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Tāda es biju savas dzīves skaistākajā un bezbēdīgākajā 

posmā. Tagad, kad pagājuši ir tik daudz gadu, es to visu 

atceros ar prieku. Un priecājos par to laiku, kas man devis 

tik daudz labu draugu visai manai dzīvei. 

   Mazs ieskats un ierosme arī tev mans nezināmais - 

turpinātāj. Es ar nolūku atstāju otru lappuses daļu baltu, lai 

arī tev ir iespēja rakstīt, domāt, atcerēties, piefiksēt un 

veidot. Mēs esam tik dažādi un savādi...  

 

Vienkārši mēģini un Tev izdosies! 

Lai veicas! 

2016.gada 24.aprīlis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vāka zīmējuma autore Samanta Goba 
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Es izdomāju un nolēmu tikt šajā pilī. Iekļūt kā hercogienei vai grāfienei 

neizdevās. Esmu nokavējusi un piedzimusi par vēlu. Toties ir cita izdevība, varu 

mēģināt pilī padzīvot kā studente. 

Un tā- mēģināšu. 

Iestājeksāmeni ir trijos priekšmetos: latviešu valoda, ķīmija un fizika. No 

vasaras priekiem jāatsakās un atkal jāmācās. Pirmais eksāmens – latviešu valoda 

sacerējums, no tā it kā nav bail. Bet, ieraugot visus, kas vēlas šajā pilī tikt, kļūst 

bailīgi. Izrādās, ka par agronomiem grib būt vairāk, nekā vajag, un uz vienu  vietu ir 

septiņi pretendenti. Izredzes tikt uzņemtai agronomu kārtā ir tikai tad, ja visi 

eksāmeni tiks nokārtoti uz pieci vai kādu četrinieku. Ārpus konkursa tiek uzņemti ar 

tehnikumu izglītību un zēni no armijas. Pirmais eksāmens latviešu valodā, 

sacerējums, paiet mierīgi un ir novērtēts ar četri. Otrais eksāmens ir ķīmijā un šeit 

notiek, kas neparedzēts. Man blakus nosēžas puisis zaldāta formā, tātad konkurents 

ārpus konkursa. Es no eksāmena nebaidos, visu jau sagatavojusi atbildēt, bet 

manam konkurentam neveicas ar uzdevumu, un es izlemju palīdzēt. Uzmanīgajam 

pasniedzējam tas liekas nevisai pareizi, bet lai nu ir, kā ir. Manas zināšanas novērtē 

ar piecinieku, klusi piebilstot, ka tas arī par sāncenša uzdevuma pareizo rezultātu. 

Iznākot no pils, zaldātiņš man pateicās, un tā es iepazīstos ar pirmo kursa 

puisi-Ivaru Vītolu, vēlāk kursā iesauktu par „Piparu.” Nu tā mēle viņam bija tiešām 

asa, arī tagad nav mainījusies. 

No trešā eksāmena man bija visvairāk bail, jo fizika nebija mana stiprā puse, 

bet reizēm arī laimējas, un manas zināšanas tiek novērtētas ar četri. 

Bez visām šīm zināšanām vēl tiek pārbaudīta fiziskā sagatavotība, un mēs 

tiekam mērcēti Lielupē. Jāparāda, vai protam peldēt? Tas nu gan bija traki, jo diena 

nebija padevusies no tām siltajām. Noslīkt neizdevās, nopeldēju, nenosalu un 

pārbaudījumu izturēju. 

Pēc nedēļas tika izlikts uzņemto studentu saraksts. Ar lielu prieku izlasīju savu 

uzvārdu un vārdu “Timohina Taiga – uzņemta”. Arī Aina Urbāne no manas klases ir 

uzņemta. Tas bija prieks dubultā, vismaz kāds jau zināms draugs. 

Pirmais septembris un atkal jauns mācību gads. Esam sadalīti grupās 1, 2, 3 a 

un b, pluss - krieviski runājošā. Mācību gads sākas ar darbu, Vecauces mācību 

pētījumu saimniecībā. Te nu ir mazā studentu paradīze. Darbs kaulus nelauž. 

Brīvajā laikā ballītes un sporta pasākumi, dažādi nedarbi. Tas viss ļauj ātrāk 

iepazīties un sadraudzēties. Balles notiek pils zālē un lielie dancotāji ir trešā kursa 

puiši, mūsējie vēl tādi bikli un nedroši. 
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Kad tā pa īstam esam iepazinušies, es 

uzlūdzu savu otro grupu nosvinēt manus 

18 gadus. Pasākums izdevās ne visai 

skaļš, ieturēti pieklājīgs un vecāku 

uzraudzībā.  

 

 

 

 

Ja ir Ezera iela, jābūt arī ezeram. 

Ezers ir, ūdens  ir, tātad arī zivīm 

jābūt. Puiši ķer mailītes. Vai nav pa 

tuvu krastam? 

 

Valdis Gribusts, Jānis Krūmiņš, 

Vitolds Pontāgs, Anda Grinberga, 

Ēvalds Mālnieks, Valentīna 

Rimšāne,Inta Rūtiņa, Māris Grīnvalds, 

Aivars Plūme visi jauni, skaisti, brīvi 

un laimīgi. 

 

Tālāk notiek tā, kā notiek. Pirmā oktobrī atgriežamies Jelgavā. Mana dzīves vieta 

nav „kopuškas”, bet pie radiem Vaļņu ielā.  

Oktobris ir mēnesis, kad šķiras mani vecāki. Tiek dalīta manta un arī mēs ar 

brāli. Es esmu pilngadīga un nostājos tēva pusē, brālis pēc neilgas šūpošanās arī 

paliek pie tēva. Manta tiek sadalīta, tētim ir jāizmaksā arī puse no mājas vērtības. 

Manī pret mammu ir nesapratne un nosodījums, jo vienmēr esmu vairāk mīlējusi un 

cienījusi tēvu. Šķiršanās man bija kā nodevība. 

Studentu dzīve bija nu pavisam citāda. Te valdīja brīvība un patstāvība. 

Neviens īpaši nekontrolēja, vai esi lekcijās bijis, vai bastojis un semestra beigas arī 

likās tālu,- gan jau. Krievu grupai lekcijas jāklausās latviešu valodā, bet praktiskie 

darbi ir atsevišķi. Īpaši neviens netiek šķirots un visi kontaktējamies latviski, bet 
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neiebilstam arī pret krievu valodu, tiek papildinātas zināšanas arī vācu un angļu 

valodās. Es turpinu apgūt vācu valodu.Manas skolas zināšanas nav tās spožākās, 

bet esmu gandarīta par tām zināšanām, ko apgūstu augstskolā, jo augkopības 

tēmas jau pilnīgi protu iztulkot un saprotu arī lasot vācu valodā. Uzņēmīgā Anda iet 

mācīties arī angļu valodu. Man atliek tikai apbrīnot viņas uzņēmību un mērķtiecību. 

Mans brīvības laiks un tas „gan jau...”, eksāmenu laiks beidzas ar nenokārtotu 

botānikas eksāmenu un draudiem palikt bez stipendijas ar nepatīkamām sekām, jo 

tētim manas materiālās grūtības nevarēju un negribēju uzvelt. Tā pirmo brīvlaiku 

pavadīju Jelgavā intensīvi apgūstot agronoma pamatpriekšmetu – botāniku. Pie 

pirmā mēģinājuma nokārtot eksāmenu neizdevās. Pasniedzēja – docente E. 

Muižarāja mani izgāza un piedraudēja ar eksāmenu komisijas priekšā. Asaras 

nelīdzēja- mācījos cik spēju, arī gurķu dzimtu jau zināju no galvas. Trešais 

mēģinājums bija „laime”, jo docente E.Muižarāja bija saslimusi un eksāmenu 

pieņēma cita pasniedzēja, ja nemaldos – Liepiņa. Manas botānikas zināšanas, gana 

pamatīgas, arī pēc trīs biļešu atbildēšanas, bet novērtējums ir tikai „3”, jo Muižarāja 

varētu augstāku atzīmi apstrīdēt. Esmu bezgala priecīga arī par tādu iznākumu, jo 

neko sevišķu jau manā dzīvē tas nemaina- palieku studentu kārtā, arī stipendija tiek 

saglabāta. 

Šis dzīves gadījums man sniedza pamatīgu mācību. Attieksme uz mācīšanos 

mainījās, nu ne jau gluži uz zubrīšanu, bet- apzinīgi normālu. Centos regulāri 

apmeklēt lekcijas, jo tieši tajās, izradās, pasniedzēji izklāstīja galveno un vajadzīgo. 

Pēc jaunā gada no radiem pamūku un Iekārtojos „kopuškās”. Manas istabas 

meitenes ir Anda, Dzidra un Inta. Dzīvojam 204. istabiņā draudzīgi un saticīgi. 

Meitenes katra ar savu raksturu. Anda tāda nopietna un uzņēmīga. Inta man liekas 

naiva un neaizsargāta, Dzidra no mums visvecākā un prātīgākā, ar smagu bērnību 

un jau ar zināmu dzīves vērtējumu un mērķi. Koridora galā ir tualete un izlietnes ar 

aukstu ūdeni krānā, bet silta duša tikai pirmā stāvā. Pretējā koridora galā dzīvo zēni 

un ne tikai mūsējie. Mums blakus istabā dzīvo pēdējā- piektā kursa precēts pāris. 

Pāris istabiņu tālāk ir arī mūsu kursa meitenes Aleksandras, Valentīna - ar iesauku 

”Poņčiks” un Geņa. Meitenes arī no vidusskolas un tālienes, man liekas, tādas 

mazliet dīvainas un runā reizēm latgaliski. Man šī valoda patīk, tāda noapaļota un 

vienkārša. Atšķirībā no manis, kas katru nedēļas nogali var aizbraukt uz mājām, šīs 

meitenes brauc mājās tikai, kad beigusies sesija un ir ziemas vai vasaras brīvlaiks. 

Kopuškās bija pavisam cita dzīve. Kopējā virtuvē valdīja sava kārtība. Mēs ar 

Ainu lietojām kopēju skapīti un kristīgi dalījāmies ar “paiku”. Abas daudz neko 

negatavojām, pārtikām no tā, ko atvedām no mājām. Ēdienu sortiments nebija 

liels,bet sapasīgs. Iztikām un ēdām no vienas bļodas bez kašķiem. 
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Virtuvē savu miera ostu bija atklājusi Ērika -”Muterīte”, 

kas pa naktīm te mācījās un daudz lasīja. Viņa man 

aizstāja mammu, jo bija tik saprotoša un zinoša. 

Manas mīlas lietas viņa uztvēra ar humoru, un ieteica 

arī man tās uztvert kā pārejošu parādību līdz parādība 

materializējas. Ērika mani iesauca par „murkšķi”. 

Laikam es daudz murkšķēju, bet man šī iesauka 

patika, nezinot, kāds tas dzīvnieks izskatās. Iepazinos 

ar dzīvnieku klātienē jau pēc daudziem gadiem 

„dzīvajā” – Austrijā. Man patika, tāds pieticīgs, apaļš, 

neuzbāzīgs, dzīvo kalnos, nevienu netraucē, nav 

plēsoņa, palaikam tikai pasvilpo un pamurkšķ. Tagad 

jau daudzi zemnieki, kas nodarbojas ar tūrismu, 

murkšķus tur kā eksponātus. Izdevīgs dzīvnieciņš –

ziemu guļ un nemaz neprasa ēst, bet vasarā svilpo vien. Ļoti līdzīgs man?! 

Nezinu, kādā secībā, lai turpinu? Tas mācību process ir tāds noteikts, zināms, 

nopietns, vienu vārdu sakot, 

interesants un neparedzams, bet 

obligāti pildāms. Studenta dzīve bez 

izklaides nebūtu dzīve un tāpēc 

mazliet arī par to. 

Mūsu kursa zēni izrādījās ir ļoti 

muzikāli un talantīgi, visos 

pasākumos, protams, man nebija 

iespējas piedalīties, bet daļā, kas 

fiksētas ar kameru, gan. 

 

Andis un Valdis pilnā nopietnība pūš 

kādu meldiņu un pozē, kur un kad tas 

notiek, nezinu un vairs neatceros, bet 

notika. 

Bet tālākie kadri gan ir uzņemti pie 

Grīnvalda Māra Matkulē, tur mēs 
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svinējām Jāņus. Dziedājām, dejojām un vingrojām, kā nu mācējām un varējām. 

Tagad atliek tikai analizēt un novērtēt. Katrs no mums šo laiku un brīdi atcerēsies 

savādāk, pasmaidīs un bez vilšanās varēs teikt, jā tas bija – forši! 

 

 

 

 

Atrakcijas!?Jāni, nesmejies! Tas, ka var mani 

iebāzt maisā, vēl nenozīmē, ka esmu paviegla. 

 

 

 

 

 

 

Leons Čakāns izmēģina 

komisijas priekšā Līgo 

dziesmu, ko veltīs mājas 

saimniekam - Mārim. 

Andai jau aliņš rokā. 

Gunta sagādājusi zaceni, 

bet visnopietnāk to visu 

uztver un vērtē Valentīna 

- pončiks  
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Bet te jau sastāvs mainījies un 

Ēriks cenšas no sirds pūst, lai 

pieskaņotos Ērikas dejai. Es 

pārbaudu Aivara kakla izturību. 

 

 

 

Un te mans un Aivara kopējs 

ceļš - „solis solī” uz mājām. Kaut 

ko “tādu” dabūt gatavu, varējām 

tikai jaunības trakumā. 

 

 

 

 

Vēl viss nav beidzies. 

Turpinām svinēt un 

plēsties. Aivars 

tiešam ir stiprs un pūš 

pīlītes ar prieku.  

Ērik, beidz brīnīties! 

Kāpēc tas spainis 

pamests? Vai neesi 

aizmirsis, ka gāji uz 

avotu pēc ūdens? 
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Nu re, kā svinējām - Jāņus! Dziedājām un suminājām, ēdām un dzērām. Bezrūpīgi 

priecājāmies, ka esam jauni, stipri, un veseli. 

Paldies Mārim par šo jauko pasākumu un par pamācīšanu, kā pareizi un ar 

kādām piedevām jācep brokastīs vienkārša vistas ola. 

Māris bija īsti latvisks vīrs. Tāds nosvērts, stabils un prātīgs. Skanīgi dziedošs 

un sabiedriski aktīvs. Viņš strādāja Kurzemes sēklās par agronomu un bija 

agronomu biedrības priekšnieks. Bieži tikāmies dažādos pasākumos, un es varēju 

ar lepnumu teikt – Māris ir mans kursa biedrs, sens un uzticams draugs. Kādā no 

Bēnē organizētajiem semināriem Māris man uzdāvināja puķu sēklu paciņu. Tāds 

savāds nosaukums puķēm - ‘’Savādā nolana”. Iesēju, izauga, bet ziedēja gan 

savādi. Vakarā pēc saules rieta atvērās un visu nakti līdz ar zvaigznēm mirdzēja 

dzeltenā mirdzumā. No rīta nevēsts no mirdzuma, nomira, lai vakarā dotu dzīvību 

nākošam ziedam. Īsts pasaules brīnums. Liktenīgās sagadīšanās rezultātā mūsu 

sieviešu biedrībai vajadzēja nosaukumu un tā piešķīrām – ‘’Savādās nolanas’’. 

Liktenīgas sagadīšanās dzīvē - tās notiek ar mums nejauši, bet mērķtiecīgi ar skatu 

nākotnē. 

 

 

Ēvalds Mālnieks („Ziediņš”) prata spēlēt 

uz akordiona un bija apdāvināts ar labu 

balsi. Viņš zināja arī vecās leģeonāru 

dziesmas, kas tad bija nevisai populāras 

un daļēji aizliegtas, bet tas jau bija tas 

interesantākais. Var aizliegt, bet ne noliegt. 

Es pat nočiepu no savas mammas aizliegto 

dziesmu vārdu kladi, bet, kur pazuda, vēl 

šodien nezinu...Ēvalds bija Latgales zēns. 

Daļa mūsu grupas pat bijām pie viņa lauku 

mājās. Lustīga un sirsnīga uzņemšana ar 

izguldīšanu īstā kūts augšā ar sienu. Pie 

iesaukas „Ziediņš” Ēvalds tika pēc 

nopelniem, jo tiešām bija glīts un iznesīgs, 

maigs un smalks, armijas rūdījumu ieguvis 

vīrietis. Meitenēm viņš patika, arī man, bet tās bija draugu attiecības, kas turpinājās 

arī tad, kad studiju gadi bija beigušies. Kā jau agronomi bieži apmainījāmies ar 

domām un izpalīdzējām saimnieciskajās vajadzībās. 1998.gadā, kad sākās „ jauno 

zemnieku ēra”, Ēvalds centās saglābt Vārmes saimniecību un paņēma slaucamo 
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govju kūti ar tai piegulošo zemi. Arī man ar vīru bija izveidota neliela saimniecība un 

tad tik pa īstam sapratām, ko nozīmē vecie draugi. Ēvalds pa retam pie mums 

atbrauca un vienmēr kaut ko savstarpēji mainījām vai pirkām. Lielākais pirkums no 

Ēvalda bija mobilais lauku armijas katls, kas mūsu saimniecībā noderēja cūku 

ēdiena vārīšanai un ūdens pievešanai. Armija bija padomājusi par visu, arī maizes 

cepšanu. Atmodas laikā ar Ēvalda daļēju atbalstu Vārmē tika atjaunota baznīca, par 

ko Ēvalds bija lepns. Pēc sava dēla zaudēšanas Ēvalds it kā salūza un gadu vēlāk 

pats gūlās dēlam blakus. Skumji, bet tādas šķiršanās no draugiem ar katru gadu ir 

vairāk.Starp citu, pirmais no mūsu otrās grupas aizgāja Jānis Kursītis, kas bija 

norīkots tepat, manā Dobeles rajona Zebrenes saimniecībā. 

 

Studiju laikā bija iespējas braukt pastrādāt uz „Bamu’’(Kazahiju) 

 

 

Pirms izbraukšanas 

Ērika un Valentīna 

 

 

Visus gribētājus un 

braucējus uz Kazahstānu 

es neatceros, bet no 

mūsu grupas bija arī 

Ēvalds, kas solījās rakstīt 

vēstules palaga lielumā, bet nesagaidīju pat rindiņu. 

Studiju laikā daudzi no mūsu zēniem un meitenēm pa naktīm strādāja 

cukurfabrikā, mašīnu rūpnīcā. Stipendija bija 35 rubļi, par kopmītni jāmaksā 1,50 

rubļi. Pārējais paliek ēšanai un ja vari ietaupīt uz vēdera rēķina, tad arī kam citam. 

Ēst parasti gājām uz mašīnbūves rūpnīcas ēdnīcu, jo tur viss bija lētāks un 

garšīgāks. Pils ēdnīcā es vienmēr atceros pelēkos zirņus, tie bija lēti, garšīgi, bet 

gandrīz vienmēr ar auzu piejaukumu. Ja jau zirgi ēd, kāpēc tad es tos nevaru ēst, 

bet kaut kas vienmēr lika tos pāršķirot, un auzas palika neapēstas uz šķīvja. Tā bija 

zināma mācību stunda, kā būtu zirņi jāattīra, ja tos lieto cilvēku uzturā. 
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Kopējo lekciju laikā satikāmies ar visiem grupu biedriem, bet praktiskie darbi 

laboratorijās notika pa grupām. Man visvairāk patika agroķīmija. Tā jonu ķeršana 

bija tik neparedzama un iznākums tik krāsains un skaists. Varbūt tieši tāpēc arī 

izvēlējos diplomdarba tēmu – agroķīmijā „Šķidro kūtsmēslu ietekme uz graudaugu 

ražu”. Pie šīs tēmas vajadzēja strādāt visu studiju laiku. Pēterlaukos iekārtoti 

izmēģinājuma lauki ar dažādiem variantiem. Vasarā ravēti un kopti, rudenī kulti un 

malti gan graudi, gan salmi. Svērti, skaloti ar dažādiem reaģentiem un noteikts 

ķīmiskais sastāvs. Tad rēķināts un aprēķināts, tā trīs gadus pēc kārtas līdz visu datu 

sasaistei un diplomdarba aizstāvēšanai. Nu tā sanāca, ka pa dienu nodarbības, 

vakarā darbs laboratorijā, brīvā laika tikpat kā nebija. Tāpēc vēl lielāks izbrīns par 

tiem, kas uzspēja vēl pa naktīm skriet uz darbu. 

Otrais kurss - un pirmās skolas mīlestības it kā pamazām izgaist, bet man tās 

velkas līdzi, jo nedēļas nogales pavadu mājās pie tēva. Tīru, vāru, bet vakarā 

skrienu uz balli Tautas namā. Jutos liela un varena, nu jau vairs nedarbojas skolas 

aizliegums apmeklēt lielos sarīkojumus. Un te ir iespēja vēl satikt vecos skolas 

draugus un pielūdzējus. 

Studentu ballēs es jutos nedroša. Bet uz pilsētas ballēm vispār negāju. Bet 

sava kursa un grupas pasākumus gan apmeklēju un aktīvi piedalījos. Kopīgi 

svinējām jubilejas un lai mūs neviens netraucētu izbraucām ārpus pilsētas un tas ir 

tepataiz pilsētas Ozolpilī. Pamanījāmies apmeklēt arī klosteri, iekšā gan mūs 

neviens nelaida, jo acīmredzot tik noslēgtai dzīvei neesam radīti. 
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Atmiņas, tās nāk pie manis, kad skatos fotogrāfijas 

un lasu dienasgrāmatas, kurās viss ir aprakstīts ar tā 

laika domāšanu un skatījumu. Un tā nākošais puisis 

ir Ilmārs Salagals ar iesauku - Jubilārs. 

 

 

 

 

 

 

 

Mazliet par mūsu „Jubilāru”. Viņš ir 

nobriedis, Taigas mežos dienējis 

puisis, kas man uzdāvina manas vārda 

māsas fotogrāfijas.  

Kāpēc mamma man ir piešķīrusi 

šādu vārdu nezinu, tāpat kā nezinu, kāpēc Ilmāru iesaucām par Jubilāru. Ilmārs bija 

tāds nemiera gars un viņam patika ceļot un braukt ar laivām pa Amatu pavasarī. Ar 

Ilmāru mēs tikāmies arī pēc akadēmijas beigšanas. Viņš strādāja Spilvas lidlaukā 

par dispečieri un koordinēja lidmašīnas. Kukuruzņikus, tāda  bija lidmašīnu iesauka, 

izmantoja lauksaimniecības kultūru virsmēslošanas darbos. Man Ilmārs bija liels 

atradums un savs cilvēks (blata būšana). Saimniecībai lidmašīnas pakalpojumi tika 

nodrošināti katru pavasari. Vienā ļoti slapjā un vēlā pavasarī ar lidmašīnas palīdzību 

pat apsējām sevišķi nepateicīgu kalnainu Īles gala lauku. Izsējas norma un kvalitāte 

bija laba, par to pārliecinājos rudenī un kopējās lauku apstrādes izmaksas pavisam 

zemas. Progresīvas agronomes pieredze man atmaksājās ar krietnu gada prēmiju 

algas apmērā un tas bija daudz 120 rubļi. Žēl tikai, ka Ilmārs vairs nerādās un 

nepiedalās mūsu salidojumos. 

Bet turpinot par izklaidi, bet citādu. Un tā mēs nolasījāmies tāda entuziastu 

grupiņa un gandrīz katru gadu pavasarī (plūdu laikā) braucām uz Ieriķiem, lai puiši 

varētu izbaudīt pavasara Amatas upītes straujo tecējumu un skaistos dabas skatus. 
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Jelgavas stacija pirms 

izbraukšanas. Pēc piecām 

minūtēm vilciens dosies Austrumu 

virzienā. Virziens ir pareizs, 

secina Aivars, vēlreiz pārlieci-

noties, vai uzticamais navigators 

– kompass nemelo. 

 

 

 

 

 

Vēl apkārt ir sniegs, bet sirdīs valda 

prieks…Laivotāji – Laivinieks Jānis un 

Ilmārs, novērotājs Valdis Gribusts un 

komandas puķes - Ērika, Geņa un es. 

Foto meistars Leons Skrabāns ar 

vēsturnieku un vides izpētes speciālistu 

Aivaru Plūmi aiz kadra - pilda amata 

pienākumus. 

 

 

 

 

Aivars Plūme - puisis no Lielvārdes. Nopietns, uzņēmīgs, 

neatlaidīgs, dzīvi mīlošs un varošs. Tikai nesanāca 

atkalredzēšanās un ieplānotais salidojums, tas viss bija 

atcelts uz laiku, kad to vairs neskaita. Laiks ar bezgalības 

zīmi... 
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Vēsturnieks Aivars Plūme pīpi pīpē un garu domu par vēsturi zīmē... 

 

 

Ceļojums nebija nemaz 

tik viegls, jo pārvieto-

jāmies ar kājām. Mugur-

somā ēdamais maiņas 

apģērbs un telts. Telti gan 

stiepa mūsu zēni.Mēs ar 

Geņu smagumu nešanu 

vienkāršojām, tā bija vie-

glāk, tikai jāsoļo ritmā. 
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Par ēšanu un 

disciplīnu atbildēja 

„Muterīte” (Ērika). 

Un tā, esam 

pabaroti. Vēl tikai 

vajadzētu mainīt 

pozu arī Leonam un 

beigt filmēt guļus.  

 

 

 

 

 

Pārvarējām pirmās grūtības-

piecēlāmies. Mēs ejam pa 

kalniem un pa lejām. 

 

 

 

 

 

 

Un Zvārtas iezis 

sasniegts ir. 
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Laivinieku Jānis - ļoti apzinīgs zēns. Mācībām pievērsās ar lielu nopietnību un 

beidza agronomu fakultāti ar sarkano diplomu. Apprecējās ar nemazāk apzinīgu un 

zinošu meiteni Dainu jau pēc studijām. Abi uzņēmīgi un neatlaidīgi - saderīgs pāris. 

Noprivatizēja bijušās saimniecības kartupeļu pagrabu un turpināja darbu ar vietējo 

kartupeļu šķirņu pavairošanu. Zini, šajā jautājumā neiedziļināšos, ka tik kaut ko 

nesajaucu. Dzīvē Jānis ir tikpat stabils, zinošs, un drošs kā laivā. Noturēsies un 

mērķi sasniegs sauss. Laivinieks piereģistrē komandu.  

 

 Mēs, meitenes domīgi 

vērojam un vērtējam savu 

zēnu uzņēmību. Upe strauja 

un krāčaina, ūdens slapjš, 

auksts un dziļš. Turēsim 

īkšķus, lai vīri izpeld dzīvi un 

sausi krastā. Un izdodas. 

 

 

 

 

 

 

 

Ar Ilmāru startē un 

sasniedz finišu sausi URĀ! 

Lai dzīvo mūsējie! 
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Bet te - vienam nepaveicās. Arī tā dzīvē gadās. Ūdenī izmērcēts, bez airiem, bet 

laivā, ar cerību uz veiksmi, finišu sasniegt. 

Tas gan nav mūsējais, bet drosmīgs un pārliecināt, ka kaut kur jau krastā tiks. Lai 

veicas! 

Pēc tām izklaidēm tas prāts nemaz tā nenesas uz mācīšanos. Iepazīšanās divi 

gadi paiet ātri. Arī mācību process, sākot ar trešo kursu, ir interesantāks, jo nu jau 

pamatā ir speciālie priekšmeti, kas man liekas daudz saprotamāki un vajadzīgi, 

vienīgi tā filozofija un zinātniskais komunisms traucē. Filozofijas lekcijās jācenšas 

ieņemt pirmās rindas, citādi pasniedzēja runa paliek nedzirdēta, un tas nozīmē atkal 

jālasa un jāmeklējas, bet tas nemaz nav manā garā. Cenšos gan tās hūtes vietā 

ieraudzīt ziloni un mazo princi pataisīt par lielo princi, bet rezultātā esmu bezgala 

laimīga par ieskaiti. Zinātniskajā komunismā izrādās, ka spriežu un runāju kā 

antišoviniste, īsti nesapratu vārda jēgu, bet to, ka kaut kas ar mani nav kārtībā gan, 

tāpēc diskusijās ar pasniedzēju neielaidos un uz papīra rakstu, kā bija mācīts, lai 

vismaz tas trīs sanāk un iznāca ar. Nu tā ar mani bija. No mācību procesa bildes 

nav, bet ir no darbošanās procesa praksēs un kolhozos, tāpēc nākošie piedzīvojumi 

ir pie kopmītnēm pirms izbraukšanas uz kārtējo darbu kolhozā. Re, kādi gudri, 

interesējamies arī par politiku.  



 
 
 

 

19 
 

 

 

Gandrīz katram „Padomju 
 Latvija”(avīze) rokās. 

 

 

 

 

 

 

Bet te man Aloizs ar 

tukšu grozu rokā. 

Dodamies uz vai no 

kartupeļu lasīšanas, 

kurā kolhozā arī 

neatceros. Arī Matīss 

fonā 

 

 

 

 

Te jau iestājies auksts laiks 

un nekāda prieka dodoties 

uz kārtējo darba lauku 

Ērikai, Andai un man 

nav.Kas aiz mums, īsti vairs 

nevar saskatīt. Vai tas rīts, 

vai vakars arī nezināms? 
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Kartupeļi nolasīti, un raža 

jānodod glabāšanā, jāved uz 

Rundāli.Laiks ir auksts, preci 

ved vaļējā mašīnā, kā jūtas 

kartupeļi nezinu, bet mums ar 

Ainu ir silti. 

 

 

Nekad nebiju domājusi, ka pili varētu izmantot kā sakņu glabātuvi. No ārpuses 

gan vēl ir varena, bet iekšpusē valda mitrums, pelējums un ne vēsts no bijušās 

greznības. Varēja tikai nojaust no dažiem sienas un griestu fragmentiem vēsturisko 

greznumu baltajā un zelta zālē. Arī no parka ne vēsts un skats no pils logiem 

nožēlojams.  

Kāpēc mēs cilvēki vienmēr izpostām to, ko radījis pirms mums dzīvojošais cilts 

brālis? Kam mēs vēlamies pierādīt, ka mēs esam tie pareizie, gudrie un varenie? Arī 

pirms mums dzīvoja gudri un darbīgi cilvēki, jo, lai uzceltu šādu pili, vajadzēja ilgus 

gadus un daudz līdzekļu. 

UN tagad mazliet no filozofijas iemācītā.... 

Nu bija tad bagātie, citāda valsts vara un pārvalde, kas to atļāvās, arī tagad 

tādi ir,bet tagad vairs neviens vēl nav uzcēlis tādu pili, kura saglabāsies vēl pēc 

gadsimtiem. Ja nebija lemts mums dzīvot tajā iekārtā, tad nedrīkstam arī visu noliegt 

un postīt. Tā savādi sanāk, nabadzīgais tautas slānis toreiz cēla, pēc tam postīja un 

tagad atjauno. Pasaulē 98% cilvēku strādā, lai nopelnītu tiem 2%, kam pieder visas 

pasaules bagātības? To es neizdomāju, tas nāk no Denijas Džonsones- pasaules 

bagātākās miljonāres sievietes secinājumiem. Viņai kā vienai no tiem 2% labāk 

zināms.  

Beigšu filozofēt un turpināšu par mācībām. 

Speciālie priekšmeti bija ļoti interesanti. Augu aizsardzību pasniedza prof. 

Priedītis. Stalts, simpātisks un savā priekšmetā iemīlējies, mēs, meitenes - 

iemīlējušās viņā. Mācīšanās gāja no rokas un mūsu zināšanas stabilas. Ar 

pasniedzēju vēl tikos arī agronomu kvalifikācijas kursos. Profesors Priedītis joprojām 

stalts, elegants un ar jaunām zināšanām un diapozitīviem. 
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Entomoloģija un fitopataloģija man bija visinteresantākie priekšmeti. Vienīgi tā 

kukaiņu obligātā ķeršana nevisai padevās. Tie spradži un smecernieki ir tik ļoti sīki 

un veikli lecēji. Ej nu, noķer! Tos zemes vēžus arī nemaz tik viegli nevar uzrakt, bet 

kolarādo vaboles vēl līdz Zemgalei nebija atpeldējušas.  

Un tas herbārijs ar tām augu slimībām arī  nemaz tik vienkārši nežuva. Bet, kas 

jādara, tas arī jāizdara. 

Mācību procesā ienāk jauninājumi un augstākās matemātikas zināšanas tiek 

pielietotas pie skaitļošanas mašīnu programmu sastādīšanas. Programmēšanas 

mašīnas izvietotas pagrabstāvā. Te valda nepārtraukta dūkoņa, it kā nevarētu 

klusumā domāt. Mūsu uzdevums - sagatavot mašīnai šifrētu uzdevumu ar gatavu 

iznākumu. Tā kā tas bija sen, kas ar to notika, tālāk nezinu, bet saprotu, ka tas bija 

tagadējās modernās tehnoloģijas sākums un es, varētu teikt, ka apguvu 

programmētājas iemaņas. Pirmās ieskaites pie kompjūtera man patika. No dotajiem 

variantiem vajadzēja izvēlēties pareizo un nospiest atbildi. Vismaz man tas likās 

forši, jāieslēdz savā galvā loģiskā domāšana un jāmēģina tajā mehāniskajā kastē 

atrast pareizo pogu. Starp citu, te es satiku savu vidusskolas fizikas skolotāju Āri 

Čerņenoku. Viņš kompjūteru klasē bija valdnieks un pavēlnieks. Darbā gan mans 

lielākais un lētākais skaitļotājs bija – skaitāmie kauliņi, ko esmu saglabājusi kā 

relikviju līdz šodienai. Dažreiz tos ir izmantojuši mani mazbērni kā rotaļlietu. Tas tikai 

nozīmē, ka vēsturiskās un senās lietas jāsaglabā – dzīvē viss vēl noderēs.  

  Un tagad atgriezīšos vēl pie vienas talkas Bauskas rajona saimniecībā, kur mums 

ar Geņu bija uzticēta putras vārīšana. Tajā gadā Latvijā notika arī viena no 

lielākajām vētrām. Un vecajā pils parkā vecie koki brikšķēdami tika nolauzti. Skats 

no rīta bija baiss. Te nu varēja vēlreiz pārliecināties par dabas spēka varenumu.  

 

Elektrības 

padeve 

pārtraukta, bet 

ēst tik un tā 

jāsagatavo. Un 

mēs to izdarījām, 

mannā putra bija 

laikā un galdā. 
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Tā putra laikam bija visiem 

piegriezusies un Kārkliņš Imants 

nolēma mūs apmācīt Mēmeles 

ūdeņos noķert kādu zivi - zupai. Bet 

izskatās esam bez loma un uz sēkļa. 

 

Neatceros, kādu iemeslu dēļ, bet 

mani dažreiz mūsu zēni „bez iemesla” 

sodīja pa jokam. Un, tā... Kopmītnes 

skapīši virs durvīm, bija tikai ziediņi, 

odziņas bija saimniecības amonjaka 

muca, kurā mani un vēl arī Ainu 

iebāza un gandrīz aizmirsa. Labi, ka 

tā muca bija vēl jauna un bez 

amonjaka. Izglābšanās iespējas 

pašām nebija, jo lielais izejas 

caurums bija augšā, bet pa mazo varēja izlīst, labi, ja tāds vājš kaķis. Arī sašūpot un 

pavelt mucu nebija mūsu spēkos. Pa dienu mucā izgulējāmies un pārdomājām 

atriebības plānu, bet vairāk kā nerunāšanu dienas garumā nespējām izdomāt. 

 

 

Agronomiem mācīja visu, kas saistīts 

ar lauku dzīvi, un mežs ir lauku 

neatņemama sastāvdaļa. Mežziņa 

zināšanas gājām apgūt uz 

mežsaimniecības fakultāti, bet 

praktiskos darbus, bija jāveic īstā 

mežā. Mēs ar Laivinieku cītīgi 

uzklausām, kā pareizi jāstāda eglītes. 
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Un te, jau kopējas 

apmācības un darba 

fronte. Lāpstas 

izsniegtas, vēl tikai 

stādīšanas attālumi 

jānoprecizē... 

 

 

Meža kopšanas darbiem mums izsniedz tādus lielus zobenus, ar kuriem bija jāizcērt 

sīkie krūmi. Nevajadzēja ne benzīnu, ne eļļu, arī rezerves daļas nevajadzēja. Lēts un 

izturīgs  „gadsimta” darba  instruments - students. 

 

Bet šeit jau esam Zilo 
ezeru zemē un ģenētikas  
fans – pasniedzējs 
Kalniņš Laimonis  
cenšas mums kaut ko 
 iestāstīt un parādīt. 
 Kas tas ir? Uzmini NU?! 

 

 

 

 

 

Mākoņkalns 

sasniegts un 

par godu 

uzvarai Leons 

spēlē agronomu 

himnu. 
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Fotogrāfam 

maza 

neizdošanās, 

Ernests un 

Ēriks daļēji 

atpazīstami. 

 

 

 

 

 

Pašā Saules kalna galā ar foršo autobusa šoferi un atkal viens ir uzrāpies pa 

augstu, kājas vien demonstrē. Nu, kas tu tāds? 
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Mini mīklu, kas tās tādas un kur. Liekas, ka komanda, bet ko spēlē? Es tev esmu 

gaisma  šajā spēlē.... 

 

Desiņas garšo labi, ar sadali un pārdali Ļiļa tiek galā veiksmīgi – katram pēc 

nopelniem. Un tagad veikli atrast arī iepriekšējā attēlā redzamās. 
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Atkal uzdevums: Kas stāsta? Par ko un kam? 

Austris kaut ko tur pie auss, to, ka tas nav mobilais telefons, zinu noteikti. Tādas 

luksuss lietas, mūsu laikos vēl nebija. 

 

 

 

 

Ērika –Zied zili lini, manās 

acīs zied... – tas patiesi ir 

skaisti. Un tik tiešām zili. 

Bet esot arī balti? 
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Un te jau mehanizā-

cijas mācības. Vai 

izdosies pareizi sare- 

gulēt, vēl nav zināms, 

un kas tas par agregātu arī nezinu, bet paviegls gan, jo Anda, viena to tur, vai velk, 

īsti nav sapro- tams. Mēs ar Intu Rūtiņu asistējam. Inta kaut ko ķibina. Vai tad 

nagus? 

Mehanizācija agronomam ir jāiemāca, jo traktorists var arī nezināt, kā 

noregulēt arklu, kā sēklas materiālu iesēt tik, cik plānots un graudus neiesēt 

kartupeļu stādīšanas dziļumā. Arī par miglošanas tehniku viss jāzina un jānoregulē 

tā, kā tas vajadzīgs. Bet pats galvenais ar šo tehniku ir jāmāk vismaz braukt, lai 

vajadzības gadījumā aizgādātu uz darbnīcu, ja zināmu iemeslu dēļ traktorists to 

vairs nespēj. Izrādās, vislielākais un sarežģītākais mehānisms ir kombains un ar to 

mēs mācamies ne tikai braukt, bet arī piebraukt pie zārda to neapgāžot un zārda 

saturu izkult. 

Bez visa tā, vēl jāmācās elektrības mācība, nu ne gluži elektriķu līmenī, bet 

vismaz zināt, kurā kastē savu ziņkārīgo degunu nebāzt. Uz brīvprātības principa tiek 

piedāvātas arī auto vadītāja apmācības. Es, bez šaubām, izdevību garām nelaižu, 

bet tā satiksmes noteikumu grāmatiņa jāiemācās burts burtā, tas jau man ir par 

traku. Man laimējas. Es tieku pie tās grupas daļas, kas eksāmenu kārto uz 

trafarenta. Urā, noliku! Priekšā braukšanas apmācības, man iekrīt „Volga”. 

Instruktors ir pacietīgs, bet drošības pēc pirmais brauciens ir tepat aiz pils uz salas. 

Pēc pāris treniņu reizēm, man liek braukt uz Dobeli. Pa ceļam pie Miltiņu kroga 

avarējusi smagā mašīna ar stikla taras kravu. Instruktors liek man nobraukt malā un 

apstāties. Pēc notikušā fakta noskaidrošanas tiek secināts, ka avārijas iemesls ir 

slidenais ceļš. Upuru nav, izņemot daļēji sasistās tukšās pudeles. Varu turpināt ceļu. 

Uzsākot braukšanu, „Volga” nepaklausīgi slīd uz brīdinājuma ceļa zīmi „līkumots 

ceļš” un sadursmes rezultātā, „Volgai” izsista viena acs. Instruktors savaldīgi, 

klusēdams kāpj ārā no mašīnas un pārbauda skādi. Es klusēju un gaidu brēcienu, 
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bet ir klusums un pavēle turpināt ceļu uz Dobeli. Dobelē izsistais lukturis tiek 

nomainīts, un atpakaļ ceļš uz Jelgavu norit bez starpgadījumiem. Braukšanas 

eksāmenu gan ar pirmo piegājienu nenolieku, jo nevarēju apgriezt mašīnu 

braukšanai pretējā virzienā trijos gājienos (man sanāca piecos).Uz šaurās ielas to 

varēja veikt mašīnu griežot atpakaļgaitā, nevis kā es uz priekšu. Līdz atkārtota 

eksāmena kārtošanai, mana braukšana pārsvarā sastāvēja no atpakaļgaitas. Pēc tik 

pamatīgām braukšanas iemaņām autovadītāja tiesības es saņēmu, kas ļoti noderēja 

manā darbā. Un tas viss bija bez samaksas iekļauts mācību programmā.  

Jau saimniecībā strādājot, manas atpakaļgaitas braukšanas rekords bija 1,5km 

pa meža ceļu, kurā biju iemaldījusies taisnākā ceļa meklējumos. Pēc šī brauciena 

kaklam galvu dabūt pareizajā virzienā bija pagrūti, bet sirdī bija prieks.  Noderēja 

iemācītais  -izkūlos sveika un vesela. Secinājums- dzīvē viss noder... 

Bez visa apgūtā un iemācītā mūsu zināšanas papildināja arī lopkopībā. Šis 

priekšmets mācību procesu atviegloja. Lopkopībā bija viss skaidrs, jo govi no zirga 

atpazinām un ko ēd cūka un vista arī zinājām. 

Citādi bija ar ģeodēziju. Te noderēja augsnes zinības pamati un meliorācijas 

pamatprincipi. Lai panāktu pilnīgu ģeodēzijas un meliorācijas saskaņu mūs izsūtīja 

praksē uz Lielauci. Lielauces ezers, parka estrāde un dzīvošana pilī atkal gabaliņš 

no paradīzes. 

Dienā mērijām un līmeņojām gan kalnus, gan lejas. Vakarā zīmējām lauku 

meliorācijas plānus. Kā nu kuram izdevās? Kā jau kārtīgiem studentiem nekas 

nebija neiespējams. Purvi pēc mūsu nosusināšanas plāniem pārvērtās par kalniem, 

bet kalni par purviem. Nu tas gan ir tikai joks, bet to, ko mēs šeit iemācījāmies, labi 

noderēja mūsu darba gaitās. 

Vakaros braucām ar laivām ezerā. Mūsu zēni, pūtēji, izmēģināja savu tauru 

skaņas skanējumu ezera vidū. Skanēja skaisti un pareizi. Peldēties ezerā varēja pie 

saliņas, jo tur bija vienīgā vieta, kurā varēja nostāties uz ezera gultnes. Lielauces 

ezers ir ar dūņainu nenosakāma dziļuma dibenu un apkārt viņam ir sūnu purvs ar 

dzērvenēm un dzērvēm. Dzērves gan klusēja, kad mūsējie pūta. Bet gulbju pāris 

mūs neņēma galvā un tikai pa reizei ar šņākšanu mums atgādināja- nelien manā 

teritorijā! 
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Salaspils koncentrācijas nometnes 

monuments. Iespaidīgs ar pukstošu 

zemes sirds skaņu. Zeme, kas 

piedzīvojusi un redzējusi tik daudz 

ciešanu, vardarbības un netaisnības – 

klusē... Bet cilvēki joprojām rok un 

meklē savas rīcības attaisnojumu... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te gan derēja mūsu Dzidras stāstījums. Viņas tētim bija tikai 27 gadi, kad 

1943.gadā ar pašu kaimiņu nodevību, viņš te nokļuva. Viņa rakstītās vēstules par 

nometnes dzīvi un vardarbību bija saglabājusi Dzidras vecāmamma. Vecmamma ir 

jau mirusi un sava dēla nedaudzās skumjās vēstules paņēmusi sev līdzi tur pazemē. 

Tā nežēlība, kas izpaužas cilvēkam pret cilvēku ir neizmērojama un prātam 

neaptverama. Dzidra vēl tagad atceras šīs vēstules, un viņai ir nepieņemami 

tagadējie grozījumi un attaisnojumi tā laika nacistu rīcībai. 
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1968.gads februāris. Ainas un Gunāra kāzas. Vedēji ir Ernests ar Zentu. Kāzu viesi 

un liecinieki - Ainas otrā grupa un Gunāra 3 a. Tik daudz viesu, ka bildē nesalīda. Arī 

vedējtēvs pazudis.  

Ainiņa tāda domīga un nosvērta. Trausla meitene ar plašu un mīlošu sirdi. Dzīvi 

uztver ļoti nopietni, kā lielu pienākumu un uzupurēšanos citu labā. Pēc visiem dzīves 

pārsteigumiem, prot saglabāt mieru un līdzsvaru. Samierinās un pielāgojas. Cik 

katrs to spēj, kā to var izmērīt, nosvērt? 

Aina ar Gunāru pāriet uz neklātienes studijām, audzina savu meitiņu. Studijas 

beidz  neklātienē 1971. gadā. Darba un dzīves gadi rit tepat Zaļeniekos, kur tiek 

sarīkots mūsu kursa salidojums. 

Dzīve ar Ainu mani sasaistījusi jau no vidusskolas un draudzīgās attiecības ir 

vēl šodien, kaut arī jau pagājuši 50 gadi. Piezvanām, papļāpājam- kļūst vieglāk, 

drošāk un saprotamāk. 

Vieglāk tāpēc, ka dalāmies priekos un sāpēs. Drošāk tāpēc, ka ir kam 

piezvanīt. Saprotamāk – tāpēc, ka skats no malas ir savādāks. 
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Un te es daudz neatpalie-

ku.1968.gada vasarā ir manas 

kāzas. Un zināšanu pārbaude 

botānikā no maniem studiju 

biedriem. Nu, vai tas tik 

smieklīgi, ka neatceros to latīnisko nosaukumu. Ļaujiet padomāt! 

 

Visi, kuri varēja uz kāzām, ieradās. Godīgi, pozē?! Bet prātā jau nedarbs – līgava 

jānočiepj!?Un izdevās. Nozaga, pārmeta pāri žogam, iestūķē mašīnā un uz 

Vecauces pili prom. Es gan protestēju, bet nebija nemaz tik ļauni pabūt vēl kādu 

laiciņu līgavas lomā. Tagad kā senā pasakā, reiz bija un dzīvoja...  
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Un te jau izlaidums.1970.gada 30.janvāris. Ārā īsta ziema - mīnus 30.Diplomēti 

agronomi. Pils durvis aizveras un atveras durvis uz garāko un nopietnāko dzīves 

ceļu. Kāds nu katram sanāks, tas paša un likteņa ziņā. 

 

Meitenes visas jaunas, skaistas. Puiši tik laimīgi un nopietni. Kopā esam - skaits 

jāprecizē... 

 

 

 

Šajā bildē var saskaitīt- 30 vīriešu dzimtas un 24 sieviešu dzimtas pārstāves, bet te 

gan nav visi...Manis nav? Kamēr visi pozē, es... 
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Man bija jādejo, tāpēc arī neesmu. Un šī vīrieša rokās es jūtos tik laimīga un droša. 

Dzīve ir tik dažāda un mēs arī. Katram no mums savs ceļš ejams, skrienams 

un brienams. Ceļš, kas no putna lidojuma ir tik skaits, balts, līdzens un reizēm arī 

līkumots. No augšas skatoties tik skaidrs un saprotams. Piezemējoties uz ceļa un 

ejot, nekas vairs nav ne zināms, ne paredzams. Ceļā var paklupt un piecelties, var 

satikt draugus un ienaidniekus, piedzīvot priekus un bēdas, nest un vilkt visu, ko 

vajag un nevajag, nomest un atrast, pacelt vai paspert.  

Ceļš nav bezgalīgs. Kāds posms jau noiets, bet, cik tālu vēl jāiet, ir nezināms...  
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 Pirms cik tiem gadiem, Imantiņ? 

 

 

 

 

 

 

Un te, jau - Zelta vārpas laureāts. 
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Bet te pēc zelta 

vārpas pasniegšanas ceremonijas nobeiguma daļa-svinam. Imants ir ļoti nosvērts 

un nopietns. Viņam dzīve ir tāda nopietna lieta un nav nekāds joks. Bet Mārītei, ka 

tik pajokot un izjokot. Nu, kad tu kļūsi nopietna?  

Ar Tevi Māri kā vienmēr mums ir tik forši un droši..., 

bet 2015.gada 01. decembrī mēs no tevis atvadāmies... 

Ledus smaids (Jānis Keičs) 

Kā draiskulīgās sniegpārsliņas 

Griež ziemeļvēja rīkste dejā! 

Tās gaisā rindu rindām vijas, 

Līdz piekusušas laižas lejā. 

                Tā viņas vizuļo un laistas, 

                Ka neviļus jau griezies līdzi 

               Un kopā debesis un zemi 

               Kā baltu brīnumu tu redzi. 

Līp trauslās dejotājas sejā 

Un tavu silto glāstu gaida, 

Bet, pārvērtušās lāsteciņās, 

Vien uzdāvina ledus smaidu. 
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Un nobeigumā Teklas uz vecās rakstāmmašīnas rakstītais reģistrs par 1985. gada 

tikšanos Bēnē. Mēģiniet saskatīt, saskaitīt un atrast tos, kuri ir un tos, kuru nav... 
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Kursa salidojums 2015.gada 18.jūlijā Koknesē (45 gadi)  
N.p.k. Uzvārds vārds Adrese Telefons 

 

1 Akmeņlauka Ruta "Blankas" Sabile Talsu novads LV-3294 
63252775; 
28764767 

2 Elviņš Andis "Kārkliņi"  Veselava Cēsu nov. LV-4116 22307940 

3 Freimanis Andris "Saulītes" Koknese Kokneses nov. LV-5113 
65129249; 
26131567 

4 Freivalde Aleksandra Saules iela- 1, Ģikši Cēsu nov. LV-4141 
64129376; 
29156766 

5 Grase Mārīte Loka magistrāle 23-50 Jelgava LV-3004 
63010668; 
26227462 

6 
Kaulakāne Zelma 

Ķiršu iela- 3 Pļaviņas  Aiviekstes pag. Pļaviņu nov.      
LV-5120 

65134721; 
29397572 

7 Kārkliņa Dzintra Zāļu iela- 2 Grobiņa Grobiņas nov. LV-3430 
63490859; 
29519481 

8 Laivenieks Jānis "Laivenieki" Padure Kuldīgas nov. LV-3321 
63348178; 
29535307 

9 Miezis Ēriks Rožu iela- 3 Jelgava 3001 
63022127; 
29180184 

10 Pilsētniece Ilze Lielā ezera iela 22-2  Alūksne  Alūksnes nov. LV-4301 27000096 

11 Puķītis Matīss Kadagas iela 7-70 Ādažu nov. LV-2103 26159665 

12 Riklāne Ruta (Ulda sieva) "Sīļi" Murjāņi LV-2142 27839537 

13 Rutkopa Tekla 
Ozolu iela 1-4 Pastende Ģibuļu pag. Talsu nov.           
LV-3251 

63221071; 
26208807 

14 Skopāns Ernests Daugavas iela 1 Koknese Kokneses nov. LV-5113 
65161960; 
29360205 

15 Skrabāns Leons Sprīdšu iela 2-67 Aizkraukle LV-5101 26431901 

16 Šķilte Taiga Ezera iela 1a Bēne Auces nov. LV-3711 29969233 

17 Šņickovska Gunta  
Vecais ceļš -13  Jelgava LV3004  

63028410; 
G-26824343 
A-29723790 

18 Švāgere Anda "Ilzītes" Jaunpils Tukuma nov. LV-3145 
63162160; 
26199304 

Kursa biedri, kuri nebija salidojumā pie Ernesta Koknesē 
1 Čakāns Leons Brunava Bauskas nov. LV-3907 22000765 

 

2 Dāve Zenta "Mārsili" Irlavas pag .Tukuma novads LV-3137 
63147111; 
27085048 

3 Grasis Jāzeps Sēme Tukuma nov. LV-3110   

4 Grīnvalda Māris Rūpniecības iela 6 Talsi LV-3201 
63224530; 
29296263 

5 Jaundzems Agris "Jaunpumpuri" Vilces pag. Jelgavas nov. LV-3026   

6 
                                   
Jaunzema Dzidra 

"Sprungas" Degoles pag. Tukuma nov. LV-3140 
63721449; 
29788342 
26430730 

7 Kārkliņš Imants Teātra 6-35 Balvi LV-4501 26462425 

8 Kļaviņa Dzidra Kurzemes pr. 14-17 Tukums LV-3101 26147386 

9 Lakste Ildze Krasta iela 30 Salacgrīva LV-4033 
64041769; 
28342385 
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Sekretāre un uzskaitvede Tekla 

 

Visi, kas bijām un esam šajā Dzīves un likteņa spēlē... 

10 Ļaudaks Gatis Kalna skola Madonas nov.   

11 Milaknis Valdis Klaucēni 2-7 Viesīte Viesītes nov. LV-5237   

12 Ozols Valdis Pliederu-7 Ķekavas nov.LV-2123 
67437458; 
29444765 

13 Pokule Valentīna Rūpniecības ielā 2 Tukums LV-3101 26309884 

14     
15 

Riekstiņa Daina                
Riekstiņš Aivars "Ziemeļi"Valdemārpils Talsu nov. LV-3260 63200353 

16 Romāne Lūcija Zvanītāju ielā 28 Jēkabpils LV-5201 
65263683; 
29626822 

17 Ržepicka Ērika "Ažukalni" Bunkas pag. Liepājas nov. LV-3446 634622528 

18 Salagals Ilmārs  Baznīcas iela 13-1 Jaunolaine Olaines nov. LV-2114 28481096 

19 Saulīte Inta(Brālīte)  Ērberģe Neretas nov. LV-5133 20232676 

20 Šņickovskis Aivars 
Vecais ceļš -13  Jelgava LV3004  

63028410; 
G-26824343 
A-29723790 

21 Štāla Gunārs "Līgas" Zaļenieki Jelgavas nov. LV-3011 
63074462; 
29353909 

22 Štāle Aina Milleri-6 Zaļenieki Jelgavas nov. LV-3011 63074451 

23 Urbāne Geņa Bērzu aleja 7 Lūznava Rēzeknes nov. LV-4627 
64645346; 
29184567 

24 Vīča Anda "Rijnieki"Braslava Alojas nov. LV-4064 26357625 

25 Vītols Ivars Milleri5-25 Zaļenieki Jelgavas nov. LV-3011 
63074458; 
29364745 

26 Zeļonka Maija Rāmavā 67916678 

Kursa biedri par kuriem nav ziņu 
1 Ļūļa Valija       

  
  

2 Milča Lonija     

3 Riekstiņš Jānis     

Kursa biedri, kuri vairs nav starp mums 
1 Kursītis Jānis 11.   Mālnieks Ēvalds 

2 Ķirsons Austris 12.   Riklāns Uldis (2008.g.maijā) 

3 Endols Ēriks 13.   Gribusts Valdis (2008.g. Janvārī) 

4 Pokuls Aloizs 14.   Mosāne Silvija 

5 Plūme Aivars 15.   Zaķis Valerians 

6 Pontags Vitolds 16.   Slūtiņa Dzidra (2011.g.februāri) 

7 Kļava Pēteris 17.   Krūmiņš Jānis 

8 Krumpāns Vladislavs 18.   Dučmans Jāzeps (2014.g. oktobrī) 

9 Reinholds Gunārs 19.   Jaunzems Antons (2014.g. decembrī) 

10 Misiņš Jānis 20. Grīnvalds Māris (2015. 1.decembrī) 


