņš darīja, viņš darīja no sirds. Tāpēc, kā

vērtību sev, izvirzīšu viņa dzīves moto: ‘"Lai ticētu kādam, vispirms jātic pašam sev,
savam darbam, savam pienākumam.”
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Latvijas Republika
Valmieras Valsts ģimnāzija

Piemiņas vieta 1991. gada barikāžu dalībniekiem

Valmierā
Projekta darbs

Darba autore: Etina Saulīte

7c klases skolniece
Darba vadītāja: vēstures skolotāja

Ineta Amoliņa

Valmiera
2019

Ievads
Projekta darbu “Piemiņas vieta 1991. gada barikāžu dalībniekiem Valmierā” rakstīšu par
barikāžu laiku. Šo tēmu izvēlējos, jo tas mani ļoti ieinteresēja un vēlējos uzzināt un izprast kā

barikādes notika! Uzzināju, ka mans tētis - Dainis Saulītis ir dizaina autors piemiņas vietai Valmierā,
tad arī tas man radīja vēl lielāku interesi un iedvesmu!

Aptaujāju gan savu tēti, gan savas tantes vīru Gati, gan akmeņkali Jāni Sprudzānu!

Barikāžu laiks ir vēsturisks apzīmējums 1990. gada 4.
maijā atjaunotās

Latvijas Republikas aizsardzības

pasākumiem, kas tika organizēti Rīgā un citās Latvijas
pilsētās no 1991. gada 13. līdz 27. janvārim.

13. janvāra rītā, pēc PSRS karaspēka uzbrukuma Viļņas
Televīzijas torņa aizstāvjiem, Latvijas Tautas frontes

vadītāji Dainis īvāns un Romualds Ražuks Latvijas
Radio aicināja Latvijas iedzīvotājus pulcēties Doma

laukumā.

Latvijas

Tautas

frontes

sarīkotajā

protesta

manifestācijā Daugavmalā sapulcējās ap 500 000
cilvēku, lai izteiktu savu atbalstu lietuviešiem un

paustu gatavību turpināt uzsākto valsts neatkarības
atjaunošanas ceļu. Rīdzinieki sāka spontāni veidot
barikādes

šaurajās

Vecrīgas

Latvijas

ielās.

Republika.s Augstākā Padome 1991. gada 13.
janvārī pieņēma „Aicinājumu Latvijas tautai” un
lēmumu

„Par

Latvijas

Republikas

Augstākās

Padomes aizsardzības štāba izveidošanu”.

Gatis stāsta:
*’ Uz barikādēm braucu 1991.g. janvārī

kopā ar Saviem klases biedriem.. Daudzus
vienaudžus vecāki nelaida, jo tomēr mums

bija

tikai
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gadu!

neiesaistījāmies

Lai

barikāžu

gan

paši

veidošanā,

jebkurā brīdī bijām gatavi aizstāvēt jauni
veidoto Latvijas valsti, tikām izstaigāt Rīgas

ielas, redzēt situāciju, un uztraukties kopā ar
pūli. Ieradāmies vakarā, kad barikādes jau
----------

. .... - . ■.

I^ļjg uzbūvētas. Ārā bija -20 grādi, bet
kopības sajūta un doma. ka notiek kas

svarīgs,

palīdzēja

aukstumu

pārvarēt.

Izstaigājuši Rīgas ielas, nakti pavadīja Dzirnavu ielā pie Lattelekom ēkas, kur viss bija aizbarikādēts
un atstāta tikai labirintā izveidota ieeja, lai Liels "pūlis" vienlaikus nevarētu iebrukt. Tad pienāca
informācija, ka pa Rīgu sāk braukāt bruņumašīnas. Bija sadalīti cilvēki - "pamatmasa’’. tie kas bija
gatavi aizstāvēties, un kam bija kādi ieroči, piemēram, lāpstas, mieti vai gāzmaskas, vai jebkas ar ko

varēja izstāvēties. Vēlāk tika paziņoti noteikumi, kas kuram jādara, ja kāds iebrūk un visiem bija jābūt
gataviem visam! Tajā naktī nekas nenotika, tāpēc mēs brauca atpakaļ ar vilcienu. Vilcienā, atpakaļ
braucot, tik un tā visiem bija satraukums, jo Rīga.s ielas bija apdraudētas...”

Lai uzzinātu, kā jutās un ko domāja, tajā laikā cilvēki ārpus Rīgas, devos aplūkot senos laikrakstus

“Liesma” uz Liesmas redakciju, kur man vecāmamma iedeva lielu mapi ar 1991.gada rajona

laikrakstiem. Ļoti interesanti bija aplūkot tā laika presi, kas atspoguļoja 1991 .gada janvāra sajūtas
Valmierā.
Ievēroju arī ka, kā stāstīja Gatis, vienoti un gatavi aizstāvēt savu Tēvzemi bija arī, skolu jaunieši un

viņu skolotāji.

Vietējā laikrakstā bija atrodami gan uzsaukumi vietējiem

iedzīvotājiem piedalīties notikumos, gan kopējās attieksmes

paušana, gan starptautiskā attieksme.
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10 gadus pēc barikāžu notikumiem Valmierā domubiedru grupa policijas majora Aleksandra

Melngārša vadībā nolēma izveidot piemiņas vietu tā laika notikumiem kur ik gadu sapulcēties un
atcerēties notikušo
Lai ideju realizētu, viņš pieaicināja savu draugu Jāni Sprudzānu (kuram tolaik piederēja

akmeņkaltuve) un manu tēti, kurš bija skices un dizaina autors, kā arī žurnālistu Andri Briedi un citus
domubiedrus.
Lai tuvāk izprastu ideju par piemiņas vietas tapšanu runāju ar tā autoriem.

Diemžēl galvenais idejas virzītājs Aleksandrs Melngāršs ir miris
Liels gandarījums bija satikties ar piemiņas vietas izgatavotāju

Jāni

Sprudzānu.

Sarunas

laikā

uzzināju,

ka

viņam

piederēja

akmeņkaltuve, kurā pats arī strādāja. Aleksandrs ar Jāni bija labi paziņas
un bieži tikušies. Ņemot vērā, ka abi bijuši arī barikāžu dalībnieki,
Aleksandrs izteicis ideju par piemiņas zīmes veidošanu un jautājis

palīdzību, lai šo domu realizētu. Srudzāna kungs ilgi nedomājot piekritis

palīdzēt, nedomājot ne par laiku ne par līdzekļiem. Šādu darbu ir grūti
paveikt vienam cilvēkam, jo akmens kalšana ir smags un laikietilpīgs
darbs.
Lai

šādu piemiņas objektu

izveidotu, bija nepieciešama

mākslinieciskā ideja un piemērots akmens. Kā stāstīja Jānis Sprudzāns,
viņa akmeņkaļa darbnīcā jau ilgāku laiku bija atvests laukakmens no

Aleksandrs Melngārš.s

kādas Kauguru pagasta lauku sētas, kas, viņaprāt, bija piemērots kada mākslās darba radīšanai. Kā
mākslinieks Aleksandra Melngārša idejas realizācijai tika piesaistīts mans tētis Dainis Saulītis. Viņš

apskatīja akmeni, rūpīgi samērīja un safotografēja. lai radītu idejas skices. Tā tapa uzmetumi piemiņas
vietas mākslinieciskajai idejai. Kopējā piemiņas vietas iecere bija izvietot divus dažādus akmeņus,
no kuriem uz viena attēlotas trīs zvaigznes, kas simbolizē Latvijas trīs

novadus un gadaskaitlis, kurā risinājās šie svarīgie notikumi. Uz otra

izvietoti spēcīgie Ojāra Vācieša vārdi - Šo pašu svētāko, tu neaizmirsti:
tu esi Latvija.

Pie idejas realizācijas strādāja visi akmeņkaltuves darbinieki. Lielu
darbu veica meistars Roberts Cipkovskis. kurš paralēli darbam
Valmieras Stikla Šķiedras rūpnīcā, savā brīvajā laikā veica akmens

kalšanas darbus. Pēc Jāņa stāstītā ne viss veicās tik gludi, kā iecerēts,

jo darba paveikšanai bija jāpiesaista vairāki cilvēki, kas ne visi bija tik

atsaucīgi, jo šis darbs tika veikts uz pašu iniciatīvas, patriotisma vadīts
un ar saviem līdzekļiem, kas bija ierobežoti. Spriedzi
radīja arī iecerētais darba paveikšanas termiņš, jo šie

darbi

tika

veikti

paralēli

ikdienas

darbiem

akmeņkaltuvē. Svarīgi bija arī atrast piemērotu vietu

pilsētā, kur šo piemiņa.s zīmi izvietot. Sākotnēji
autori bija iecerējuši piemiņas vietu veidot Vienības

laukumā, taču šī ideja neguva atbalstu pašvaldībā, jo

iecerētā doma nebija tik liela, lai aizpildītu visu
laukumu un

tam būtu nepieciešami vēl papildus

līdzekļi. Kopīgi ar pašvaldību tika meklēta cita
piemērota vieta. Tā tika atrasta brīva zeme Rīgas un

Grants ielu krustojumā. Ņemot vērā, ka šāda objekta

uzstādīšanai nepieciešams rakt pamatus un veidot
reljefu, domu biedru grupai palīgā nāca pašvaldība

un kopīgiem spēkiem 2001 .gada 21 .janvārī piemiņas

zīme tika atklāta.
Laikam ejot, zemes gabalam mainījās īpašnieks un piemiņas zīmi nācās pārvietot, un šoreiz

jau uz pašvaldībai piederošu zemes gabalu Rīgas ielā 50. 2010.gada augustā tā tika atklāta no jauna.
Šeit piemiņas vieta ieguva nedaudz citu izkārtojumu, bet ir ērtāk pieejama un izgaismota. Tagad gadu

no gada šeit pulcējas jauni un veci, lai atcerētos Latvijai svarīgos notikumus.

Iepazīstoties

ar

stāstiem

piemiņas

barikāžu

par
vietas

veidošanu Valmierā, likās, ka tas

nav bijis viegls un no visiem
atbalstīts

pasākums

un

savu

nozīmīgumu tas apliecinājis, tikai
gadiem ejot.

Latvijas Republika
Valmieras Valsts ģimnāzija

Trīs brāli
Konkursa darbs vēsturē

Darba autors:
Dans Patriks Dukurs
8.b klase
Darba vadītāja: vēstures skolotāja
Ineta Amoliņa

2019

Darba mērķi:

1. Apkopot sava opa Jāņa Reides un viņa brāļu Andra, Arta dzīves biogrāfijas.

2. Izpētīt trīs brāļu armijas gaitas.
3. Apzināt savas ģimenes locekļu atmiņas par trīs brāļiem
4. Izvērtēt un izdarīt secinājumus par brāļu dzīvi.

Jānis Ēriks Reide - vecākais brālis

Biogrāfija
Jānis Ēriks Reide dzimis 1942. gada 20.oktobrī bijušajā Limbažu rajona Vitrupē Mirdzas un
Jāņa Reides ģimenē. Miris 2018. gada 6. aprīli. Skolas gaitas Jānis sācis Blomes pamatskolā 1952.
gadā. Jānis pabeidz Blomes pamatskolas 4. klasi, un pēc tam Viļķenes astoņgadīgo skolu. Mācības

turpina Limbažu 1. vidusskolā. Pēc skolas beigšanas Jāni iesauc padomju armijā. Viņš dienēja 3 gadus
pie Maskavas (aviācija daļā). Pēc armijas paralēli darba gaitām Jānis bija arī kaislīgs mednieks, viņš
ļoti iemīlēja un izaudzināja vairākus medību suņus. Jānis visu mūžu bija ļoti sirsnīgs, atsaucīgs,

vienkāršs, izpalīdzīgs un atjautīgs. Viņam bija zelta rokas un gaišs prāts... tā teikt darītājs, ne
čikstētājs. To apliecina aktīvās darba gaitas padomju laikos vairākās darba vietās Limbažos, Cēsīs,

Valmierā, dažādos atbildīgos amatos arī Ļeņina kolhoza konservu cehā Kocēnos (vēlāk “Milda
KKC’")

kur Jāņa pārziņā ir viss notiekošais ražošanas cehā un tehnisko iekārtu darbībā.

Deviņdesmitajos gados aktīvs neatkarīgās Latvijas valsts aizstāvis barikāžu laikā Vecrīgā, par ko arī
mūža nogalē saņēmis goda rakstu Līdz pat pēdējām brīdim asais prāts tiek uzturēts formā risinot
krustvārdu mīklas, kas ir Jāņa sirds lieta un kuras dzīves laikā ir uzveiktas tūkstošiem, taču kluso

slimību izdevās apturēt, bet ne uzveikt līdz galam. 2018. gada 6.aprīļa vakarā Jānis Ēriks Reide devās
mūžībā...

1. Jānis Reide saņem Valmieras pilsētas pašvaldības pateicību par iesaistīšanos barikādēs.

Armijas gaitas
Jāni iesauca armijā 1960. gada rudeni. Jānis bija radists jeb mūsdienu valodā "dispičers” Jānis
Reide dienēja Maskavā, Kruckovā un Tverā jeb Kaļiņingradā. Jānim bija jāsaseko līdz vai Krievijas

teritorijā neielido citu valstu lidmašīnas. Ja gadījumā ielidoja, tad bija jāziņo krievu iznicinātajiem
kas tās devās izsekot. Diemžēl tas ir vis ko es uzzināju par Jāni jo viņš vairs nav starp mums un ar
brāļiem nebija daudz runājis par armijas gaitām. Par dienestu armijā Jānis bija nopelnījis goda rakstu.

4.

1 Jānis sava dienesta vietā.
2. Jānis armijas laikā.

3. Goda raksts-apbalvojums par dienestu armijā.
4. Jānis kopā ar dienesta biedru.

Atmiņas par Jāni

Manas Atminas
Jānis bija izpalīdzīgs un vienmēr jautrs cilvēks. Uz viņu varēja vienmēr paļauties. Ja viņš teica, ka

būs sanesta malka tad būs sanesta malka. Jānis arī mūža nogalē ļoti daudz minēja krustvārdu mīklas.

Es domāju, kopējais skaits varētu būt mērām vairākos tūkstošos. Jānim patika skatīties dažādus krievu
TV raidījumus un tad pārrunāt, kas tajos noticis. Jānis bija čakls, viņam bija savs dārzs un viņš tajā
atradās gandrīz katru dienu vasarā, jo viņam patika strādāt.

Manas mammas atmiņas

Opis bija liels melnās tējas dzērājs. Šo ieradumu droši vien iemācījies un līdz paņēmis no dienesta

armijā. Lielu uzmanību veltīja kaķim vārdā Olivers. Gudrs un zinošs cilvēks, jo sekoja līdz
notiekošajam valstī, klausoties Latvijas radio, vērojot TV, lasot avīzes u.c.

Liels palīgs savam brālim Andrim dravniecībā.

Manas mammas māsas atmiņas

Jānim vienmēr patika jokot. Viņš bieži stāstīja anekdotes. Viņš bija loti labs dejotājs. Vienmēr
izdancināja visas dāmas ballēs. Viņam ļoti patika minēt krustvārdu mīklas un meklēt uz tām atbildes

savā enciklopēdijā

.lāna brāļa sievas (Rudītes) atmiņas

Jānis ļoti bija vienkāršs, sirsnīgs, dzīves gudrs cilvēks ar zelta rokām. Viņš bija ļoti strādīgs un iesākto

darbu vienmēr paveica līdz galam. Jānis prata daudz dažādus ar tehniku saistītus darbus. Jānim ļoti
svarīga bija ģimene un tradīcijas kopā ar saviem tuviniekiem. Jānis ļoti lepojās ar savām meitām.
Viņš ļoti priecājās par savu mazdēlu un viņa panākumiem. Jānim ļoti patika atgriezties dzimtajās

mājās ‘"Birzniekos”, kur tagad bišu dravā saimnieko brālis Andris un kavēties atmiņās par senajām
dienām.

1 .Opis ar brāli Andri ražošanas procesā.

2.Saražotā produkcija.

Andris Reide - vidējais brālis

Biogrāfija
Andris Rcidc dzimis 1952. gada. 23. novembrī. Mācījies Blomes pamatskolā no 1960.gada 1964.gadamĶirhižu pamatskolā no 1964.gada -1968.gadam. Smiltenes tehnikumā no 1968.gada -

1972.gadam. Pēc skolas gaitām Andri no 1972.-1975. gadam iesauca jūras kara flotē. Pēc dienesta
armijā Andris sāka mācīties par mašīnistu Rīgā. Kad bija izmācījies \ iņš strādāja Limbažu PKM no

1975.-1990.gadam. 1990. gada Andris nodibināja sa\u zemniecības uzņēmumu ‘’Birznieki”, kas
pašreiz ir saistīta ar medus iegūšanu un ražošanu Andris saka darboties ar medu no 1991. gadā un

turpina to darīt. .Andris ar savu brāli Arti strādā divatā un piedalās gan “Simjūda gada tirgos” Valmierā

gan arī citu, lai realizētu savu produkciju. Andrim ir aptu\eni 120 bišu stropi. .Andrim ļoti patīk
darboties ar bitēm, viņš vairs nev alkā aizsargtērpu, kamēr strādā pie tām, jo uzticas. Andra uzņēmums
ir radies no joka idejas, ko bija ieteicis brālis Artis, ka vajag sākt nodarboties ar biškopību jo viņam

uzdāvināja vienu bišu stropu kaimiņš, kas, manuprāt, ir draudzīg.s solis.
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Dravnieks Andris Reide
’BIRZNIEKT
Viļķenes pagasts

Limbažu novads, LV 4050
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1. Andris dodas uz bišu dravu.
2. Andris gadatirgū.

3. Andra uzņēmuma produkcijas etiķete.
4. Andra bišu drava ziemā.

Armijas gaitas
.\ndri jūras flotē iesauca 1972.gadā, kur viņu aizsūtīja uz Melno jūru. Andris dienējot, jūrā

pa\adīja 9 mēnešu gadā. 1 adi kopumā bija 3 gadi. Pēc Andra \ārdicm, atrodoties zemūdenē bija tāda
sajuta, ka tu sēdētu mucā, jo tur nebija ne logu, ne tu ne\arēji redzēt s arī auli. Atrodoties jūrā,

zemūdenē viņi gulēja uz torpēdām. Kopā bija trīs zemūdenes, kurā katrā atradās 20 cilvēki.

1973.

gadā viņi bija iebraukuši turku teritorija, kur turkiem notika mācības un turki, nezinot, ka ūdenī ir
krievi, izmeta bumbu. Par laimi, tā bija tikai mācību bumba. No visiem 60 cilvēkiem, kas bija uz
visām zemūdenēm, aptuveni 20 bija dažādu tautību cilvēki. Dienesta laikā, kad jūrnieki

atradās uz sauszemes, \ iņiem bija jāsargā robežas.

3 mēnešus

4.

1. Andris dienestā
2. Zemūdene no sāna

3. Zemūdene piestātnē

4. Zemūdene no virspuses.

■Atmiņas par Andri
Manas Atminas
Andrim vienmēr būs kāds joks vai dzīves piedzīvojums ko izstāstīt. Vienmēr var izskaidrot

un sniegt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Čakls un strādīgs zemniecības lietās.

Manas mammas atmiņas
Andris īsts lauku cilvēks, kas bez darba nespēj iedomāties savu dzīvi. Daudz smēķē un plēš

jokus. Atsaucīgs un izpalīdzīgs saimnieks.

Manas mammas māsas atmiņas

Andris ir loti strādīgs. Kā agri celjas, tā līdz vēlam vakaram strādā. Viņam garšo Liepājas
kafija sarkanajā bundžiņā. Viņam vienmēr ir bijuši suņi, kas viņam ir uzticīgi, un kas sargā māju.

Jāņa brāļa sievas atmiņa.s

Andris kopš bērnības ļoti mīl zirgus un citus mājdzīvniekus. Daudzus gadus darbojās ar

zirgiem, apmācīja jaunos. Vienmēr mājās bijuši truši, vistas, aitas un ilgus gadus arī govis. Par visiem

vajadzēja palīdzēt rūpēties, jo dzimtajās mājās bija vienīgais no dēliem.

1. Andris pie bišu stropa.

Artis Reide - jaunākais brālis

Biogrāfijā
Dzimis 1950.gadā. Mācījies Blomes pagasta pamatskolā no 1957.-1961 .gadam
Ķirbižu pamatskolā no 1961.-1965.gadam. Pce pamatskolas .Artis nol965.-1969.gadam izmācījās par

energoceltnieku. Ar šo izglītību Arti.s strādāja Valmiera.s celtniecība.s PK.M par elektromontieri. Pēc

7, gadiem strādājot par elektromontieri, \ iņš kļuv a par darbu vadītāju. Būdams darbu v adītājs, viņš
strādāja ari citās iestādēs par elektromontieri, l'agad strādā kopā ar v idējo brāli .Andri biškopībā.

Armijas gaitas
Arti armijā iesauca 1969.gadā. Viņš arī bija radists jeb “dispičers”. Artis strādāja tālajos

ziemeļos Čuktrtkā. .Arta dienesta laikapstākļi bija sarežģīti, jo bija polārās naktis un polārās dienas.
Precīzāk viņa lidlauks, jeb darba vieta, atradās aiz polāra loka. Viņi pār\ ietojās ar suņu pajūgiem, jo

transporta līdzekļi nespēja darboties tādā aukstuma. .Arta grupai nebija bieži jādarboja.s jo tā nebija
lidlauks nebija ļoti noslogota vieta, bet nevar teikt, ka to neizmantoja. Brīvajā laika .Artis ar saviem

dienesta biedriem bija sadraudzējusies ar baltajiem lāčiem. Artim nebija stāsti par kariem bet \ iņam

bija vien piedzīvojums ko izstāstīt. Viņiem bija parasta darba diena un viņu vadītājs ieradās un teica,
ka jums šodien būs izdzīvošanas pārbaude uz vienu nedēļu viņiem atvēra dur\is un teica pēc 7 dienam

nākat atpakaļ ja esat dzīvi tad nākat ja neesat tad nenākt.

2.

1. .Artis dienestā.

2. .Artis pilda uzdevumu (skatās kartē no kurienes lidos lidmašīnas)

Atmiņas par Arti
Manas atmiņa

Neesmu īsti ar Arti runājies un neesmu daudz viņu saticis, bet man ir radies iespaids un ēc
manām domām Artis ir diezgan kluss un noslēgts cilvēks. Artis ir arī krustvārdu mīklu minētājs
tāpat ka opis. Artim patīk palīdzēt cilvēkiem un dot padomus dažādās dzīves jomās.
Mana.s mammas atmiņas
Arti ir gudrs un kluss domātājs. īsu brīdi bija iedomājies, ka ir ekstrasenss un var palīdzēt

eihēkiem. Palīdz, vēl joprojām ar gudru padomu un piemēru .

Jāna brāļa sievas (Rudītes) atmiņas
Artis kopš bērnības bija aktīvs pašdarbnieks. Skolas gados viņš spēlēja teātri un dejoja.

Izmācījās par elektromotieri un energoceltnieku meistaru . Darbs grūts un ļoti atbildīgs. Viņš vadīja
divas brigādes. Brīvajā laikā patika darbs ar koku. Būdams jauns, kopā sr sievu bieži apmeklē
balles, labi dejo. Darbojas ģimenes dārzā. Laukos, dzimtajās mājās patīk būt dabā, dārzā un pirtī.

Lepojas ar savām meitām un trīs mazbērniem.
Manas mammas māsas atmiņas

Artis ir piedzīvojumu stāstītājs. Viņam ir daudz stāstu, ar kuriem viņš labprāt dalās, bet ne ar
visiem, jo viņš pēc dabas ir loti kluss. Bieži redzams smaidam.

I. Artis pa \ idu brāļiem no kreisās Jānis, Andris.

Satura rādītājs
Titula lapa............................................................................................................................... 1

Darba mērķis...........................................................................................................................2
Jānis Ēriks Reide, biogrāfija................................................................................................. 3
Jānis Ēriks Reide, armijas gaitas......................................................................................... 4

Jānis Ēriks Reide, atmiņas................................................................................................... 5
Andris Reide, biogrāfija........................................................................................................ 6

Andris Reide, armijas gaitas................................................................................................ 7

Andra Reide, atmiņas........................................................................................................... 8
Artis Reide, biogrāfija, armijas gaitas................................................................................ 9

Artis Reide, atmiņas.............................................................................................................. 10
Satura radītājs........................................................................................................................ 11

Seeinājumi.............................................................................................................................. 12
Atsauees................................................................................................................................... 13

Secinājumi
Apjautājot Andri un Arti uzzināju daudzus jaunus stāstus par viņu hēmību. Pēc manām
domām, vairāki Andra, Jāņa un Arta dzīves posmi ir bijuši diezgan interesanti un piedzīvojumu

bagāti.

1 o apliecina ’viņu stāsti un ģimenes locekļu raksturojumi, kuri arī ir jautrības pilni, bet tajā
pašā laikā pamācoši un ir vērts tajos ieklausīties.

Atsauces
3.1 un 3.2 J.Dukurcs personīgais arhīvs

4.1 - 4.4 R.Rcidcs personīgais arhīvs
5.1 un 5.2 R.Reides personīgais arhīvs
6.1 J.Dukures personīgais arhīvs

6.2 - 6.5 R.Reides personīgais arhīvs
7.1 - 7.4 R.Reides personīgais arhīvs

8.1 R.Reides personīgais arhīvs
9.1 - 9.3 R.Reides personīgais arhīvs
10.1 J.Dukures personīgais arhīvs
11.1 un 11.2 R.Reides personīgais arhīvs

