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Ja juridiski mēs uzskatām, ka Latvija sākusies 1918. gada 18. novembrī, tad morāli tas jāsaprot vēl
dziļāk, proti – nepārtraukta ir mūsu kultūra, arī padomju un citu varu apstākļos. Darījām, ko varējām.
Arī - ko nevarējām. Paaudzei, kas dzīvoja Padomju Latvijā, man un daudziem bija tā pati Latvija, kaut
arī izsvītrota no pasaules politiskās kartes. Tagad gandrīz vienādā kategorijā tiek ierindoti
priekšsēdētāji un direktori, bez kādas padarītā izvērtēšanas, bez paldies pateikšanas. Šie cilvēki nav
speciāli kalpojuši padomju varai, šie cilvēki ir radījuši un strādājuši tautai, no sirds. Ik pa brīdim
uzvirmo attieksme: «kāpēc jūs, jūs taču kalpojāt sociālismam!», un baidās pasacīt objektīvo patiesību,
ka tajos laikos cilvēki kalpoja sev, lai izdzīvotu, lai vispār mēs dzīvotu, režīmā, kādu mums bija iedalījis
Rūzvelts, Čerčils, Staļins. Vēl piebilde: ja mēs Atmodu iedibinājām tik saliedēti, tad bieži vien paldies
jāsaka priekšsēdētājiem un direktoriem, kuri visādi sekmēja latviskumu kolektīvos.
Aivars Ustups Mūrmuižas Tautas universitātē
2019. gada 2. novembrī

Kolhoza dibināšanas piemiņas akmens. Tēlnieks Romualds Getautis

Uzstājoties Mūrmuižas Tautas universitātes nodarbībā 2019. gada 2. novembrī bijušā L/A «Progress» priekšsēdētāja Kārļa Ustupa dēls Aivars Ustups
dalījās atmiņās par puikas gados pieredzēto. Šajās atmiņās bija gan pārdzīvojums, redzot kā uz Sibīriju izved skolas biedrus tieši no skolas sola,
nesaudzējot pat pionieru vadītāju, kura iestājusies par cilvēcīgu attieksmi pret raudošiem bērniem, gan kolhoza dibināšanas sapulce Brišku virtuvē,
gan vēlākie gadi, kad pats piedalījies kolhoza darbos. Visas minētās epizodes vijas savstarpēji saistītā virknē.
«Mēs ar māsu Raitu mācījāmies Kauguru skolā un dzīvojām internātā,” atceras Aivars Ustups, kurš 1949.
gadā mācījās 3. klasē. «25. marta rītā mūs visus piecēla krietni agrāk nekā parasti, neļaujot ne
nomazgāties, bez kādām brokastīm sadzina klasēs un bija jāsēž solos. Daži raudāja, visi bijām
satraukušies. Mūsu klase bija ar skatu uz pagastmāju un es sēdēju solā, kas atradās pie loga. Redzēju,
kā gar skolas stūri uz pagastmāju sāka braukt zirgu pajūgi. Kamanās iekšā bija vietējie iedzīvotāji un
karavīri ar šautenēm. Klasē pie durvīm stāvēja divi vīri ar plintēm. Tad sāka saukt no klases ārā vienu,
otru, arī manu blakussēdētāju. Tie bija izsūtāmo ģimeņu bērni, kuri tika aizvesti pie saviem vecākiem,
kas jau atradās pagastmājā. Tā arī viņi aizbrauca, ar skolas mētelīti mugurā. Pēc kādas pusstundas
aizveda arī skolotāju. Sajūta, kad sākām saprast, kas notiek, bija drausmīga, jo nevarēja zināt, kuru vēl
paņems. Vairākkārt vedēji nāca klasē un kaut ko meklēja, kā noskaidrojās, gribēja paņemt arī skolas
direktoru Dāvi Zaķi, tomēr viņu atrast neizdevās. Vēlāk runāja, ka kāda skolotāja esot labi noslēpusi.
Mūsu ģimeni neaizveda, bet bailes no tā laika gan daudziem palika.»
Kolhozu rašanās bija cieši saistīta ar iepriekšminēto izvešanu faktu. Krievu padomju vara, pēc atkārtotās Latvijas
okupācijas 1944.-1945. gadā saskārās ar izteiktu latviešu tautas pretestību sovjetizācijai, jo īpaši kolektivizācijai privāto zemnieku saimniecību likvidēšanai, to zemes un inventāru apvienojot padomju varai piederošās lielsaimniecībās kolhozos. Lai pretestību lauztu un nostiprinātu okupācijas režīmu, vara nolēma veikt represīvu, Krievijā jau kopš 17.
gadsimta dažādās iekarotās teritorijās piekoptu iebaidīšanas akciju - daļas mierīgo iedzīvotāju masveida izsūtīšanu uz
attālākiem impērijas nostūriem - Sibīriju, ziemeļu rajoniem... «Te ir tādi interesanti skaitlīši», savu stāstījumu turpina
Aivars Ustups: «Vienas nedēļas laikā Latvijā gandrīz vai katru dienu nodibinājās pāri pa 100 kolhozu. Ja 1948. gadā
decembrī bija 893 kolhozu, tad 1950. gadā jau bija 4100. Bet nu ar to jau vēl viss nebeidzās. Tiem, kas nestājās, tiem
bija milzīgas nodevas. Un tās bailes …Sliktākais jau sākās tieši pēc izvešanām. Pēc dažām dienām, kad tā izvešana bija
notikusi, izrādījās, ka faktiski visi saimnieki, kas dzīvoja pa Cēsu ceļu no Sapām līdz Dumbrājiem vienā pusē ceļam, bija
aizvesti, bet tie, kas bija otrā pusē, bija palikuši.
1948. gadā katrs saimnieks strādāja, zināja savus laukus, savus tīrumus, zināja savus darbus. Bet tagad tie lielsaimnieki
bija aizvesti, kas viņu vietā strādāja? Tā sākās problēma – cilvēku jau nepietika. Jau pavasarī tie kolhozi sāka grimt.
Tad, patiešām vairāk varēja nopelnīt savā piemājas saimniecībā, cik nu vēl bija atļauts, nekā cerēt no kolhozu.
Nodevu vākšana valstij. Kauguru pagasta
izpildu komitejas priekšsēdētājs K.
Jēkabsons sarunā ar zemniekiem.

Bet par kolhozu darbiem no tiem gadiem man ir tīri labas atmiņas. Viss te notika, darījām pamatīgi. Sprigastu
Voldemārs bija brigadieris. Bija Jonasu Kārlis - linu posma posminieks. Tam gan bija liela teikšana, kad Kārlis sauca, tad
visiem bija jāiet darīt. Liniem bija liela vērtība.»

►

Aivars Ustups sava stāsta turpinājumā saka: «Pastāstīšu pa kolhoza dibināšanu
Briškās, jo puika būdams, to pats savām acīm skatīju. Kocēnos bija nodibinājies
pirmais kolhozs Gaujmalietis. Tolaik tēvs kaut kā vienā brīdī bija ieskaitīts
kulakos. Tad viņš bija braucis uz Valmieru skaidroties, ka viņš nekāds kulaks
nevar būt, ka viņam ir visi papīri un ka viņam nekas nepieder. Valmierā viņam
bija atbildēts, ka visvienkāršākais, kā izkļūt no kulaku sarakstiem, ir dibināt
kolhozu Kauguros. Kurš to uzsāka, es nezinu, vai nu viņš, vai arī citi sāka
saprast, ka laikam nāksies vien to darīt. Sanāca vīri uz sapulci Briškās. Cik es
atceros, bija divas vai trīs kopā nākšanas. Pirmajā reizē sanāca nedaudzi. Otrā
reizē jau bija krietni vairāk. Trešā reize bija 48. gada 8. janvārī. Tagad to
dibinātāju vārdi ir akmenī iekalti Mūrmuižas Pagastmājas priekšā. Nodibināja
kolhozu. Šķēpu Jānis bija par priekšsēdētāju. Tēvs, it kā kulaks vai skaitījās, bet
bija vietnieks.
Ja man jāsaka par to pirmo kolhozu gadiem, briesmīgi nebija. Visi jau būtībā darīja to pašu, ko līdz šim.
Vienīgais – govis - no mūsu 6 govīm 4 bija jāaizved. Lejasbriškās bija lielā kūts, tur saveda govis, sievieši pēc
kārtas gāja slaukt gan savējās, gan citas. Rudenī katram jau bija ziemāji iesēti. Iedeva no MTS kaut kādu
tehniku. Cik es saprotu, Briškās tēvabrālim bija bijis traktorīts un vēl kaut kāda tehnika, bet pēc padomju
okupācijas viss tas tika atņemts. Tagad tiem, kas sastājās kolhozā, iedeva traktoru un vēl kādu tehniku, varēja
sākt zemi ātri apstrādāt. Un, pats galvenais, ka tā peļņas dalīšana pirmajā gadā bija savā ziņā taisnīga. Vienkārši
– miltus, graudus, medu – visu sadalīja uz galviņām.
Protams, kaut ko atstāja sēklai. Varēja pat likties, ka tie kolhozi būs tīri labi. Un tanī laikā jau milzīgas
nodevas sāka likt virsū tiem, kas nebija kolhozos. Viss jāatdod. Jo lielāka saimniecība skaitījās – virs 20 ha - jo
lielāka nodeva.»

L/A «Kaugurieši»
�

Valmieras apriņķa Kauguru pagasta
Kauguru ciema L/A «Kaugurieši»
dibināts 1948. g. 8. janvārī.

�

Priekšsēdētājs: Šķēps Jānis Jāņa d.,
dzimis 1903. g. –

�

Valdē ievēlēti: Šķēps Jānis, Ustups
Kārlis, Pūka Hermīne, Miglavs Pēteris,
Gailītis Jānis

Jānis Šķēps

Kauguru Briškās notika pirmā zemnieku sapulce,
kurā apvienojās 10 saimniecības, izveidojot vienu no
pirmajiem pieciem kolhoziem Valmieras apriņķī.
Pēc šīs pirmās sapulces, kurā piedalījies arī Kārlis
Jēkabsons no pagasta izpildu komitejas un pārstāvji:
Gredzena, Martīnova u.c., uzbrukuši nepazīstami
cilvēki, atskanējuši šāvieni, tomēr nevienam nav
trāpījuši – tāds stāsts glabājas kolhoza Kaugurieši 50
gadu piemiņas albūmā.

Pirmais brigadierij
Pēteris Miglavs ir jaunnodibinātās kopsaimniecības pir
mais brigadieris. Toreiz, pirms
desmit gadiem, kad kopā sa
nākušie darba zemnieki izlē
ma ceļu savai tālākajai dzī
vei, viņu izvēlēja par kolvhoza
vienīgās brigādes brigadieri.
Jā, cik dīvaini, tas tagad lie
kas, bet kolchoza cKaugr.ri?ši» pirmajā pamatā ir tikai
viena brigāde, kurā bija ap
vienojušies šīs apkārtnes dro
šākie ļaudis. Pēteris Aīiglavs
apzinājās, ka viņam uztic lie
lu un atbildīgu uzde.vumu.
Tas, vai kolchozs 'es pa pa
reizo ceju, bija daudz atkarīgs
no viņa. Protams, jauno «aJ)iedrisko saimnie.dtri

vadīja

priekšsēdētājs Jānis Šķēps

Vienkāršā
kolchoznieka ceļš*
Ar^ Jānis Gailītis bija to
jauno darba zemnieku vidū,
kas sanāca kopā. lai nodibi
nātu kopējo saimniecību. Kaut
gan viņam apkārt dzīvojošie
zemnieki vēl neticēja tam, ka
kolchozā būs labāka dzīve,
viņš
droši
aizgāja
pie
tiem, kas
nebaidījās
iet
pa
šo
jauno ceļu. Kolclioza sākumā Jānis
Gailī
tis strādāja par posminieku,
bet, kad po.smi tika likvidēti,
viņam uzticēja noliktavas pār
ziņa pienākumus. Sājā darbā
viņš strādā
arī
pašreiz.!
Prieks paskatīties, kāda kārtī-!
ba un akuratība valda kolcho-'
za nolikdavā, kur viņš ir al
ga is.
.

Kolchoza <Kaugurieši> I. brigādes brigadieris Pēteris Miglavs (no
kreisās), kolchoznieki Archips Nufročenko un Jānis Gredzens anstrāda linus.

L/A «Brīvais zemnieks»
►

1949. gada 4. martā «Vagaļu» mājās notika sapulce, kurā nodibināja Kauguru ciemā otro kolhozu «Brīvais
zemnieks».

►

Priekšsēdētājs Pētersons Jānis Jāņa dēls

►

Valdē ievēlēti: Jākobsons Eduards, Tomsons Tenis, Stāks Voldemārs, Siraps Marija

►

Apvienojās 42 saimniecības. Centrs bija «Vagaļos»

►

Pirmie brigadieri – Riekstiņš Alberts, Kreklis Artūrs
►

L/A «Brīvajā zemniekā» noorganizējās arī pirmās fermas:
«Salasmīļi», «Jaunrūgumi», «Trumpji», «Kātiņi», «Miezīši».

►

1949. gada pavasarī meža brāļi esot nodedzinājuši kolhoza klēti, tā
kā sēklas materiālu vajadzējis aizņemties no citiem kolhoziem (tā
vēsta ieraksts kolhoza piemiņas albūmā)

L/A «Progress»
►

Valmieras apriņķa Kauguru pagasta L/A
«Progress» dibināts 1949. g. 2. aprīlī
bijušajā Mūru pagasta teritorijā

►

Priekšsēdētājs: Akotiņš Natālija Pētera m.
līdz 19.08.49. Pūka Pēteris Jāņa d. No
19.08.49.

►

Valdē ievēlēti: Vīksna Alma, Upe Hermanis,
Sprigasts Pēteris, Tilleris Jānis, Rutkovskis
Francis, Briede Anna, Akotiņš Natālija

►

Kopsaimniecības «Progress» kantoris
savulaik atradās mājās «Ķiguļi»

Natālija Akotiņa kolhoza «Kaugurieši» 30 gadu jubilejas pasākumā

L/A «Kaugurieši»

Vagaļi

L/A «Brīvais
zemnieks»

L/A
«Progress»

L/A «Gaišais rīts»
►

Valmieras apriņķa Kauguru pagasta
L/A «Gaišais rīts» dibināts 1949. g.
15. martā.

►

Priekšsēdētājs: Znots Alberts Friča d.
Līdz 28.03.49., Pelēkzirnis Oskars
Teņa d. no 28.03.49.

►

Valdē ievēlēti: līdz 28.03. Ozoliņš
Pēteris, Liniņš Vilis, Bergs Jānis,
Cimdiņš Jānis, no 28. 03. Liniņš Vilis,
Bergs Jānis, Vīksna Mārcis, Zariņš
Jānis

1950. gada 13. jūlijā apvienojās kolhozi «Progress» un «Gaišais rīts»,
paturot nosaukumu «Progress». Priekšsēdētājs līdz 1952. gadam
Kārlis Ustups.
►

►

Reinholds Zīdermanis
«Kauguriešu» 30 gades svinībās

Priekšsēdētāji: 1950. – 1952. Kārlis Ustups; 1952. – 1955. Reinholds
Zīdermanis; 1955. – 1963. Vladimirs Gailis; 1963. – 1974. Artūrs Eglītis.

No Aivara Ustupa atmiņām: Tēvu ievēlēja par kolhoza «Progress»
priekšsēdētāju. Bet tad nāca 1952. gada slavenais Kalnbērziņa Latvijas
kompartijas plēnums, kur bija norāde, ka laukos kulaki salikti par
kolhozu priekšsēdētājiem. Tajā skaitā arī mans tēvs bija pieminēts ka kulaks Ustups ir “Progresā” priekšsēdētājs. Saprotams, tā
turpināties nevarēja. Ātri vien tēvs tika nomainīts. Laikam sasauca
sapulci, tā sapulce bija «demokrātiska» - pēkšņi neviens no “Progresa”
kolhoza kolhozniekiem negribēja, ka viņu vada kulaks, visi nobalsoja
un tika stādīts priekšā nākamais priekšsēdētājs, ja nemaldos,
Reinholds Zīdermanis. Viņš pirms tam bija strādājis ugunsdzēšanas
iekārtas rūpnīcā pa partijas līniju. Nu grūti viņam lauku saimniecībā
gāja. Tēvs joprojām palika valdē un vienu brīdi bija mežsargs. Bet
kādam tas atkal nebija paticis, jo mežsargam bija šautene. Kā tad tā –
kulakam un šautene? 1955. gadā nāca Vladimirs Gailis. Demobilizēts no
flotes. Tēvu atkal sauca palīgā. No 1963. gada viens no labiem
priekšsēdētājiem, es domāju, bija Eglītis Artūrs. Ja nemaldos, viņš
pirms tam bija kolhozā “Baltija” priekšsēdētājs. Jā, tā nu tas
patiešām bija, nu kur tad flotes matrozi vai partijas pirmorganizācijas
sekretāru par priekšsēdētāju likt, bet Eglītis bija labs saimnieks, es tā
vismaz sapratu no tēva.

Kārlis Ustups

Vladimirs Gailis «Kauguriešu» 30 gades svinībās

Artūrs Eglītis «Kauguriešu» 30 gades svinībās

Kolhoza «Progress» valdes priekšsēdētājs A. Eglītis kopā ar
brigadieri ... un valdes locekli Ustupu pārbauda ražu pēc
meliorācijas apgūtajos tīrumos

1969«gada aprīlī kolhozam’’Progress n pagaaa
divdesmit gadi...
Daudz kas izmainijies,daddz sasniegts,par to ru
nāja bijušie valdes priekšsēdētāji ūstups,Gailis
un c/Bija gadi,kad kolhoznieki nezināja,cik
ņems gada beigās,šodien katrā mājā ir radio,šur
nāli,Daudziem ir televizori,mašīnas pmotocikleti
Un kur tad biežie braucieni uz Valmieras un Rīgas
teātriem .koncertiem ar kolhoza autobusu

Antenu liellopu fermas celtniecība

folhoza uzceltas divas 12 dzīvokļu
dz?Lvojamas mājas kol.hozr'.iekiem

Kolhoza ganāmpulks ar pašu audzētām sugas govīm.
1968.gada izstādē B a u s k ā
kolhoza govis
ieguva zelta un sudraba medaļas*
Izslaukums no 1 govs 4ooo kg

Labaka slaucēja Ieva Niezere

Kukurūzas stādīšana un novākšana ar
kombainu kolhozā «Progress» 1966.
gadā

1952. gada 30. janvārī apvienojās kolhozi «Kaugurieši» un «Brīvais zemnieks».
Apvienotā kolhoza nosaukums «Kaugurieši».

Hermanis Čoka

►

Par valdes priekšsēdētāju ievēlēts Hermanis Čoka Friča dēls. Par Hermani Čoku
Aivars Ustups saka: «pārliecināts komunists bija, bet viņš arī mācēja to
saimniecību nostādīt!»

►

1972. – 1974. g. pēc H. Čokas aiziešanas pensijā par Kauguriešu priekšsēdētāju
strādā šīs saimniecības ilggadīgs vetārsts Ivars Celmiņš. Viņš sāka īstenot senu
kolhoza ieceri par putnu gaļas ražošanu.

►

Kaugurieši aptver 137 saimniecības un 356 iedzīvotājus
Ilggadējais kolhoza «Kaugurieši»
priekšsēdētājs Jānis Šķēps, no
1952. gada brigadieris 1.
laukkopības brigādē
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f<o3.hoza garc4ŽaG un meha-niskā darbnīca.i’odien kolhoza ir 21 traktorsjļ^bajā skaitā
5 kāpurķēžu trakbori .Labības kombaini 4, skābbarības! kombains 1, smagās mašīnas
8,1 autobuss un 1 viegla mašīna.
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1974. gada 9. februārī apvienojās kolhozi «Kaugurieši» un «Progress».
Apvienotā kolhoza nosaukums «Kaugurieši».
Kolhoza «Kaugurieši» valdes priekšsēdētājs Freimanis Gunārs no 1974. gada

Gunārs Freimanis 1980. gadu beigās

1988. gada kolhoza «Kaugurieši» 40. gadadienas jubilejas reizē tika
godināti kolhoznieki, kuru darba mūžs ilgstoši saistīts ar šo kolhozu.
� No kolhoza dibināšanas sākuma
gadiem kolhozā strādājuši
►

Pumpure Elza

►

Spunde Laimonis

►

1960. gados kolhozam
pievienojušies

1970. gados kolhozam
pievienojušies

►

Vlasova Lūcija

►

Gabrānova Valentīna

►

Lācis Jānis

Niezers Ilgors

►

Savurenkova Fanija

►

Knutova Anfisa

►

Medne Zenta

►

Zvirbulis Jānis

►

Spunde Ērika

►

Knutovs Ņikita

►

Mednis Bonifācijs

►

Mangulis Imants

►

Prātiņš Laimonis

►

Skreitāle Maiga

►

Rosovs Laimonis

►

Āboliņš Jānis

►

Celms Haralds

►

Zūpe Kārlis

►

Sapožņikova Marija

►

Ozola Dzidra

►

Krilovs Mihails

►

Lāzars Aleksandrs

►

Sapožņikovs Aleksandrs

►

Miglava Elza

►

Lapiņš Edgars

►

Salenieks Jānis

►

Tora Māra

►

Tillere Rasma

Lapiņa Rita

►

Strada Maiga

►

Tutins Vladislavs

Miķelsons Jānis

►

►

Cince Inta

►

Niezere Ieva

►

Sermulis Jānis

►

Rozenblate Rudīte

►
►

Griezāns Pēteris

►

Sņežko Pēteris

►

Dalders Edvīns

►

Muižnieks Andris

►

Griezāne Silvija

►

Vīksna Aina

►

Pakuls Valdis

►

Ulpe Lidija

►

Lukašēvics Jānis

►

Zvirbule Melānija

►

Bērziņa Alfonsa

►

Kokarēvičs Nikolajs

►

Mironovs Vasilijs

►

Eiduks Augusts

►

Kokarēvičs Ēvalds

►

Rosovs Jānis

►

Gintere Rasma

►

Tora Uldis

►

Radziņš Pāvels

►

Gaile Anita

►

Keišs Elmārs

►

Ozols Jānis

Keiša Edīte

►

Gravāne Aina

Cincis Jānis

►

►

Kecioriene Janīna

Melbārde Gunta

Vīksna Arvīds

►

►

►
►

Purmale Inta

Informācija gūta Kolhoza «Kaugurieši» 40. gadadienai veltītā albūmā, kas veidots 1988.gadā.

Speciālisti, kas strādāja Kauguru pagastā un kolhozā «Kaugurieši» kolhoza
pastāvēšanas pēdējā divdesmitgadē

Partijas sekretāri:
Dambīte Nadīna
Ozoliņa Elza
Ķepis Jānis
Arodbiedrības vadītāji:
Daiga Tālivaldis
Vazdiķe Liene
Golubovska Anita

Izglītības
iestādes:
Kapzeme Zinta
Zīdere Ineta
Zvirbule Rasma
Skrastiņš Artūrs
Rambola Iveta

Grāmatveži:
Ābele Ansis
Ruta Gredzena
Strada Maiga
Rozenblate Rudīte
Brence Millija
Krekle Vija
Medne Zenta
Krūmiņa Dzintra
Straumīte Anda
Klapere Gundega
Miglava Zaiga
Iesmiņa Aina

Kadru daļa:
Tūtina Raita

Ekonomisti:
Kundziņa Anda
Ozoliņa Elza
Saleniece Aina
Ivule Irīda
Lauva Dace

Dispečeri:
Mieriņš Valdis
Lapiņa Rita
Daiga Biruta
Cielēna Raimonda
Mazurēviča Vera
Ābele Ansis

Agronomi:
Maile Vidvuds
Salenieks Jānis
Daiga Tālivaldis
Ķepe Janīna
Girgensone Dace
Moiseja Elēna
Muhins Dainis

Mežsargi:
Vīksna Jānis
Polis Jānis
Blate Māra

Melioratori:
Ozoliņš Osvalds
Kaužēns Juris

Veterinārārsti:
Balode Maija
Uzāre Valentīna
Vazdiķe Liene
Alaine Liene
Freimane Rasma
Markovska Velta
Liepiņa Solveiga

Zootehniķi:
Ozols Valentīns
Kauce Aina
Ozola Dzidra
Neilande Maija
Jansone Renāte
Miglava Elza
Šmite Ranta
Lāne Māra
Mača Svetlana
Zice Nellija
Gravāne Aina
Ozola Edīte
Pikšēna Vija
Jansons Edgars

Biškopības nozares vadītājs:
Neilands Kārlis

Inženieri, mehāniķi:
Kaulakāns Miervaldis
Cielēns Jānis
Stīpiņš Alfrēds
Vītols Jānis
Melngāršs Sergejs
Rozītis Antis
Miglavs Jānis
Ķepis Jānis
Vīksna Ivars

Noliktavu pārziņi:
Vīksna Aina
Vīksna Arvīds
Tora Māra
Stīpiņa Zaiga
Melbārde Gunta
Bērziņa Alfonsa
Radziņa Jautrīte

Sagādnieki:
Tupikēvičs
Pēteris
Blūms Voldemārs

Enerģētiķi:
Blūms Voldemārs
Golubovskis Arnis
Golubovska Anita
Zīders Raitis

Drošības tehnikas
inženieris un
ugunsdzēsēju
priekšnieks:
Mednis Bonifācijs

Celtniecība:
Ampermanis Ēriks
Gailis Juris
Zellis Bruno
Klapers Agris
Beriņš Aigars
Arhitekts:
Markvarts Ainārs
Galdniecība:
Rudzītis Rolands
Gredzens Jānis

Mehāniskās darbnīcas vadītāji:
Griezāns Pēteris
Miķelsons Jānis

Izpildkomitejas priekšsēdētāji:
Klapere Ērika
Miglavs Jānis
Sekretāre:
Muižniece Zaiga

Kultūras darbinieki:
Steikmane Hilda
Bērziņa Ilga
Dundurs Ilmārs
Bibliotekāri:
Bondarenko Marita
Pēkšēna Dace

Ērika Klapere un Zaiga Muižniece 1967. g.

Laika periods no 1945. – 1991. gadam tikai šķietami atbilst kādiem kopīgiem ekonomiskās attīstības
kritērijiem. Pirmā pēckara desmitgade raksturojas ar, kā Aivars Ustups daudzkārt savās atmiņās atkārtoja,
bailēm: «Tās kara bailes. Un tad otrās bailes. 49. gadā…». Bailēm, ko izjuta gan pieaugušie, gan bērni. Bailēm
no briesmām, kas draudēja no visnegaidītākās puses. Tu varēji būt labs un centīgs, tu varēji strādāt pēc
labākās sirdsapziņas, vienalga, tevi par visniecīgāko kļūdu, kuras varbūt pat nebija, varēja iznīcināt. Tajā pat
laikā ļaudis laukos turpināja dzīvot savu ierasto – zemnieku - dzīvi. Labs saimnieks rūpējas par to, lai zeme ir
apstrādāta, lai apsēta, lai raža novākta. Tajā situācijā dažam piespiedu, citam brīvprātīga iespēja turpināt
darbu bija kolhozi. Kolhozi ar dzimtbūtniecisko pasu politiku, kas nepieļāva tautas pārvietošanos uz citiem
reģioniem. Kolhozi ar direktīvām no visaugstākajiem partijas un valdības plauktiem par to, ko un kad sēt un
stādīt. Tomēr, arī ar darbu, ko nekādi aplami rīkojumi nevar izmainīt. Vēlākajos gados jau mainījās apstākļi.
Sākās celtniecības periods. Iestājās stabilitāte. Ikdienas bailes atkāpās. Pieauga ģimeņu labklājība. Dzīve ritēja
normālās sliedēs. Protams, kā jau padomju sistēmā, nekur nebija pazuduši norādījumi «no augšas», kas
noteica, kā jāstrādā, kādu nozari jāattīsta. Līdz arī šai attīstībai pienāca beigas. Sākās jauns laikmets ar citiem
nosacījumiem.
Visu minēto periodu darbu veica vienkārši cilvēki. Starp viņiem daži bija izcili, citi ikdienišķi. Bija arī dzērāji
un niekkalbji. Bija talanti un darbarūķi. Viņu pēdas ir dziļi iemītas Kauguru pagasta zemē. Nobeigumā Aivara
Ustupa novēlējums: «Lai izdotos tā izdzīvot šodienas paaudzei un tikpat uzticīgai būt Latvijai, kā tiem, kas
izdzīvoja cauri visiem kara, pēckara un kolhoza laikiem!»

Izmantotie avoti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Sarunas ar bijušajiem kolhozniekiem - Ainu Salenieci, Raitu Tūtinu, Alfrēdu
Stīpiņu
Kolhoza “Kaugurieši” jubileju gadskārtu foto albūmi (glabājas Kauguru pagasta
bibliotēkā un Mūrmuižas bibliotēkā-informācijas centrā).
Aivara Ustupa uzstāšanās ieraksts 2019. gada 2. novembra Mūrmuižas Tautas
universitātes nodarbībā (glabājas Mūrmuižas bibliotēkā-informācijas centrā).
J. Šķēps. Godam izpildīsim Vissavienības sociālistiskā sacensībā uzņemtās
saistības. Liesma Nr.55; 12.05.1948.
P. Skara, J. Grauds. Kaugurieši. Liesma Nr 51; 01.05.1948.
H. Dīmane. Kolhozā “Kaugurieši” sociālistiskā sacensība palīdz celt lopu
produktivitāti. Liesma Nr.104 ; 30.08.1956.
Pirmais brigadieris. Vienkārša kolchoznieka ceļš. Liesma Nr.1; 01.01.1958.
V. Straume. Tēvi un dēli. Liesma Nr.10; 17.01.1968.
V. Ļuta. Kopuma spēks. Izaugsmes gados. Liesma Nr.5; 07.01.1978.
M. Aļeksejeva. Pagastu partorgi. Liesma Nr.29; 21.02.1981.

Aina Saleniece un Raita
Tūtina pie Kauguru
pagastmājas un
“Kauguriešu” kolhoza
kantora 1970. gadu sākumā

