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1949. gada 29. janvārī tika pieņemts pilnīgi slepens PSRS Ministru padomes lēmums, kurā bija noteiktas Baltijas valstu
izsūtāmo kategorijas: 1) kulaki un viņu ģimenes, 2) bandītu
(partizānu) un nelegālistu ģimenes, kā arī notiesāto un nošauto partizāņu ģimenes locekļi, 3) legalizējušies partizāni un
viņu ģimenes locekļi, kuri turpina nodarboties ar pretpadomju darbību, 4) partizāņu atbalstītāju ģimenes locekļi. Lēmumā
bija norādīts, ka nepilngadīgie un darba nespējīgie ģimenes
locekļi netiks pakļauti izsūtīšanai, bet viņi var brīvprātīgi doties līdzi savām ģimenēm, taču praksē tā nenotika – tika izsūtīti visi ģimenes locekļi, kas izsūtīšanas brīdī bija mājās. Tādējādi 28,6 % no izsūtītajiem bija bērni līdz 16 gadu vecumam.
Iedzīvotājus izsūtīja pamatojoties uz sarakstiem, kurus apstiprināja savienoto republiku ministru padomes. Izsūtīšanu uzdeva veikt Valsts drošības ministrijai. Deportāciju veikšanai no
Krievijas papildus ieveda 4500 karavīru Latvijā un 4350 Igaunijā. Izsūtīšanu Baltijā veica 76 212 cilvēki. 18 387 no tiem bija
iznīcinātāju bataljonu kaujinieki, 28 404 – komunistu partijas un padomju aktīva darbinieki, 21 206 – PSRS VDM iekšējā
karaspēka karavīri un 8215 profesionāli čekisti. Lai arī akcija
tika gatavota lielā slepenībā un vietējie darbinieki, kam bija
jāpiedalās par ceļa rādītājiem un īpašumu uzskaitītājiem, tika
instruēti tikai dažas stundas pirms operācijas sākuma, tomēr
bija informācijas noplūde un diezgan liels skaits potenciālo
izsūtāmo paslēpās.
Izsūtāmajiem bija atļauts ņemt līdzi 1500 kg mantu uz vienu ģimeni, bet izvedēji parasti nedeva pietiekamu laiku, lai
to izdarītu. Viss pārējais īpašums tika konfiscēts. Atbilstoši
plānam izsūtītie konvoja un to kolhozu un uzņēmumu, kuros
tiem būs jāstrādā, pārstāvju pavadībā tika aizvesti uz pastāvīgo izsūtījuma vietu. Absolūtais vairākums izsūtīto bija lauku
iedzīvotāji.
Ieskaitot bērnus, kas dzima izsūtījumā, pavisam 25. marta izsūtīšanas sakarā izsūtījumā atradās 44 191 Latvijas iedzīvotājs.
Latvijas iedzīvotājus izveda uz Amūras, Omskas un Tomskas
apgabaliem. Ceļā uz izsūtījuma vietām piedzima 6 bērni, 183
cilvēki gāja bojā. Izsūtījumā gāja bojā 4941 persona, kas sastāda 12% no visiem izsūtītajiem.

Kroju ģimene kopā ar citiem
1949. gada 25. martā
izsūtītajiem pa ceļam uz
nometinājuma vietu

T. Dravnieka foto. Latvijas Okupācijas muzeja īpašums

25.03.1949....
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Izvešana

Bija nedroši, sāka klīst valodas, ka izved. Mēs ar mammu
slēpāmies, gulējām zaru čupā, gan pie kaimiņiem, gan pie
radiem. Neatceros, cik ilgi tas vilkās. 25. marts bija pūpolsvētdiena, viss bija mierīgi, ar mammu nolēmām, ka atgriezīsimies mammas tēva mājā, vismaz paēdīsim siltas brokastis. Brokastu laikā sāka riet suņi. Krusttēvs izskrēja ārā,
ieraudzīja, ievaidējās, jo uz mūsu māju brauca vesela pajūgu rinda. Saprata, kas notiek... Ieskrēja iekšā raudādama
mammas brālēna sieva – ak Jēzus, ļautiņi, ak radiņi, mūs
tāpat kā 1941. gadā ...
Anna Puksts

Atceros, nāku no skolas. Bija slapjš, nāku, zābaki bija cauri,
vēl neapzinājos, ka tā mana vārdadiena. Nāk pretī kaimiņiene un saka – ej nu ātrāk uz māju, ka nepaņem mammu un tu
nepaliec viena... Es domāju – ko tu jocīgas runas runā... Es
sāku raudāt. Aizeju, pie mājas redzu, ka tur ir divi pajūgi,
nežēlīgi rej suns. Mamma nervozi krāmē drēbes. Mammai
bija Piebalgas tautas tērps – kāzu tērps, skaista sakta bija,
paņēma līdzi. Ļoti ātri mums bija jātaisās. Duksīts skrien
līdzi, to nošauj, jo viņš ilgi, ilgi skrēja līdzi. Tad es sapratu, ka tie ir ļoti slikti cilvēki. Man radās naids, sapratne, ka
tie bija slikti cilvēki, ja var nošaut suni... Smagi bija redzēt,
kā aizgājējus no vagoniem meta ārā. Sašūpo un bērnu acu
priekšā izmet ārā. Mirušos bērnus izmet ārā ar mešanu. Bija
sāpīgs moments, mammai trūks gaisa, viņa lūdza, lai atver
mazo lodziņu, bet to neļāva...
Māra Apine

Es piegāju pie skapja šūplādītes, tur – zelta rotas. Zaldātiņš ieraudzīja, saka – paņemiet līdzi. Virsnieks ieraudzīja,
pagrūda viņu nost un sabāza tās zelta rotas kabatā. Un laikam bija palikuši divi gredzentiņi, tos es mammai iedevu.
Mamma, cik nu varēja, paņēma līdzi. (...) Kad vilciens sāka
kustēties, mēs, bērni, jau vairāk bijām pie lodziņiem. Dzelzceļa stacijās lika ar spaiņiem iet pakaļ prosas biezputrai ar
nerafinēto saulespuķu eļļu. Tā biezputra bija tik negaršīga,
ka mēs pat negribējām ēst, un ķieģelīti deva, ko mēs savu
mūžu nebijām ēduši.
Inga Uzaite

Braucām, braucām, te viens saka – mēs braucam pāri robežai. Lielie cilvēki sāka raudāt. Mēs, bērni, neraudājām,
mums tā bija kā ekskursija, bija interesanti vērot pa tiem
restotajiem lodziņiem, kas tur ārā notiek.
Aija Poriete

Bija divi zaldāti. Bruņoti, bet ļoti cilvēcīgi. Jautāja – nu, kur
ir klēts atslēgas? Viņi paši sameklēja maisus, sāka tur bērt
kaut ko, nu, kur jums nauda stāv… Prasīja kur ir zeltlietas,
lai ņemam līdzi. Tikai lai paslēpjam. Nu, mamma vēl nevar atjēgties. Tad, kad pateica – ņemiet līdzi cirvi, zāģi, tad
mamma nolēma, ka – tātad mūs tomēr sūtīs tur, kur jāstrādā,
jo viņa bija iedomājusies, ka mūs aizvedīs līdz meža malai
un nošaus, tāpēc viņa bija tādā sastinguma stāvoklī. Un tad
viņa sāka kaut ko meklēt no apģērba, lika maisos. Zaldāti
teica, lai ņemam siltu apģērbu, spaini, nedaudz traukus, lai
būtu krūzītes, kāda bļodiņa, karotes, kādu katliņu. Viņi palīdzēja visu salikt.
Zenta Zīle

Otrajā diennaktī jau mēs braucām prom no Latvijas, bija
maziņš lodziņš vagonā, pa kuru skatījāmies. Daži izmeta
zīmītes pa logu. Paziņoja savējiem, kuri nezināja, kur mēs
braucam. Braucām ilgi.
Veneranda Šaballo

Atceros, vagonā bija lāvas, tur bija arī mazāki bērni, vecas
sievietes ar zīdaiņiem… Uz grīdas bija salmi, mēs jau skaitījāmies lielāki un gulējām uz grīdas salmos. Vagonā bija
krāsniņa, kurināja. Un bedre, kur nokārtot dabiskās vajadzības. Bija daudz vilcienu, lokomotīves, tās svilpa. Un es
mammai teica- mammīt, kas tas ir, kas tur bļauj, tas ir Staļins? Nē, viņa teica, tas ir vilciens.
Rasma Ābola

Katram pajūgam no latviešiem bija izdalīts viens istrebiķeļs,
kas bijis kā tulks. Laucinieki tanī laikā krievu valodu nesaprata. Bija rādījuši kaut kādu papīru, stāstījuši, ka tiekam
izvesti uz visu mūžu – to esot piebilduši. Esot stunda laiks
dots, jūs varat ņemt līdzi, cik jūs varat panest – mantas un
ēdamo, pieteikuši, lai ņem līdzi siltos apģērbus.
Ivars Vītols

Vagonā bija mazs bērns, zīdainītis. Sākumā viņš raudāja,
vēlāk ne, viņam acīmredzot vairs nebija spēka. Visi tie autiņi, paladziņi, drēbītes bija jau sanēsātas, sačurātas, viņš
vairs neraudāja. Viņš gulēja plikiņš, viņam tikai sedziņu
uzsedza, apakšā nebija nekā.

Atceros, ka mums pretī uz plaukta pāri ejai bija ģimene, kur
bija vecāmamma, mamma, meitenīte, kurai bija pieci gadi
un divi puisīši, dvīnīši, gadu veci. Es viņus šodien redzu,
man gribas raudāt, ka viņus tādus veda prom.

Aina Brodežonoka

Biruta Butāne

Mamma un tētis bija saņemti no “Saltāpurva” mājām, viņiem bija pateikts, ka 15 minūšu laikā jāsavācas. Bija atbraucis cilvēks, kas aprakstīja mantu. Mamma bija jautājusi, ko drīkst ņemt līdzi. Bija atbildēts, ka neko, tik un tā uz
perona atstāsiet. Paņēma vīram dažus apģērba gabalus, sev
apģērbu un mazu gabaliņu gaļas un miltus pankūkām. Tas
bija viss. Mani paņēma no skolas, man līdzi bija tikai skolas
grāmatas, ne ēdamais, nekā. Neēdusi dzīvoju vagonā līdz
28. martam.

Un tad piebrauca lokomotīve, sakabina vagonus… Man blakus stāvēja sieviete ar bērnu rokās, otrs bērniņš apķēries
viņai ap kājām. Tā nebija raudāšana, tā bija kaukšana, tas
bija briesmīgi, kādas skaņas nāca no cilvēkiem. Citi raud,
citi dzied “Dievs, svētī Latviju”, “Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils”… Pēc tam man viena sieviete stāstīja, kas tās ir bijušas par skaņām… Nu ne jau tikai viens mūsu sastāvs, visi
tā darīja. Es varu iedomāties, kādas skaņas pāršalca Latviju
no mūsu tautas.

Elza Liase

Margarita Krastiņa
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Otreiz izsūtītie
1941. gada 14. jūnija
deportācijā uz Sibīriju tika
izsūtīti 3750 bērni.
Pateicoties Latvijas
Izglītības ministrijas
darbinieku pašaizliedzībai
un pūlēm 1946. gadā
no Sibīrijas uz Latviju
izdevās pārvest bāreņus
un pusbāreņus –1320
bērnus. Vēlāk Iekšlietu
ministrijas darbinieki
daudzus no atvestajiem
uzskatīja par “bēgļiem”
un nosūtīja atpakaļ uz
Sibīrijas nometinājuma
vietām.
Tā mēs nodzīvojām līdz 1953. gada 22. janvārim. Man jau bija piecpadsmit gadu. Bija
ķīmijas stunda. Pēkšņi atveras klases durvis, ienāk viens vaņka ar ausaini galvā, un nobļaujas: “Balodis, na vihod!” Mans uzvārds bija Balodis. Skolotāja latviski saka: “Ar kādām tiesībām jūs drīkstat nākt klasē?” Šis nobļaujas vēlreiz. Tad es sapratu savu uzvārdu
“Balodis”. Tam vecim aiz muguras stāvēja skolas direktors un aiz viņa vēl viens tāds pats
ar ausaini. Direktors neteica neviena vārda, vēlāk tikai saka, ka mums jāatgriežas pie mātes, ka mēs esot izbēguši. Divi
veči mani izveda ārā, pie skolas stāvēja “melnā berta”. Iekšā jau sēdēja mans brālis. Viņi bija saņēmuši brāli, iestāstījuši,
ka viņi ir no institūta un ka institūtā kaut kas vajadzīgs – pēkšņi, naktī! Lai brālis neaizbēgtu. Mūs aizveda pie vecātēva
un vecāsmātes Elku ielā. Vectēvs un vecāmāte slikti saprata krieviski, viņi nesaprata, kādēļ mums pēkšņi kaut kur jādodas… Viņi teica, ka ir mūs adoptējuši, bet izvedēji neklausījās, teica, lai mēs ātrāk taisāmies. Vectēvs sameklēja koferīti,
tajā salika gan manas, gan Jura drēbes. Ko mēs varējām darīt, kad apkārt vesels bars…
Māra Balode (Zeibārte)

1949. gadā mūs nepaņēma. Mamma strādāja fermā. Visādi lamāja, apsaukāja, bet vismaz bijām mājās. Tā 1949. gads
pārgāja. 1950. gadā no Liepājas atbrauca mājās viens no KGB un meklēja mammu. Viņš teica: tu esi bijusi Sibīrijā, uz
kāda pamata tu esi mājās? Parādi dokumentus! Tādu nebija. Viņš teica: ‘’Tev būs jābrauc atpakaļ! Brauc pati.’’ Mamma
atbildēja: ‘’Vienalga, dariet ko gribat, es pati nebraukšu, ja jums vajaga, sūtiet mani atkal!’’ To es atceros. Tad mammai
deva divas nedēļas laika. Tas notika augustā. Draudzene uzņēmās pārdot govi. Un tad mammai pateica, ka mums jāierodas Liepājā. Mūs apcietināja, bija tikai rokas bagāža. Mūs iesēdināja vilcienā. Toreiz katram vilcienam bija viens vagons
ar restēm. Mēs bijām šajā vagonā. Mūs aizveda līdz Rīgai. Rīgā pretī bija ‘’berta’’, tā aizveda uz Centrālcietumu. Visi bija
vienā kamerā, kaut ko skaidroja. Tur bija pilns ar cilvēkiem, visas sievas... Man vēl nebija 12 gadu, un mēs visur bijām
kopā ar mammu. Brāli nošķīra pie vīriešiem. Rīgā cietumā bijām nedēļu un pa cietumiem braucām... Bijām Gorkijas
cietumā, bijām arī Maskavas cietumā. Maskavā tā bija četrstūru ēka, pa vienu pusi brauca iekšā. Tā bija liela māja. Mūs
izlaida no mašīnas, un cietuma sētā bija aplis, kur mašīnas brauc riņķī. Vidū bija kliņģerītes, puķes. Pēc tam es izlasīju,
ka kliņģerītes ir izsūtīto puķes.
Līvija Brikmane (Skroderēna)

Braucu uz Maskavu, tur bija attāli radi. Latvijā kā tikām pāri robežai, gribēju uz Latvijas zemes nostāties, uzreiz man
viens krievu zaldāts ar šauteni klāt, ko es un kā. Vairāk arī nekāpu. Sajūtas neaprakstāmas. Raudāju no saviļņojuma. Rīgā
nav kur iet. Gribēju tikt uz Liepāju. Rīgas stacijā satiku vienu kundzi, dakteri Emergoni, viņi ātrāk tika mājās, paņēma
pie sevis. Tad aizbraucu uz Tukumu. Tukumā: tevi nepieņem darbā, kamēr neesi pierakstīts, nepieraksta, kamēr neesi
pieņemts darbā. Dzīvot arī nav kur. Izglītība nekāda nebija, sāku strādāt patērētāju biedrībā par rēķinvedi, nodzīvoju
nepilnus 2 gadus. Sāku dzirdēt, ka atkal ņem ciet. Mēģināju runāt pretī. Ielika Tukuma cietumā. Aizveda uz Rīgu, pārsūtīšanas cietumu, iesēdināja vagonā 1950. gada 14. janvārī. No Tukuma cietuma aizrakstīju mammai vēstuli, ka, iespējams, braukšu atpakaļ. Mamma, vēstuli saņēmusi, bija kūtī nomirusi, viņa par kalponi strādāja pie vienas skolotājas. Es
aizbraucu, pasaka, ka māte mirusi, tā es paliku viena Kolpaševā.
Ligita Kalniete (dz. Dreifelde)

Pienāca 1949. gads. Izdzirdēju, ka Bērzainē paņemti jaunieši, kuri mācījās Skolotāju institūtā. Tāpat mūsu skolā viens
otrs bērns tika izrauts no klases... Domāju: mani taču neņems, esmu “Nopelniem bagāts izsūtītais”... Bija piektdiena.
Nācu mājās un pagalmā ieraudzīju iejūgtus zirgus. Redzēju arī milici ar šauteni. Viss bija skaidrs uzreiz. Kāda sieviete
man jautāja: – Varbūt gribat braukt līdzi? Visai bravūrīgi paziņoju: – Ja par brīvu vedīs, braukšu. Jau otrreiz. Sakāpām
visi ratos. Vecaistēvs pieturēja svētākajā vietā, un vārdi, kurus viņš tobrīd pateica – “Paliec sveika, mīļā tēva sēta!” – vēl
tagad tur iekalti. Braucām uz Cēsīm, bet vagonos mūs lādēja Amatā, nelielā stacijā, lai citi nezina, kas notiek. Atkal sākās
“ceļojums”. Mēnesi braucām, līdz nonācām Tomskā – protams, lēģerī, aiz dzeloņdrātīm. Taču man joprojām acu priekšā
tas šausmīgais skats, ka divi vai trīs veci, nespēcīgi cilvēki tika atstāti vagonos. Kad taujājām, kur vagoni ies tālāk, mums
atbildēja, ka tajos bēršot iekšā cementu... Sapratām, ka nevienam šie garu mūžu nodzīvojušie cilvēki, slimas, sirmas latviešu tantes, sastrādātām rokām, nebija vajadzīgas...
Andris Eglītis

1947. gadā kopā ar mammu braucām uz Latviju. Bijām utaini un badā. Taču 1950. gadā mūs apcietināja. Paņēma tieši no
skolas. Arī mammu. Ināra mācījās Bejas skolas 7. klasē, Maiga – 6., bet es – 5. klasē. Todien skolā bija kaut kādi svētki,
un mēs bijām atbilstoši ģērbušās. Tā nu atkal mūs paņēma pusplikas... Skolu lika aizslēgt. Atskrēja skolotāja, palīdzēja
savākties. Rīgā mūs ielika Centrālcietumā, tad pārveda uz Ļeņingradas cietumu... Mums visām trim uzreiz galvā bija
utis, mammai gan ne. Cietumi man palikuši atmiņā uz visu mūžu. Tad Kirovas lēģeris – ziema un barakas. Mēs bijām
cietumā baltās blūzītēs un pionieru kaklautos. Ienāca viens drošībnieks un lika to noņemt. Iemetām miskastē. Kirovas
lēģerī aukstums bija nenormāls. Logi ar lupatām aizbāzti, ūdens spaiņos sasalis. Veda mūs kopā ar kriminālistiem. Viens
pavadonis pat prasīja, vai Latvijā vēl daudz latviešu palicis. Arī Krasnojarskā gājām apcietināto kolonā, ar zaldātiem pie
sāniem... Tas viss bija morāli ļoti smagi.
Anita Asika (dz. Skuja)
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Dzīve Sibīrijā.
“Mājas”

Mums ierādīja vienu mājiņu, kas bija pilnīgi tukša. Tur bija uzmūrēta krievu krāsns. Mums nebija ne gultu, ne matraču. Kolhozs bija izkūlis zirņus,
dabūjām zirnājus, paklājām uz grīdas zemē, apsedzām ar palagiem un gulējām. Mēs gulējām rindiņā, es biju pie sienas, brālis – pie loga. Un, vienu
rītu pamostoties, es jūtu, ka man mati piesaluši pie tās sienas. Bet nu nekas
jau nenotika. Viņi atkusa.
Aija Poriete

Jūnijā jau mēs bijām pie zemļankas (zemnīcas). Tā bija būvēta, lūk, kā: sasisti stabi, tiem pa vidu klūgu žogs, tika apmests no abām pusēm ar zemi un
ar lopu mēsliem un salmiem un izbalsināts ar māliem.
Anna Puksts

Zemļankā mēs bijām divas ģimenes. Mums bija lāva, kur gulēt. Mēs tur gulējām visi trīs. Iekšā bija plīts. Tēvu vēlāk paņēma par kalēja palīgu, viņš
pats to plīti bija uztaisījis. Mazgājāmies bļodā, vairāk nekas tur iekšā negāja. Zemļanka bija sākot ar logu virs zemes, pārējais – zem zemes, lai siltāk.
Pirmajā gadā uznāca sniegs, mūs aizputināja un mēs netikām ārā. Labi, ka
durvis bija uz iekšpusi, tad attaisīja tās un tēvs rakās ārā.
Maiga Sūna

Barakās bija viena istaba, pa vidu eja. Tikai atšķirībā no vagona - vienstāvu guļamās lāvas. Vienā pusē, kur bija krāsniņa, plīts, tur bija mamma ar
mums visiem – māsa, brālis un mēs ar Birutu, tās mazākās. Pretējā pusē bija
cita ģimene, kādi 4 cilvēki un kaut kādi vientuļnieki.
Valda Meļķerta

No Latvijas atsūtīja naudiņu, un palīdzēja, un mēs nopirkām zemnīcu –
mazu, mazu, zemē ieraktu māla mājiņu, no velēnām. Mēs bijām priecīgi,
tas bija mūsu, jo nebijām nevienam uz kakla. Gultas nebija, bija lāvas – četri baļķi, pāri koki, un salmi. Un uz tiem mēs visi gulējām.
Rasma Ābola

Divus gadus mēs pavadījām aiz ģerevņas tā saucamajā “brigādē”. No velēnām celtas būves, velēnu jumtiem. Pa vidu liels, garš galds, abās pusēs nāras. Vienā pusē viena ģimene, otrā – otra. Tālāk atkal citas… Zemļanka bija
apmēram metru virs zemes, viss pārējais bija zemē. Katru vakaru bija jāuzkāpj uz velēnām un jāaizbāž skursteni ar vecu pufaiku, lai siltums no krāsniņas labāk saglabātos. Un no rīta izņemt ārā, lai var kurināt atkal.
Jānis Kļaviņš

Bija palabotas sašķiebušās ēkas. Ēkas bija no baļķiem. Viņiem bija interesanti jumti no žagariem, virsū velēnas. Vasaras tur bija karstas, pa visu vasaru divas vai trīs reizes uzlija lietus, tā ka velēnas aizsargāja. Ziemā, kad
uzsniga dziļais sniegs, bija silti. Griesti bija ļoti zemi. Katrā mājā bija arī
krievu krāsns, kur augšā pie pašiem griestiem siltumā varēja gulēt kādi trīs
vai četri cilvēki.
Ivars Vītols

Mēs dzīvojām pēc gaiļa dziesmas, tas mums bija vienīgais modinātājs, kurš
dzīvoja pakrāsnē. Pēc viņa dziesmas mātei bija jāzina, kad jāceļās un naktī jāiet slaukt govis. Bija labums, jo reizēm bērnus varēja paņemt līdzi uz
fermu, un faktiski es esmu uzaudzis starp govīm un barojies no govs pupa.
Jo tad, kad fermas pārzinis neredzēja, puiku varēja paņemt pie sevis un ieslaukt kādu piena strūklu puikam mutē. Mājās, protams, no fermas neko
nest nedrīkstēja.
Pēteris Simsons
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Dzīve Sibīrijā.
Skola

Skolā bija garš koridors, ļoti garš, klases pa malām un Staļina bilde visā augumā no
grīdas līdz pat griestiem. Un tur bija bērniem, kurus nozīmēja, arī mums, jau jauniešiem, jāstāv pie Staļina goda sardzē katrā pusē. Nu un tad bija jānotur smiekli,
bija jātēlo…
Rolands Kreicbergs

Krievu bērni mani pārāk neapcēla, jo es pratu aizstāvēties. Man vajadzēja aizstāvēt arī draudzeni. Viņai bija bail no krievu puikām, jo viņi vienmēr skrēja pakaļ
un kliedza – šas zarežu! Viņai bija bail. Viņa saka – bet vienam bija nazis... Es saku
– lai parāda. Vienam puikam bija kaut kas no koka iztaisīts, lai latviešu meitenes
pabaidītu.
Alda Mastiņa

Vēlākās klasēs situācija bija daudz normālāka, varēja saprasties. Kamēr apguva,
kamēr iemācījās sevi aizstāvēt. Kad ar vienu sarunājies, pienāk otrs, kopā padzied.
Viena bija ukraiņu meitenīte, mums sanāca kopā sadziedāties. Tas pievērsa uzmanību, un tu jau biji kaut kas, uz tevi sāka skatīties savādāk un cienīt, kad spēji parādīt sevi no citas puses un komunicēt.
Māra Apine

Tāds briesmīgs gadījums – ļoti ilgi nemaksāja stipendiju, parasti maksāja reizi mēnesī, tas bija 25. datums. Kaut kā vienreiz gadījās, ka tā stipendija aizkavējās pat
divas nedēļas. Protams, mēs visas bijām badā, un pēdējā dienā jau gandrīz vairs
nevarējām no gultas piecelties. Es laikam vienīgā vēl sēdēju pie galda, no gultas
piecēlos, bet nebija spēka iet uz skolu, pārējās istabiņā meitenes gulēja. Tad atnāk
mūsu klases audzinātāja, viņa jau pamanīja, ka jau vakar vienas nav, otras nav, varbūt slimas, un kad arī es neaizgāju, viņa nāca raudzīties. Un kad viņa to ieraudzīja,
viņa saka - labi, nāc man līdzi. Izrādās, skolotājiem arī algas nemaksāja. Viņa aizveda mani uz savu dzīvokli. Viņai nebija ne govs, nekā, bet kaut kādi krājumi bija.
Atceros, viņai bija marinētas bietes, savārīti kartupeļi – ēd, ēd! Protams, ka ēdu.
Un viņa sagrabināja pa visām kabatām, cik nu kaut ko – kapeikas salasīja, riekšavu,
saka - te varbūt kaut kas iznāks, maizīti porcijas. Viņa taču mums atdeva pēdējo!
Un par tām kapeikām gandrīz kukulītis, ķieģelītis maizes bija. Ieēdām, otrā dienā
aizgājām uz mācībām, un pēc kādas dienas bija stipendija.
Zenta Zīle
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Dzīve Sibīrijā.
Darbs

Vietējie krievi brīnījās, ka mēs iemācījām viņiem stādīt kartupeļus.
Viņi ar lāpstām izrok bedri un ieliek kartupeli. Rambats Jānis iemācīja ar arklu. Zeme tur bija laba, nebija jāmēslo. Gurķi, tomāti auga
brīvā dabā, nebija nekādas siltumnīcas.
Juris Dzenis

Latviešu meitenes strādāja pie lopiņiem. Ak Dievs, kā viņām tur gāja!
Viņas ziemā gulēja pie tām govīm piespiedušās. Nevienai latvju meitenei nebija govs jākarina striķos, viņas visas bija slaucamas, kad vajadzēja. Krievu sievietēm visas govis pavasaros tika izlauztas no mēsliem
un pakarinātas striķos, un tur viņas nobeidzās. Vēlāk fermā strādāja
tikai latviešu meitenes.
Aina Brodežonoka

Mana darba vieta bija pienotavā. Pienotavā viss bija roku darbs. Es biju
maza auguma, darbs man bija smags. Strādāju kopā ar sievieti gados,
viņa bija liela auguma, viņai gāja vieglāk. 40 litru kannā lēja iekšā…
Man bija par grūtu, es biju sastiepusies, saslimu. Pienotavā bija stingra vadītāja, skatījās lai nenodzeru ne lāsīti piena. Līdzi arī nedrīkstēja nest. Vienreiz atbrauca kontrole. Tā saka, taču ļauj man kaut ko
paēst, pienotavā strādājot. Vadītāja to neņēma vērā.
Helga Urbāne

Mums visiem bija jāiet strādāt - jāravē lini. Tur bija lielas usnes, cimdu
nebija, un tās dūrās rokās. Un tad atļāva izmantot sirpjus. Tās usnes
bija manā augumā un ar sirpjiem cirtām nost.
Māra Apine

Mani un brāli norīkoja darbā mežā. Brālim bija 17 gadu, man 14. Bet
kāds var būt spēks, kad tu esi neēdis, koki bija resni – ciedri, egles. Tad
jau nebija tādu zāģu kā tagad. Bija jāzāģē ar rokām, velc zāģi kā varēdams. Baļķus vajadzēja apstrādāt, lai būtu kārtīgi. Brālis savu baļķi
var pagriezt, es ceļu – nevaru. Viņš skrēja man palīgā. Nākamā vasarā mūs sūtīja uz koku pludināšanu, tur bija gan krievi, gan latvieši.
Tā mūs izšķīra, brālis pa vasaru strādāja kolhozā par piekabinātāju,
vēlāk izmācījās par traktoristu. Mani aizsūtīja citur. Vairāk nekā 100
kilometru vajadzēja iet kājām, bija pavadonis, kas mūs veda pa taigu.
Anna Čivkule

Tēvs gāja lauku brigādē strādāt. Tur bija izraktas lielas bedres, diametrā divas šitādas istabas. Tur iekšā bija samesti māli un salmi. Norakta
zeme, lielajās bedrēs, kur tie salmi un māli – bija buļļi, krievu valodā boli. Katram tam mugurā sasēdās pa cilvēkam, staigāja pa apli. Mans
tēvs arī. Ilgi viņi staigāja pa to bedri, kamēr sataisīja tādus cietus mālus. Tad gāja cilvēki, spaiņiem ne spaiņiem, bet tādām formām un lika
tajās mālus, nesa ārā, lai saulē tie žūst. Un tad no tiem saucamiem “saman” – cēla mājas.
Žanis Driviņš

Mammas māsas vīrs krieviem iemācīja turēt bites, viņam Latvijā bija
drava. Viņš, ejot pa mežu, atrod meža bites. Paņem un uzkāpj, dabū
medu, iztaisa stropu.Visiem liels brīnums, nāk skatīties... Ziedu lauki ļoti lieli, koku daudz, ir kur gūt bitēm nektāru... Košas un krāšņas
pļavas. Un arvien vairāk, arvien vairāk stropu, neticēja, ka kaut kas
varētu sanākt... Bet izveidoja, un ar to mēs bijām glābti.
Māra Apine
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Dzīve Sibīrijā.
Iztikšana

Bērnības atmiņās palicis tas, ka man visu laiku gribējās ēst.
Es visu laiku meklēju, kur paēst. Maizi deva uz kartiņām,
es atceros, vecaistēvs gāja stāvēt rindā agri no rīta, un ņēma
arī mūs. Tur bija kliegšana, grūstīšanās. Vienalga, lai arī
bija kartiņas, bet visiem nepietika. Reiz vecamtēvam gandrīz norāva gredzenu ar visu pirkstu. Pēc tam sūtīja mūs.
Es atceros, ka man bija vislielākais pārdzīvojums, kad nesu
maizi, es pa ceļam apgrauzu garoziņas. Es zināju, ka mani
lamās, un pat sita. Vienalga. Un līdz šai dienai man garšo
garoziņas.
Lidija Vītiņa dz. Bareiks

Traktoristam deva kilogramu maizes, piekabinātājam – puskilogramu. Miltu nebija un maizi sāka cept no zirņiem. Bija
traki. No Jērcēnu pagasta Liene bija par pavāru, un mums,
traktoristiem, vārīja zupu no zirga gaļas. Viņa saka – bet tu
paprovē to zupu, smarža tīri laba. Es pamēģināju, nu bija
drusku salkana, bet pie maizes tīri labi. Vai nu tas zirgs vecs
vai nodzīts, no tās gaļas gan nekā nebija. Tad nāca sējas beigas, gaļas vairs nav, maize bija zirņu... Pēc kādas nedēļas
vairs negāja iekšā. Godīgi sakot, tagad zirņu maizi neēstu.
Vidū kā ķite, gar malām apkaltusi garoza. Garozu apēdām
uzreiz, paliek mīkstums, to ielikām kabatā. Kad gribējās ēst,
tad kādu piciņu noēd. Tā nodzīvojām pirmo vasaru. Rudenī
es ar savu traktoru vilku kombainu. Es vedu ar tādu nolūku,
lai dabūtu mājās kādus graudus. No pirmās pļaujas augustā
mēs saņēmām ap 20 kg atvētījumus, ar visām nezālēm. Un
graudi arī ne jau tie kvalitatīvie. Ar tādu izdzīvot nevar. Vai
nu mirt vai zagt…
Albīns Briedis

Tanī pat laikā vietējie iedzīvotāji sādžā bija labvēlīgi. Es atceros, ka jaunākais brālis bija ļoti saslimis, vajadzēja pieniņu, un tad mamma gāja pie tām tantiņām, un pienu neatteica, kaut arī nebija nauda, ko maksāt. Mamma dažreiz
paņēma līdzi kādas mantas, ko iemainīt, kas bija paņemts
līdzi – mantas vai apģērba gabalu, lai dabūtu pārtiku.

Pirmajā gadā ziemā mēs cietām badu. Deva tikai klaipiņu
maizes. Mēs bijām četri cilvēki... Vai pusklaipiņu, es tiešām
neatceros. Maizīte bija tāda, vai nu miežu miltu, vai kāda,
tāda lipīga. Mēs bijām tik laimīgi, ka mums iedeva pa gabaliņam maizītes. Mums tēvam bija līdzi zelta monētas. Ne
visai tālu, varbūt 3 kilometrus tālāk bija sādža. Mēs gājām
pirkt kartupeļus. Mums iedeva nepilnu spaini, par to zelta
piecu rubļu monētu samaksājām. Cik tēvam bija tās naudiņas, par to izdzīvojām, citādi būtu bada nāve. Arī vasarā
bija grūti, tur nav ne ogu, ne sēņu. Kad nāca pavasaris, dīga
zāle, tad jau neko...
Marija Kursaka dz. Rudāne

Mums bija gotiņa. Kūtis nebija, Krievijā, kaut arī 40 grādu
sals, visi dzīvnieki dzīvoja savā vaļā. Rukši nē, bet par govīm
atceros. Mums bija kūtiņa, gotiņu turējām tur. Bija auksts,
vedām gotiņu istabā, to es labi atceros. Saldējām pienu, sūtījām tēvam, zinājām viņa adresi. Kartupeļus arī samīcījām,
salikām toverīšos un tādus sasaldētus sūtījām, jo viņiem nebija nekā.
Māra Apine

Man teica – ej paganīt. Es teicu – ja man būs sviestmaize,
sasmērēta no abām pusēm, tad es iešu ganīt. Un tā es pirmo
reizi pagaršoju sviestu. Bija arī kartupeļi, maize. Un jā, man
atnes sviestmaizi, sviestiņu smērēja no abām pusēm. Man
tā garša vēl tagad mutē, mājas sviestam pilnīgi cita garša.

Atminos, ka ļoti gribējās ko saldu. Vecmāmiņa bija praktiska, viņa zupiņas vārīja no visa kā, arī no nātrēm. Bet saldumu gribējās, tur brīvajā dabā nekas neauga, izņemot “bojarku” – uz koka ar asumiem aug sarkanas ogas ar kaulu iekšā.
No tām juta tādu saldumu. Tur nebija citu saldu augu un
ogu. Varēja iet lasīt meža zemenes. Pateicoties vecāsmammas rūpēm, pārtikas ziņā varēja iztikt. No bietēm vārīja sīrupu. Cukurgraudiņš varēja būt stimuls celties sešos no rīta
un iet dzīt lopus…

Inta Zvingule

Jānis Kļaviņš

Ivars Kaļķis

Pirmais gads bija ļoti grūts. Atceros, pavasarī gājām kolhoza laukos, lasījām kartupeļus, kas no liela aukstuma nebija sapuvuši, bet vienkārši bija pārvērtušies cietē. Tādus mēs nesām mājās un tika ceptas
pankūkas. Vēl es atceros, ka sanāca bērni
un es viņus cienāju ar pupām.
Monika Dzene
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Dzīve Sibīrijā.
Nāve

Tomskā no vagoniem mūs aizveda uz barakām. Tur sākās dizentērija, daudzi mira.
Mums kaimiņu zēns Drīzulis Mārtiņš gulēja blakus, bija kādu gadu par mani jaunāks.
Vienu rītu pamodos, Mārtiņa nav blakus. Prasu, – mamma, kur ir Mārtiņš? Mārtiņš
esot aizgājis... Es nesapratu, – kā? Aizgājis un neatvadījies? Es teicu – vai tad viņš nekad neatnāks? Mamma teica – viņš nekad, nekad vairs neatnāks. Neatgriezīsies. Tas
bija puisītis, kas man bija pirmais zaudējums, kuru es piedzīvoju... Vēlāk manīju, ka
katru rītu sanitāri iznesa daudzus mirušos.
Alda Mastiņa

Sākumā mūs izmitināja lielā barakā, atceros, bija tādas nāras sataisītas, redzēju, kā
cilvēki mira, redzēju utis. Tikai iznesa pa vienam ārā... Bija tāda slimība malārija.
Tāds kā drudzis. Un tad mūsu ģimenei iedeva tādu nelielu mājiņu, kam vēl bija tāda
maza kūtiņa. Un bija arī mazs malkas šķūnītis, kaut gan tas šķūnītis vienmēr bija
tukšs, jo tur tika atvesta liela priede, ar traktoru atvilkta un to pa bišķiņ zāģēja, nesa
un kurināja, sildīja māju. Māsa, apprecējās ar latvieti, kad viņai droši vien bija kādi
18-19 gadi. Ģimenē piedzima meitenīte Marija. Marija nodzīvoja tikai vienu gadu un
trīs mēnešus. Viņai bija ļoti lieli krampji. Malārija viņai nebija, bet varbūt bija bērnu
trieka, jo ārsti tur arī neviens diži neko nezināja. Marija nomira. Nu tas bija ļoti liels
pārdzīvojums mums visiem…
Monika Dzene

Voldemāram Ozolam kādā vakarā piespieda iedzert zāles, teica, ka gaidāma malārija,
ka jādzer zāles – tablete tāda kā mana īkšķa nags. Mēs viņu saucām par Ozolpapiņu.
Ozolpapiņš vakarā iedzēra tās zāles, un no rīta barakā jau bija miris. No rīta piebrauca “melnā berta” un savāca līķus. Tās zāles jau neiedeva tikai viņam vienam, iedeva
arī vecākiem cilvēkiem, kas gulēja barakā.
(...) Mans kaimiņš no Viļķenes – Žvīgurs Edgars Mārtiņa dēls sāka vaicāt, kad mums
sāks maksāt kādu rublīti. Pēc pusmēneša atbrauca galvenais komendants. Tā un tā...
Paņēma to Žvīguru līdzi. Komendantam bija arī ierocis. Žvīgurs bija teicis, ka viņš
nejaudā iet... Nu ej, ieēd kaut ko. Tajā laikā, kad viņš gāja uz cinīša lasīt brūklenes…
šaušana bija attaisnojuma komendantam, jo Žvīgurs bija nogājis nost no tā ceļa. Komendants varēja teikt, ka bēdzis.
Laimonis Ciparsons

Tad māsa saslima – dabūja feldšeri, kaut ko iešpricēja, bet bija jau par vēlu... un 19.
maijā māsa nomira. Mamma uz māsas bērēm netika. Man arī bija temperatūra pāri
39 grādiem. Tad man divas dienas pēc kārtas špricēja zāles sirdij, kā mamma te raksta.
Maiga Sūna

Tēvs mums ļoti slimoja. Viņam bija slikti ar sirdi, plaušas bija slimas. Viņam bija astma. Kādu mēnesi viņš bija slimnīcā, kādus divus mēnešus viņš bija mājās. 1950. gada
20. janvārī viņš nomira. Nevarēja dabūt dēļus zārku uztaisīt. Kapu varēja izsist tikai
ar laužņiem.
Inga Uzaite
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Aija Gaile

Mamma bija apslimusi un mēs bijām mājās, es lasīju grāmatu “Pieci
kaķi”. Ienāca bruņoti vīrieši, lika savākties un mūs ar mammu divatā
aizveda uz Lugažu staciju. Mēs ar mammu jau bijām vagonā, kad atveda brāli, māsu un vēlāk arī tēvu. Visu vagonu izsēdināja Tomskas pilsētā Asino. Mūs salika barakās. Visiem bija jāpiereģistrējas komendantūrā un jāparakstās, ka esam izsūtīti uz mūžu. 1949. gadā saslima
mana māsiņa un nomira, apglabāta Baturinas kapos. Viņa bija 4 gadus
par mani vecāka, viņai bija pilni deviņi gadi. Tur daudz bērnu slimoja,
nebija nekāda medicīniska palīdzība. Nomira arī daudzi veci cilvēki.
Mēs bijām iedzīvojušies, vecāki blakus, ko ēst bija. Pēc gada atveda
ukraiņus. Kā šodien atceros, mēs skrējām skatīties – viņi kāpa ārā no laivām, viņiem
mugurā bija balti, izšūti kažoki. Skolā mēs bijām daudzu tautību bērni – krievi, ukraiņi, moldāvi, Pievolgas vācieši, latvieši. Tā mēs visi tur dzīvojām. Ziemā nebija nekādu
ceļu, uz tirgu brauca no attālākām sādžām ar buļļiem. Atceros, tirgū bija nopērkams
sasaldēts piens bļodiņu formā. Mamma pirka litru dienā. Mans brālis bija astoņus gadus vecāks. Vasarās viņš zvejoja zivis, taisīja āķus un tos pārdeva. Atceros 1953. gadu,
kad nomira Staļins. Tajā dienā ir mana dzimšanas diena. Skolā mūs nostādīja rindiņā.
Daudzi raudāja. Viens latviešu puisis no Valkas apriņķa teica – es neiešu raudāt, jo viņa
dēļ mēs esam šeit. Vakaros vai svētdienas rītos, kad nebija jāiet uz darbu, mamma man
daudz dziedāja. Es iemācījos visas latviešu dziesmas, ieskaitot “Dievs, svētī Latviju”.
Mammai bija smags darbs – ķeksēt baļķus. Bija gadījums, ka viņai uzkrita baļķis. Ilgu
laiku viņa gulēja slimnīcā. Paldies Dievam, tas nebeidzās traģiski.
Es negribēju braukt mājās. Draugos bija ne tikai latviešu bērni, bija arī citu tautību
skolas draugi. Es vēl ilgu laiku sarakstījos ar ukraiņu draugiem. Tad, kad es jau biju
šeit, vajadzēja rakstīt sacerējumu par brīvo tematu. Es nezināju, ka par to nedrīkst runāt, un aprakstīju savu braucienu uz Latviju. Skolotāja bija ļoti saprotoša. Citā reizē
rakstīju “Ziemas rīts” – kā gāju trīs kilometrus uz skolu jau te, Latvijā. Šo sacerējumu
skolotāja lasīja klases priekšā. Bet par to braucienu priekšā nelasīja, es tikai pēc daudziem gadiem sapratu kāpēc. Sibīrijā kapos palika māsiņa un tēvabrālis, tas kontuzētais onkulis. Kāpēc izsūtīja? Ir versija – tēvs tās mājas rentēja. Pēc kara tur dzīvot atnāca arī īpašniece, viņa dzīvoja otra pusē. Mēs pat neesot bijuši sarakstos. Visu mūžu
mani pavadīja apziņa, ka es nedrīkstu nodarīt pāri savai mammai. Tas, ko viņa izcieta...
Es to sāku saprast tikai tad, kad paaugos.

Inta Ausma Vaivode
1945. gada 25. marta
rītā mēs, bērni, vēl gulējām. Bija dārdošs
troksnis, mūs pamodina. Mamma jau bija
aizgājusi uz kūti. Iebruka istabā skaļi bruņoti vīri ar šautenēm,
un pavēlēja mums
ģērbties. Mamma atnāca un teica, ka jāģērbjas, jo ļoti īsā laika sprīdī mums ir
jābūt gataviem braukšanai uz nezināmu vietu. Tā arī notika.
Varbūt esmu daudz ko piemirsusi, bet skaidri atceros, ka
mamma tika aizvesta koka tupelēs. Sirds vēl tagad sažņaudzas, to atceroties.
No mūsu ģimenes mūs izveda trīs: mammu, tēti un mani.
Mums nebija nekādu ziņu par maniem vecākajiem brāļiem.
Vēlāk uzzinājām, ka brālis Kārlis, kurš mācījās Viesītē, nācis
mājās no skolas, somu plecos. Un pa ceļam jau bija viņam
teikuši – tu neej uz mājām, tur neviena nav! Nu kur tad viņš,
bērns, lai iet? Bija atnācis līdz mūsu lauku mājai, izrādās, ka
visu laiku kāds tur bija nolikts sardzē, acīmredzot, gaidīja,
ka ieradīsies brāļi. Viņu paņēma tā kā viņš tur stāv, viņam
nekas vairāk nebija kā viņa mugursomiņa. Mēs nokļuvām
Omskas apgabalā, Sargatskas rajonā. Kolhozu priekšsēdētāji izvēlējās ģimenes. Sagadījās, ka mūs neņēma, jo es biju par
mazu, tētis bija slims. Iznāca, ka mamma vienīgais strādnieks. Vasarā man bija jāgana cūkas. Mācīties atļāva, ar apģērbu bija tā kā bija, kamēr iegādājos vaļinkus. Kad jau bija
vaļinki, kājas nesala.

Tēvs nomira 1952. gadā. Es pabeidzu vidusskolu. Brālis, tur
studēdams, atkal bija neatlaidīgi traucējis varas vīrus ar jautājumu – kādēļ esam izsūtīti. Mēs tur nodzīvojām piecus gadus un 1954. gadā aizsauca uz komendantūru, kur teica –
priekš jums ir viena slikta ziņa – jums ir atļauts braukt uz
Latviju. Mēs ar mammu nekavējoties darījām visu, lai sadabūtu naudu ceļam un braucām uz Latviju.
Interesants jautājums – kāpēc sūtīja tieši mūsu ģimeni? Nebijām bagāti, nebijām saistīti ar politiku. Brālis intensīvi interesējās – kāpēc mūs izsūtīja. Visur to jautāja. Pienāca Ministru Padomes lēmums, kurā teikts, ka esam izsūtīti “kļūdas dēļ”. Vēlāk interesējāmies arhīvos, kā var būt tāda kļūda.
Parādījās, ka no šī pagasta vajadzēja izsūtīt Dāboliņu Jāni,
bet izsūtīts Jānis Dobelnieks. Uzskaitīti bijām mēs visi, bet
ar tādiem izkropļotiem vārdiem…

SIBĪRIJAS BĒRNI

Pārsla Bišofa
Mammītei un tēvam mēs esam trīs meitas. Vecākajai māsai izvešanas brīdī bija
deviņi gadi, vidējai – astoņi, un man bija
pieci. 1949.gada martā, kad bija izsūtīšanas, tēvs bija Rīgā. Viņam bija aizdomas, ka varētu izsūtīt. Tad, kad viņš atbrauca atpakaļ, viņš redzēja, ka māja ir
izvandīta, ka mēs esam aizvesti. Viņš pieteicās vietējām varām. Vecāki, pieaugušie…, viņiem bija izmisums. Mūs izsūtīja martā, 15.maijā mēs nonācām sādžā,
kas saucās Staraja Berjozovka. Mūs iemitināja mazā mājiņā kopā ar tādu Jasperu ģimeni, māsu un brāli. Brālis vēlāk
nomira, viņu ziemā glabāja. Man kā mazam bērnam toreiz… viņu izliek ārā salā un viņš sasala. Un kad taisa to zārku, un pieaugušie runā,
ka viņš tajā zārkā neiet iekšā, jo ir sasalis. Staraja Berjozovka ir uz
Vasjugana upes. Tā ir Obas pieteka. Mēs faktiski dzīvojām upes krastā. Upe ir vienīgais satiksmes ceļš vasarā. Ziemā nekāda satiksme nebija, ar ragavām mēģināja izbraukt pa upi. Ēst gribējās visu laiku, tie
sveķi bija rūgti, bet tad, kad tos ēda, bija sajūta, ka tu esi kaut ko paēdis. Mammai tie pirmie gadi bija bezgala grūti, viņa neprata runāt krieviski. Vecaistēvs, lai
cik dīvaini, viņš bija mācījies krievu skolās, viņš
mācēja un saprata, bet viņš nerunāja par spīti.
Tā viņš pretojās. Un tad mamma un vecaistēvs
sāka rakstīt vispirms uz apgabalu, pēc tam uz
Maskavu, lai atļauj savienoties ģimenei, un
1953.gadā mēs pārvācāmies pie vecātēva.Tas
bija 1956.gads. Es atskrienu, māsa sēž un viens
svešs vīrietis. Sarma sāka – tas taču ir tētis…
Un es nobijusies aizskrēju aiz aizkariņa un paslēpos no viņa, es viņu galīgi nepazinu. Ar mammu mums visām trim bija ārkārtīgi labi. Mēs
labi satikām, cienījām un mīlējām… Ar tēvu
man vairs nekad tā nebija. Tos gadus, kas man
bija ļoti svarīgi, tie bija izkrituši. Tā ka dzīve
absolūti visa bija izpostīta.

Vita Jaseviča
Es piedzimu Sibīrijā, mamma, tētis
un vecāmamma bija izvesti 25. martā,
un 26. aprīlī tur piedzimu es. Pēc
mammas stāstītā, vagonā bija ļoti grūti, tas bija viņai grūtniecības pēdējais
mēnesis. Vajadzēja padzerties, ūdens
nebija. Brauca nedēļām ilgi.
Sibīrijā pretī bija ar
zirgiem un izvadāja
pa sādžām. Sādžā
bija uzceltas barakas, jau iepriekš sagatavotas, uzceltas. Katrā stūrī ielika pa ģimenei. Mammai vajadzēja būt dzemdībām. Tētis sarunāja pie kaimiņienes... Viņi
nebija slikti cilvēki, viņi palīdzēja. Teica, nu kad sāksies dzemdības, lai atved uz to māju blakus. 26.aprīlī es piedzimu. Mammai nebija nekāda pūriņa līdzi. Viņa sagrieza 4 daļās palagu
un tina mani palagos. Tur bija liela krāsns, to viņi kurināja.
Mani, maziņo, lika uz krāsns. Blakus bija skurstenis. Reiz, kad
māte mani ņēma pabarot, tas skurstenis nojuka, un es biju visa
melna, pelnos. Mamma pūta tos pelnus nost. Pēc tam mazgāja
mani. Bet man ilgi strutoja actiņa, laikam pat līdz gadiņam.
Domāja, ka zaudēšu aci, bet paldies Dievam, sadzija.
Tētim atļāva uztaisīt mājiņu ar verandiņu priekšā. Tā mēs dzīvojām. Māsa piedzima pēc 4 gadiem, brālītis vēl pēc 2 gadiem. Mamma no sākuma strādāja fermā, slauca govis, laikam veda govīm arī ūdeni, bija jācērt āliņģis. Ūdeni veda ar
buļļiem. Vēlāk mamma aizgāja strādāt uz ķieģelnīcu, mīcīja mālus. Tur mēs
bieži skraidījām. Un tad viņi stādīja dārzus pie mājas. Kur viņa ņēma sēklas, es
nezinu. Stādīja kartupeļus. Tos stādīja ar rokām, ar lāpstu un viņi tā auga! Tur
bija laba melnzeme. Vēlāk, kad pārgājām uz māju, tad jau bija arī gotiņa, bija
zosis. Bija arī kāds sivēns.
Krievi tāda tauta, kam nevajadzēja neko, akordeons rokā un tā viņi gāja dziedādami pa sādžu. Un tās piespļaudītās saulespuķu sēklas... Bija dzeršana, garmoška un dziedāšana. Brīnījās, ka aug kartupeļi. Tur nevajadzēja ne mēslus, neko.
Viņi brīnījās, ka latviešiem viss tik labi padodas. Pie veikala visu laiku kāvās, cik
atceros. Iedzer, izkaujas un vāļājas dubļos. Un tās sievas tikai savāc. Kāvās bez
prāta.
Pienāca paziņojums, ka varam braukt uz Latviju. Mani izņēma no skolas. Tad,
kad mēs atbraucām te, es no Jaungada sāku iet 1. klasē latviešu skolā. Mūs pieņēma mammas mamma. Pie viņas padzīvojām līdz pavasarim, un tad devāmies
uz savu māju. To laikam vajadzēja atpirkt, es nezinu. Bet mūs ielaida savā mājā.

1949. gada 25. martā
uz Sibīriju aizvesto
bērnu atmiņas
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1949. gada 25. martā
uz Sibīriju aizvesto
bērnu atmiņas

Dzīve Sibīrijā.
Mājupceļš

Tad nāca Staļina nāves diena. Citi raudāja, mēs priecājāmies.
Un tad visiem bija jāraksta uz Maskavu lūgumus, lai mūs reabilitē, atlaiž uz Dzimteni. Un tad visi gaidīja atbildi. Gandrīz visi pieaugušie ticēja, ka mēs tiksim atpakaļ. Un vēlāk
atnāca atļauja, ka mēs varam braukt, bet mēs pliki, nabagi,
naudas nav, mēs vēl laikam kādu gadu tur dzīvojām, kamēr
sakrājām ceļam. Atceros, kad iebraucām Omskā, es pirmo
reizi ieraudzīju vilcienus. Šausmas, kāds troksnis! Mums vajadzēja veselu diennakti gaidīt, ja ne vairāk. Es atceros, mūs
ieveda kaut kādā Maskavas stacijā un bija Jaunais gads. Bērnus ielika istabā, tur bija televizors. Mums par to bija lieli
brīnumi. Tas televizors ik pa brīdim nerādīja, tad vecākie
piegāja, iesita pa to kasti un atkal rādīja. Tad labi atceros,
gājām pa Maskavu, pirkām barankas. Pa ceļam mamma izmisīgi sāka mums mācīt latviešu valodu, jo Sibīrijā nebija
laika ne runāt, neko. Ja viņa Sibīrijā sāka ar mums runāt
latviski, un to dzirdēja krievi, tad nu visi mēdīja, un mēs,
trīs māsas tā kā saspītējāmies un latviski nerunājām. Mēs
jau nezinājām, ka tiksim atpakaļ un būs obligāti jāmācās.
Lidija Vītiņa (dz. Bareika)

Mamma visu laiku teica - brauksim uz Dzimteni, brauksim!
Bērni lūdzās lai paliekam. Mēs teicām – nē. Atbraucām, bija
baigais sniegs. Mēs dzīvojām 4 km no Bebrenes. Atbridām.
Jau bija vakara krēsla, kad atbraucām, klauvējām pie durvīm. Vecmamma prasa, kas tur ir? Mamma saka – babuška,
pusķi perenočevaķ! Viņa saka – ņe pušču! ( Vecmāmiņ, ielaid pārnakšņot!... Nelaidīšu!) Mēs sākām smieties un viņa
saprata, jo es jau biju uzrakstījusi vēstuli, ka mēs braucam
mājās. Vecmamma palika Latvijā, un visu, ko varēja, viņai
bija konfiscējuši. Visu, ko varēja atpirkt, atpirka – stelles,
galdu, gultu, krēslus. Visi trauki bija aizgājuši prom. Tā mēs
sākām dzīvot šeit. Bija pavasara brīvlaiks, un es sāku vēlāk
iet skolā Bebrenē, beidzu krievu plūsmā.
Valentina Gaudzeja dz Guļāne

Laida jau 1956. gadā, bet mēs atbraucām visi reizē 1958. gada
martā. Sādžā visi pavadīja. Salikām pekeles kastēs, sieva prēmijā dabūja pienu, to sataisīja sviestā veselu kasti. Nokāva
cūkas, sataisīja desas, visu kastēs, motociklu kastē, nauda
visa bija jāiešuj drēbēs. Dabūjām kaut kādas drēbes no paziņām. Bija savstarpēja draudzība, tur vairs nebija starpība
– krievs vai latvietis. Visi bijām cilvēki.
Līgonis Meļķis

Mēs dabūjām ziņu 1956. gada jūnijā, ka esam atbrīvoti. Tajā
pašā gadā nomira vecāmāte. Viņas pēdējā vēlēšanās bija gulēt savās smiltiņās, tikt uz Dzimteni. Tad bija atkal problēma – bija jātiek vaļā no mājas, no govs, no MTS-a. Direktors
mani piešmauca – es dodu iesniegumu, lai atbrīvo mani no
darba. Viņš paraksta spravku, bet manu iesniegumu neparaksta. Man bija jāstājas par kurinātāju, lai dabūtu izziņu
no darba vietas. Tā mēs atbraucām tikai 1957. gada aprīlī.
Atbraucu Strenčos, bija paziņas, pie kā palikām. Interesējāmies, kādas iespējas tikt savās mājās. Mūs ielaida vienā istabā. Tur jau priekšā bija trīs ģimenes. Jautāju kaimiņam, vai
kolhozā nav kāds brīvs traktors. Paiet laiks, viņš man neko
nesaka. Es saku – Teni, tu laikam aizmirsi. Viņš saka – man
mute neveras tev teikt. Es teicu – es jau esmu visu ko dzirdējis. Viņš saka, ka brigadieris, kas arī bija partijas sekretārs,
pateica – mums tādus traktoristus nevajag. Būs traktoristi
ar visām slaucējām no Baltkrievijas. Nu ko, man atlika meklēt darbu.
Albīns Briedis

Vecāki uz Latviju atbrauca ātrāk, arī māsa. Tas bija 1958.
gadā. Māja bija aizņemta, un tur dzīvoja arī viens, kas bija
klāt pie izsūtīšanas. Nevarējām ne morāli, ne fiziski tur atgriezties. Vecāki padzīvoja pie brāļa, un vēlāk tika Baldonē
un uzcēla mazu būdiņu, pildītu ar skaidām, kaļķiem un no
nomaļiem, jo naudas arī nebija.
Alda Upīte dz. Brīze

