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Kad gadiem es pāri skatos....
Tas liekas sen, liekās tik sen
Bij toreiz man jūnijs matos
Nu salnu vējš salnu dzen

Mēģināšu apkopot savas dzīves garāko un ražīgāko dzīves posmu, iekļaujot stāstījumā
arī savu kolēģu un bijušo darba biedru stāstījumus, par nostrādātajiem un izdzīvotajiem
darba gadiem mūsu padomju saimniecībā Bēne un pēc tam...
Tas ir mūsu dzīves garākais posms, kurā mācējām sadzīvot lielā kolektīvā, kurā katrs
darījām savu darbu un bijām atbildīgi par to. Tas bija sākums un beigas jaunu
sabiedrisko attiecību posms, kurā bija kopēji mērķi un kopējs darbs sabiedrības labā.
Tas bija dzīves posms, kurā bija darbs un atalgojums, nodrošināta bezmaksas medicīna
un izglītība, uzkrāts sociālais nodoklis, viena partija un viena biedrība –arodbiedrība.
Iekārtai nebija ne vainas, bet viss mainījās...
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Manas dzīves un Bēnes pils pārvērtības ir ciešā saistībā, jo padomju saimniecība-Bēne
savas pastāvēšanas un izputēšanas laiku ir pavadījusi tieši te –Bēnes muižā.
Un tagad, mazs ievads par manu izcelsmi.

Manas dzīves mietsakne...Tētis -Pavels Timohins–
vetārsts. Pūrā - iegūta vetārsta izglītība Vladimiras lauksaimniecības tehnikumā -1939.
gadā- un izbrists kara laika ceļš līdz ar kavalēristu pulku un nonākšanu Latvijā „Vairogu”
mājās. Tulā palikusi un dzīvo māte Agripina, Tēta tēvs –Anisims jau miris, vecākais
brālis-kritis karā un neviens nezina, kur ir viņa atdusas vieta. Tulas mazā, skaistā, koka
privātmāja nodegusi, un dzīves norūdītā māte dzimtenē dzīvi turpina pie radiem.
Vasarās gan atbrauc arī uz Latviju apciemot dēlu, bet 1965. gadā paliek Latvijā uz visu
vēl atvēlēto dzīves laiku.
Mamma-Velta Kligenšteina- „saimnieka meita, bez pūra” Neizpostīta dzimtā ligzda
„Vairogi”, tikai saimnieks, mans vectēvs Roberts, nošauts, 1948.gadā Slampes mežā.
Mammas māte Anna jau mirusi, kad meitai Veltai bija tikai 12 gadi. Veltas vecākais
brālis- Haris, Kandavas arodskolas students, bezvēsts pazudis, jaunākais brālisIlmārs,(16 gadu vecs) „palūgts” no mājām aiziet, atrod patvērumu un darbu Slokas
papīrfabrikā. Mamma ieskatās brašajā krievu vetārstā un dodas līdzi kavalērijas pulkam
uz Rīgu, kur pirmā kopējā dzīves vieta ir kāda pagrabstāva istabiņa. Kavalērijas pulku
izformē, bet mamma un tētis attiecības noformē. 1947. gadā vasaras viducī vilcienā maršruts Rīga –Tukums- piesakos es.
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Kopš sevi atceros esmu savu saprātīgo dzīvi vadījusi te -Zemgales vidienē. Dobeles
rajonā. 1950. gadā varbūt, ne tieši šajā gadā mans tēvs ieradās Penkules pagasta
„Grantiņos”. Otrā stāva atvērtajā logā es ar mammu.

Tētis pilda vetārsta pienākumus kolhozā „Penkule”, bet mamma vada mājsaimniecību,
kurā esmu, es, suns „Murka” un mazs dārziņš. 1952.gada rudenī mamma nopērk man
dzīvu lelli - brāli –Valēriju.
1953.gadā tēti pārceļ darbā uz padomju saimniecību „Sniķere” un mēs dzīvojam
Upenieku mājās. Rudenī man ir jau seši gadi un es uzsāku skolas gaitas Sniķeres
pamatskolā, kurā ir tikai 4 klases, skolas direktors un viens skolotājs.
Pēc diviem gadiem tēti atkal norīko uz citu pagastu un tas jau ir Īles pagasts –kolhozs
„Īle”. Sākumā dzīvojam „Purviņu” mājās, kur nav elektrības, bet ir liela maizes krāsns
mājas virtuvē. Es eju apgūt zināšanas Īles pamatskolā, kurā ir 7 klases. Mācību process
te gan ir dīvains –vienā klasē (telpā) mācās apvienotas klases. Manā gadījumā, tā ir
trešā un septītā, uz abām klasēm viens pasniedzējs, tā mācību vielu ir iespējas apgūt
divos līmeņos.
Pēc gada pārceļamies uz dzīvi „Mierlaukos”, kur ir elektrība un ceļš uz skolu īsāks. Mājā
ir arī maizes krāsns, kurā vienreiz mēnesi tiek cepta maize. Mamma strādā Īles
sanatorijā par sanitāri, bet tētis kā vetārsts kolhozā. Vasaras viducī vienmēr tiek svinēti
Līgo svētki. Mamma apvelk savu tautas tērpu, cep pīrāgus un gatavo sieru, bet es kā
jau apzinīga ganu meitene izpušķoju mūsu gotiņai ragus, lai arī viņa izjūt svētku
priekus. Vakarā draugi un kaimiņi sanāk kopā, un tad sākas dziedāšana un dejošana
līdz saulīte aust.
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Akordionistu gan var redzēt daļēji, bet vecāki pozē ne pa jokam. Tētis bez pūlēm
integrējies Latvijā. Tas bija normāls un pats par sevi saprotams proces. Arī valodas
barjēras nekādas. Ar mammu un brāli latviešu valodā ar tēti un babušku krieviski. Visu
sapratām un sapratāmies bez speciāliem latviešu un krievu valodas mācību kursiem.
Tētim gan bija grūtāk ar to latviešu valodas apgūšanu, jo mājās automātiski
pārslēdzāmies ar viņu runāt krievu valodā.Kolhozos strādājošie pārsvarā bija latvieši un
tur nu tētim nācās runāt tikai latviski, gribi vai nē. Un tā , tēta apgūtās latviešu valodas
zināšanas varētu novērtēt uz trīnieku, bet arī dzimtajā valodā tētis nebija apguvis visu,
un populāros krievu lamu vārdus, vai nu nezināja, vai vienkārši uzskatīja sevi par
pietiekoši izglītotu un tos nelietoja.
Un atkal jauna pārcelšanās 1957.gadā uz Bēni –padomju saimniecību „Bēne”.
Saimniecības vadība ir iekārtojusies muižas ēkā. Muiža ir liela, un daļēji lielās telpas
pārdalītas un pielāgotas dzīvokļu statusam.
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Muiža 1955.gads,arī stabs ar skaļruni redzams.
Mūsu dzīvoklis otrā stāvā ir mazs, ar atdalītu virtuvi un torņa istabiņu, kura tiek man.
Otrā stāva-prestižajā dzīvoklī ar kamīnu, dzīvo saimniecības direktors ar sievu (Meļņiki).
Saimniecības zootehniķe ir brīva, neprecēta un dzīvo blakus dzīvoklī, viena istaba ar
nodalītu virtuvi.(Tagad te ir skatuve).
Pirmajā stāvā ir grāmatveža dzīvoklis, kantoris un sarkanais stūrītis. Sarkanā stūrītī no
rītiem sanāk strādnieki un saņem darba norīkojumus, bet sestdienās un svētdienās
„pļaskas” - dejas. Tepat pie pils ir arī volejbola laukums. Sarkano stūrīti un volejbola
laukumu izmanto arī Padomju armijas karavīri, kas pamazām iekārtojas Rakatu māju
zemes īpašumā.
Muižas pagrabā katram dzīvoklim iedalīts pagrabs. Pagraba pastāvīgie iemītnieki ir
sikspārņi. Tādi interesanti pelēni, ar lieliem spārniem un vienmēr karājas ar galvu uz
leju. Bēniņos vienmēr ir troksnis, jo mājvietu atraduši baloži, kurus pilnīgi apmierina šī
paradīze ar atvērto mazo lodziņu pils tornī.
Upes krastā uzceltas” butkas” malkai un kādam lopiņam. Tos nu gan nevarēja turēt cik
ienāk prātā, bet vienu gotiņu un sivēnu pašu iztikai drīkstēja.
Pie pils ir muižas govju kūts, norobežota ar augstu dēļu žogu, mēslu krātuvi un lopu
pastaigas laukumu. Mana mamma fermā slauc 14 govis ar rokām, pašai arī gotiņas
jāpabaro. Mēslu izvākšana gan uzticēta vīriešiem. Naktīs lopi tiek pieskatīti un „pļeckas”
savāktas, tādā metāla vannā, kas slīd pa sliedi uz mēslu krātuvi. Kūtī bieži uzturos arī
es. Te ir silti un tīri, sienas ar krītu nobalsinātas, un vidusceliņu noslaucīt uztic man.
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Govju rindas galā stāv liels un spēcīgs vaislas bullis. Nu tam labāk netuvoties, jo ir stipri
uzmanīgs un gādīgs savām meitenēm. Pirmais ēdamais ir bietes. Gotiņai piešķirtais
daudzums ir atkarīgs no piena izslaukuma un no tā kā katrai slaucējai paveicies ar
biešu ražu, jo biešu ravēšana un novākšana bija pašas ziņā. Vēl tagad atceros to
rudeni, kad mammai bietes bija iesētas Samušās, vecajā teļu aplokā. Raža bija
pamatīga. Mammai no biešu raušanas un tīrīšanas sāpēja rokas, lai vismaz mazliet
sāpes rimtos, viņa cimdos lēja kampareļļu. Otrais ēdamais bija skābbarība, bet raušipēc nopelniem, par katru piena litru. Man tie rauši arī garšoja, ēdu bez uzskaites un bez
vēdera problēmām. Pēc slaukšanas tika iedots siens un salmi. Dienā govis tika izlaistas
pastaigas aplokā, kur tika iemesti egles zari. Skujas govīm bija kā minerālvielu piedeva.
Vēlāk, kad Bēnes mežrūpniek i(MRS) uzcēla skuju cehu, šī nodarbe tika atcelta un
gatavi skuju milti piebērti pie spēkbarības. Govis barojot, mamma apvilka tumšu halātu,
bet pie slaukšanas vilka baltu un galvā sēja lakatu. Katru slaukumu kāsa un pārbaudīja
tīrību. Gotiņas pienā noteica arī tauku saturu, liekot piena paraugu mēģenītes tādā kā
centrifūgā. Pavasarī lopi tika izdzīti uz vasaras ganībām, tur tās ganīja un slauca līdz
rudenim. Viena tāda novietne bija Vilku masīvā, otra Kanneniekos, teļus ganīja
Samušās. Iebraucot Vilku vasaras nometnē, bija izveidoti tādi kā goda vārti ar sarkanu
plakātu, bet kas tur bija rakstīts neatceros. Slaucējām bija uzceltas tādas pagaidu
mājiņas ar kopēju virtuvi, kur varēja gatavot ēdamo. Cik es atceros, tur vienmēr
smaržoja pēc ceptiem kartupeļiem un pankūkām. Mammai vasaras nometnēs nebija
jāstrādā.
Kā es to visu zinu? Biju vērīga, ziņkārīga meitene, kas bieži brauca līdzi tētim vetārsta
apgaitā.
Otrā ezera krastā „Pūpolos” (bijušās Rudzīšu mājas) bija iekārtota vistu kūts, kurā
strādāja divas māsas (Celmiņas), tādas dūšīgas, bet pavecas sievas. Viņas vienmēr
bija viesmīlīgas un dāsnas uz olu ēšanu un cienāšanu. Man gan tās negāja pie dūša, jo
nepatika tā kūts smaka.
Cita lieta bija cālīši, tie nesmirdēja un bija tādi mīļi un pūkaini. Cāļiem bija uzceltas
speciālas mājiņas- muižas ābeļdārzā. Kopējas šajā darbā bija ļoti rūpīgas, jo par katru
kritušo cāli bija jāmaksā.
Vēl saimniecībā audzēja pīles. Tās bija izvietotas Buļragu mājās, kopējs bija tāds
lustīgs un uz jokiem nasks Zabeļska onkulis. Dzīvojamā māja bija kalnā, bet pīļu dīķis
lejā. Mūsu ģimenei te bija ierādīta siena pļava –vecajā ābeļdārzā. Dārzā auga liels ķirša
koks, kura augļi bija dzelteni un bezgala saldi. Tik saldus ķiršus es vairs neesmu ēdusi,
kaut gan arī savā dārzā esmu iestādījusi tieši dzelteno un saldo. Vai tā ir neaizmirstamā
bērnības garša? Sienu tur varēja nopļaut tikai ar rokas izkapti. Kas to darīja, es nezinu,
bet vālu ārdīšana un grozīšana bija uzticēta man.
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Spārnu pilskalna tuvumā bija „Spārnu” mājas ar pamatīgo un dūšīgo saimnieci, kurai
bija uzticētas saimniecības aitas.
Tagad, kad visu to rakstu un atceros, vai tiešām tā bija? Bija gan- liela saimniecība ar
maziem mikrouzņēmumiem.
Pie pils lejas pļavā lopu parādes, smago vilcēja zirgu spēka pārbaudes ar piekrautiem
ratiem, sākot no maisiem un beidzot ar bērnu vizināšanu. Lielākais un spēcīgākais no
zirgiem izrādījās Maksis.(Ieceļojis nacionalizācijas rezultātā no vectēva Vairogiem)
Tepat pļavā pamatīgs stabs ar ratu rumbu, augšā pie tā piestiprinātas ķēdes. Ķēdes
galā cilpa, kurā varēja iestīvēt sēdvietu, ar kājām atsperties, un riņķa dancis ap stabu
sākās.
Muižas priekšā taisnais celiņš ar stūreniski nokrautiem un nobalsinātiem ķieģeļiem
(tagad celiņš atkal norobežots tikai ar betona apmali). Labajā celiņa pusē bija strūklaka,
kurā reizēm parādījās arī ūdens. Kreisajā pusē uz staba piestiprināts skaļrunis, pa kuru
kādreiz arī kas skanēja. Lielās graudu noliktavas malā bija tāds mazs veikaliņš, kurā
strādāja simpātiska un laipna pārdevēja. Veikaliņā bija ļoti garšīgas kakao karameles, ar
tādu īpašu pildījumu, tās varēja nopirkt kaut vai tikai piecdesmit gramu, kurus pārdevēja
veikli iesvēra izveidotā tūtiņā. Tā ir bērnības garša, ko izgaršo īpaši, bet tagad pat kaut
ko līdzīgu neesmu uzgājusi. Kas tas ir, vai vecums? Drīzāk un ticamāk - cits gadsimts.
Aiz veikaliņa alejas malā Brāļu kapi, un pamitrs zemes gabals sakņu dārziem. Nav
nevienas daudzdzīvokļu mājas nav arī Sporta ielas. Blakus pilij ir divas kalpu mājas un
vienā no viņām, otrā stāvā, liela telpa ar televizoru. Televizors ir viens un pieder
saimniecībai. Atbildīgais meistars - kārtīgs vecpuisis, kam jāatbild par televizoru, un par
skatītājiem. Ko, kam un kādā secībā skatīties noteica meistars. Tagad gan to nosaka ar
reklāmas palīdzību – 18+,12+, 6+ un tā tālāk,- saproti kā vari un dari kā gribi.
Starp citu, es pirmo televizoru redzēju Īlē. Tāds maziņš ar lielu palielināmo stiklu priekšā
atradās kultūras namā. Skatījos gan pa durvju spraugu, jo rādija bērniem aizliegtu filmu
„Mauglis”. No tās filmas atceros tikai mazu, spalvainu bērnu, kas guļ vilku midzenī.
Vasaras brīvlaikā saimniecībā bērni varēja piestrādāt. Mans pirmais darbs bija siena
krikumu grābšana ar grābekli pēc siena zārdu nokraušanas. Mežmaļu un Liekņukroga
masīvi toreiz vēl nebija meliorēti. Nebija arī siena preses ne savācēj piekabes „Sigulda”.
Pļāva sienu un labību ar zirgu pļaujmašīnām. Pēc tam sienu grozīja un tad pamitru
krāva zārdos. Tā bija vesela māksla. Vēl lielāka prasme, bija nokraut siena vezumu, lai
tas pa ceļam uz siena šķūni neizjūk un neapgāžas.
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Lai tas viss būtu saprotamāks, es izmantoju Gaidas iedoto bildi, kur sienu pārvadā jau
ar auto, bet zirga vezumu krāva tieši tāpat, tikai vilka to četrkājains zirgs, kas bija
jāpiebaro ar auzām. Iespējas apgāzties abos variantos vienādas?! Rudzu pļauju atceros
Lumbu laukā, jo man Lukaša tante atļāva mazliet pasēdēt un pavizināties uz divu zirgu
velkamās pļaujmašīnas. Sievām gan bija ko rauties, lai paspētu kūli sasiet un nolikt
stāvus. Te gan bija darba dalīšanas princips- vienas kūlīšus sēja, bet citas cēla un
krāva statiņus. Vēlāk statiņus veda uz Rozmuižu, kur kuļmašīnas meistars Klovāns
vadīja un komandēja labības kulšanu un šķirošanu. Par cik man nav neviena bilde
atļaušos ieskatam ievietot sava vectēva - R.Kligenšteina, līdzīgu kulšanas talku
„Vairogos”.

Rožmuižā gan kuļmašīnu darbināja traktors, bet kas šis par iekšdedzes dzinēju, es
nezinu, vēl manis nebija pat projektā.(1938.g.)
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Atgriežos Bēnē...Lauku brigādes sievas, liekas, ir gatavas kaplēšanas darbam.

.
Vidū uzraugs un modrā tautas acs - partijas sekretārs V. Smorodiņs. Kapļus gatavoja
pašu saimniecības kalēji. Kvalitāte nevainojama- nelūza, neliecās un vienmēr uzasināti.
Saimniecībā bija arī sava dārzniecība „Pūšļu” mājās. Tās piederēja Ankevicam Jānim
Jāņa dēlam, bet zemi bija pārņēmusi saimniecība. „Jan Janovič ” (vārds un tēva vārds),
tā viņu visi godāja un sauca cienījamā vecuma dēļ, strādāja saimniecībā par lauku
brigādes darbu uzskaitvedi. Viņa pārvietošanās transporta līdzeklis bija tāds mierīgs
zirgs, nu tieši tāds pats kā saimnieks. Zirga pārliekais mierīgums bija gluži piemērots
man, jo varēju mierīgi to izmantot mazai izjādei tepat pa parku, kamēr saimnieks sēdēja
sapulcē.
Dārzniecības brigādi sākumā komandēja Veilads Jānis, Viņu nomainīja simpātiska īsti
latviska dārzniece – Velta Debnere. Veltiņa bija klusa, paklausīga un ļoti darbu mīloša
speciāliste. Dārzniecībā izaudzētos stādus, kāpostus un kuziku- (liela sulīga biete ar
lopbarības kāpostam līdzīgām lapām) stādīja ar stādāmo mašīnu un te atkal varēja
piestrādāt bērni. Rudeņos bija lielais ābolu lasīšanas laiks. Šo darbu gan veica
dārzniecības sievas un Bēnes vidusskolas bērni. Produkciju daļēji pārstrādāja tepat
Bēnes konservu cehā, un Bauskas vīnu brūzī.
Tagad ar Veltiņu dzīvojam uz vienas ielas. Solis gan kļuvis gausāks, palaikam
jāapstājas, jāatpūšas, bet turas tikpat stalti un sejā vienmēr smaids, kaut arī nesamais
vairāk kā astotais desmits. Nevarēju pierunāt, lai vismaz mazlietiņ pastāsta par sevi un
savu brigādi...
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Te nu gan ir cita veida kāpostu stādīšana. Vilnis varētu daudz ko pastāstīt par savu
kāpostu stādīšanas brigādi... Kāposti domāti meža zvēriem. Darbs jāpaveic brīvprātīgi,
ar prieku un bez samaksas. Izmantojamā darbaspēka vecums, bez ierobežojumiem.
Vēl es bērna vecumā (5kl.) esmu piedalījusies kukurūzas sēšanā. Vispirms gan klētī
vajadzēja no vālītēm noberzt kukurūzas sēklu. Uz lauka traktors ar speciālu kultivatoru
braucot dažādos virzienos izveidoja kvadrātus un kvadrātu krustpunktos bija jāiebaksta
pa vienai sēkliņai. Nu īsts Hruščova murgs, bet darījām, jo kādam tas bija likums. Arī
tagad, kad esam jaunās savienības pavadā, turpinām darīt muļķības, jo tādas ir
savienības direktīvas. Tagad gan kukurūza ir ģenētiski modificēta un audzē kā biogāzes
kultūru. Gribam būt neatkarīgi un zaļi domājoši. Bet kā sanāk? Vai ir lētāk un zaļāk?
Kas to vairs rēķinās - nodrošināts bizness, vismaz dažiem. Kāpēc mēs joprojām
nevaram paši būt gudri un neatkarīgi saimnieki uz savas zemes? Bet vai vairs uz
savas?...
Īles ielā starp muižas kalpu dzīvojamām ēkām atradās vēl viena pievilcīga mājiņa, kā to
izmantoja muižas valdīšanas laikā –nezinu, bet saimniecības laikā te bija pirts ar
pirtnieku- Smorodiņa tēvu. Piektdienās bija sievu diena, sestdien –vīru, bet svētdienās
sajauktas. Tagad šajā ēkā ir privatizēti divi dzīvokļi, bet neviens netiek apsaimniekots.
Ēka nav jau nekāda dižā, bet privātīpašums –„ bez saimnieka”. Te nu ir tā patiesība ne
katrs var būt bagāts, kam bagātība pieder...
Arī muižas kūts un klēts, pēc lielā privatizēšanas buma un valsts arhīva izziņas ir
valsts īpašums, bet, vēl joprojām nav atguvusi šīs Valsts valstiskās īpašuma tiesības.
Vai tad vēl vajag atmodai kādus 25 gadus, lai tiktu skaidrībā, kas, kam pieder un par ko
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maksā, vai nemaksā īpašuma nodokli? Kamēr valdība gari domā, es atgriežos pie
saimniecības pirts.
Astoņdesmitajos gados saimniecība uzcēla jaunu pirti ar vannas istabām un iespēju
padzert saimniecības ābolu sulu, nu ne jau pa velti, bet par simbolisku samaksu. Toreiz
jau vēl nebija izgudrots plastmasas divlitrīgais alus, kas uz šodienu pārņēmis savā varā
un slīcina daudzus, pārvēršot cilvēku par „bomzi”. Bija jau gan pieejams vīns trīs litra
burkās, bet kaut kā, to dzerot, tāda atkarības sajūta vīriem neradās. Esmu arī pati
pagaršojusi, nu, nebija nekādas vainas, līdzīgs mājas vīnam, tikai tas iepakojums tāds
paliels, toties burka noderēja gurķu marinēšanai.
Saimniecībā mainās priekšnieki un mums kaimiņi. Meļniku nomaina armijas atvaļināts
stalts pulkvedis (Dorošenko). Viņa simpātiskā sieva un tikpat skaistā meita ar garo bizi,
nu nemaz neiederas šajā lauku vidē. Saimniecībā tiek ieviesta armijas disciplīna, ne pa
labi ne pa kreisi tikai uz priekšu.
Pie Dorošenka viesībās, tie ko atpazīstu- Horns V.,Turhmanova L.,Horna M., pārējos
vairs nezinu.

Ilgi armijas disciplīna nevalda. Un atkal jauns priekšnieks. Beidzot! Direktors, latvietis
– Petersons, tikai gan uz ļoti īsu laiku. Par agronomu strādā Ojārs Dimants, zinošs,
precīzs un izdarīgs. Ekonomista vietu ieņem Smiltnieks, par grāmatvedi strādā viņa
sieva un dzīvo bijušā direktora glaunajā dzīvoklī. Arī pirmajā stāvā notiek pārmaiņas.
Grāmatveža Šestakova V. vietā uz dzīvi iekārtojas galvenais inženieris Horns Vilnis ar
ģimeni un sievas māti -operas solisti. Man kā šīs pils vecākai pusaudzei reizēm lūdz
pieskatīt Horna mazo atvasīti Andri. Pilī bēniņu baložu dūdošana tiek apslāpēta ar
operas solistes dziedāšanu.
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Mazs ieskats par Hornu- Māras skatījumā...

Vilnis kara nometnē

Prakses laikā Ļipeckā sākas - muzicēšana un lielā draudzība...
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Vilnis Horns
Dzimis 1934. gadā jaunsaimnieku ģimenē Penkules apkārtnē. Vecāki līdz karam
paspēja uzbūvēt tikai lielu kūti ar šķūni un sagādāt kokmateriālus mājai. Pēc kara, kad
nodibinājās kolhozs, šķūnī iebēra minerālmēslus, bet uz kūti pārvācās dzīvot Viļņa
vectēvs. Tā kā tēvs kara laikā bija pazudis bez vēsts, divu bērnu audzināšana un
skološana bija uz mātes pleciem.
Par tehniku Vilnis sāka interesēties jau bērnībā un īpaši pēc kara, kad visās malās
mētājās tanki un citas ar tehniku saistītas lietas. Kļūt par inženieri viņš bija izlēmis vēl
mācoties pamatskolā. Sapņa īstenošanaivajadzēja pabeigt vidusskolu. Lai sapelnītu
naudu uzvalkam un mācību maksai (toreiz par vidusskolu vēl bija jāmaksā), Vilnispēc
pamatskolas beigšanas gadu nostrādāja kolhozā, veicot pašus smagākos darbus.Arī
pēc vidusskolas viņš gadu nostrādājot kolhozā, lai sapelnītu drēbēm un dzīvošanai
Rīgā. Līdz ar to viņš par pārējiem kursa biedriem bija 2 gadus vecāks.
No dzīves grūtībām Vilnis nebaidījās, visas nebūšanas uztvēra ar humoru, mācēja
pajokot arī par sevi. Bija izpalīdzīgs un gādīgs.
Kad akadēmijā pienāca sadale, Vilnim jau bija ģimene – sieva, dzimusi
rīdziniece, un gadu veca meitiņa. Bija iespēja izvēlēties darbu kaut kur Rīgā vai
piepilsētā, bet Vilnis juta atbildību par savu māti un slimo māsu, tādēļ darba
norīkojumu centās dabūt iespējami tuvu Penkulei, un tas izrādījās Bēnes sovhozs.
Pēc vairākiem gadiem Vilnis savām rokām uzbūvēja ģimenes māju, kurā pietika
vietas paša mātei un māsai, sievasmātei un abiem bērniem. Mājas durvis vienmēr bija
atvērtas radiem, draugiem un kolēģiem, bet Vilnis uzskatīja par goda lietu visus laipni
uzņemt, centās sarūpēt bagātīgu cienastu.
Lai sagādātu papildus ienākumus, ģimene Viļņa vadībā divas reizes attīstīja
“mazo biznesu” – padomju laikos vairākus gadus pēc kārtas audzēja un realizēja
sīpolpuķes, bet brīvās Latvijas laikā izveidoja vistkopības biznesu. It visā, kas tik
uzsākts, Vilnis centās iedziļināties līdz pašiem pamatiem un darboties pēc
jaunākajiem zinātnes sasniegumiem. Paviršību viņš necieta ne darbā, ne ģimenē.
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Ieskats jaunības bildēs.
Esmu viens plašajā Kazahijas stepē - apgūstu praksi.

Un te jau ar draugiem ceļa jūtīs uz mājām...
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Atgriežos pie sava stāstījuma un nopietnā galvenā inženiera. Nopietnu vīru sabiedrībā
pie lielas un saimniecībai neparastas tehnikas. V.Horns ar meitu Daci un saimniecības
mehanizatoriem Villeru A., Aļeksejevu P, Kavicki.

Saimniecībā šis bija otrais lidlauks, ierīkots Asmu lauka masīva - līdzenākajā vietā.
Pirmais lidlauks bija Mežmaļos mazāks, jo pirmā lidmašīna arī bija maza-„vienspārnīte”.
Nekāds īpašs segums lidlaukam nebija –vienkāršs ilggadīgs zālājs, ko vēlāk pļāva
sienam. Ar šo vēsturisko „kukuruzņiku”, pēc sējas darbiem, tika izvizināti visi, kas
vēlējās, bija pietiekoši drosmīgi, un nebaidījās no augstuma. Manis gan nav bildē, bet
lidošanas priekus tiku izbaudījusi ar abām, gan mazo, gan lielo lidmašīnu. Ekstremālāks
un man vairāk patika lidojums ar mazo, varbūt tāpēc, ka tajā varēja lidot tikai divi –pilots
un es?! Tas viss gan notiek jau tad, kad sāku saimniecībā strādāt un konkrētāk
1970.gads un tālāk...
Un tagad atkal atgriežos uz zemes un bērnībā.
Esmu jau vidusskolniece un saimniecībā pa vasaru piestrādāju jau nopietnākus darbus.
Agronoms man uztic, graudaugu un zālāju sēklas laukos, noņemt paraug kūļus. Kūļu
šķirošana un skaitīšana man bija laba mācība tālākās dzīves gaitā.
Ezera ielas kreisajā pusē saimniecība uzcēlusi divas 4 dzīvokļu mājas ar daļējām
labierīcībām (koplietošanas tualete - sausā diviem dzīvokļiem).Saimniecībai ar
celtniecību veicas labāk un jau svin Jurģus.
Mūsu māju tētis ceļ jau no 1957. gada, pa pašu sakrātiem līdzekļiem un ar vietējo
meistaru darba atbalstu. Krājbankas lomu pilda gotiņa -Straume un veprītis –Vasja.
Veprīti gan ik pa pusgadu nomaina cits Vasja.

17

Starp citu, pirmā daudzdzīvokļu māja ar pilnu labierīcības komplektu (vannu un tualeti)
tiek uzcelta Mūrīšos. Šeit uzceļ arī lielu govju kūti un no centra muižas kūts govis tiek
pārceltas tuvāk barības bāzei-ganībām. Tas viss jau notiek jauna, enerģiska,
saimnieciska un bezgala godīga direktora Laimona Briņķa valdīšanas laikā, sākot ar
1963 gadu.
1964.gadā mūsu ģimene no muižas pārceļas uz savu māju Ezera ielā. Aiz mūsu mājas
apņēmīgi sāk celt savas mājas zirgkopis Sagaidaks K. un viņa dēls Viktorssaimniecības traktorists.
1965.gadā es beidzu vidusskolu un ar saimniecības rekomendāciju dodos apgūt
agronoma zināšanas uz LLA. Vasaras brīvlaikos turpinu piepelnīties saimniecībā, bet
1968. gada pavasarī lielajā praksē mani norīko uz blakus kolhozu „Imants Sudmalis”.
Vēl līdz šai dienai, pateicoties manam brālim- Valērijam, ir saglabājies Valsts akts par
zemes nodošanu kolhozam mūžīgā lietošanā. Te nu gan jāpiekrīt patiesībai- nekas nav
uz mūžu.
Zemes grāmatas izmērs ir ļoti iespaidīgs (50x50cm).Kārtīga biezuma vāki ar
neizplūstoša tintes tekstu un sīku zemes plānu. Grāmatas saturs pamatīgi sašūts un
noslēgts ar pasta lakas uzspiestu zīmogu. Ja kāds vēlas iepazīties ar oriģinālu, to var
apskatīt tepat muižas klētī pie mana brāļa. Ceru, ka kādreiz kādam ienāks prātā
papildināt vēsturisko materiālu par Bēni ,nenoniecinot arī to, ko uzskatām par nepareizu
un netaisnu. Arī šodien ir daudz aplamību, ko bezierunu kārtībā pildām.
Ko un kā, lai izmainām, - ja dzīvojām sociālismā un nomirsim jau kapitālismā?!
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Šis vēsturiskais, lielais dokuments tika izvilkts no miskastes. Tajā pašā misenē,
atradās arī divdesmit pektās gadadienas albums par Bēnes padomju saimniecību, bet
diemžēl, pazudis.
Visu veco vienmēr steidzamies likvidēt, bet tā taču ir uzskatāma vēstures liecība.
Tagadējai paaudzei mūs nesaprot un paši vien esam vainīgi. Maz esam runājuši,
stāstījuši un rādījuši. Visu, kas bijis, cenšamies slēpt, it kā kaunamies, baidāmies, tāpat
kā mūsu vecāki - „klusētāji,” un tā no paaudzes uz paaudzi, daudz paliek nepateikta
nesaprasta un nepaveikta. Bet, vai esam pie vainas? Iznīcināt, steidzīgi sajaukt pēdu
nospiedumus vai tā ir izeja? Tas taču neko nemaina, viss tā notika- labais un sliktais
līdzās, gribēts un negribēts...
Mazliet par kolhozu „Imants Sudmalis”
Kolhozs nav liels, kopējā platība.1747,86.Kolhoza galvenais agronoms ir Aleksandrs
Suščenko un viņa palīgs augkopībā- iecirkņa vadītājs Alfrēds Vītols. Abi pa nelielo
saimniecību pārvietojas ar močiem. Saimniecība specializējusies kartupeļu un rudzu
audzēšanā. Zemes nogabali nav lieli. Vilperu masīvā notiek meliorācijas darbi un man
uztic uzrauga darbu pie akmeņu lasīšanas. Cik atceros, prakses laikā, neko nopietnu
nedarīju, bet ar katru lauku darbu tiku iepazīstināta no sējas līdz ražas novākšanai.
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Krūškalnes muižas dārzā iekārtota neliela dārzniecība ar siltumnīcām un lecektīm. Šeit
var iegādāties gurķus, tomātus, kāpostus, var pasūtīt arī ziedus un kroņus bērēm.
Nopietnākais, kas notika lielās prakses laikā, bija naudas pelnīšana mežniecības stādu
audzētavā un biešu ravēšana kolhoza laukā 0,5 ha platībā. Peļņas darbu procesā
piedalījās arī mans nākamais vīrs - Andris. Pusotrā mēnesī sapelnītā nauda tika iztērēta
necerēti ātri - divu dienu kāzu svinībās.
Un vēl mazliet par kolhozu, bet jau Ritas stāstījumā

Esmu dzimusi 1937.gadā 10.septembrī tepat Bēnē. 1945.gadā uzsāku skolas gaitas
Bēnes pamatskolā. Pabeidzu 7 klases. Tālāk mācīties nebija iespējas, jo mēs bijām trīs
bērni un māte viena nespēja mūs tālāk skolot. Tēvs no kara neatgriezās un visas rūpes
bija uz mātes pleciem. Kad sākās kolhoza laiks nopelnīt neko daudz nevarēja. Maksāja
par izstrādes dienu, bet bija arī tādi darbi, kur par divām nostrādātām dienām maksāja
kā par vienu. Algu maksāja pa trīs mēnešiem vienu reizi. Beidzoties gadam vēl maksāja
graudos. Pirmie gadi pēc kara bija briesmīgi. Vienīgais, kur varēja vairāk izpelnīt, bija
biešu ravēšana, tur maksāja labi. Mūs bērnus arī lika pie ravēšanas. Papildus iztikas
avots bija piemājas saimniecība.
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Te uzskatāmi var redzēt divjūgu zirgu
pļaujmašīnu un lielo mīlestību pret darba darītāju.

Veiklās labības pļāvuma vācējas

un
aprūpētāja.

čaklā

Latvijas

brūnaļas
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1953.gadā beidzu pamatskolu un paliku strādāt kolhozā. Toreiz bija tāda kārtība, kad no
kolhoza ārā nelaida un strādāt bija jāturpina gribi vai negribi, nu gluži kā cietumā. No
sākuma strādāju lauku brigādē, pēc tam dārzniecībā. Ziemā dārzniecībā darba nebija,
tad gāju pie inventarizācijas. Uzskaitīju kolhoza inventāru, skaitīju un svēru vistas un
liellopus.
Sākot ar 1960. gadu sāku strādāt par grāmatvedi, nostrādāju līdz 1973.gadam. Līdz
1984.gadam strādāju par rezerves daļu noliktavas mantzini. Audzināju mazdēliņu un
piestrādāju daiļradē. Sākot ar 1990. gadu strādāju veikalā un veiksmīgi sagaidīju
pensiju.
Mans lielākais hobijs bija rokdarbi. Sākot ar 1973 gadu visu savu brīvo laiku pavadīju
Bēnes Lietišķas Mākslas studijā, kura vienu laiku bija patvērusies Bēnes saimniecības
bijušajā govju kūtī. Nu, protams, telpas bija izremontētas un ragaines pārcēlušās uz citu
novietni.1977.gadā man piešķīra meistara grādu. Ar saviem darbiem esmu piedalījusies
neskaitāmās izstādēs. Manus darinājumus ir redzējuši arī Maskavā un Igaunijā. Esmu
saņēmusi goda rakstus un 2012. gadā bija mana lielākā darbu izstāde tepat Bēnē. Es
vēl joprojām darbojos un rodu sevī darba prieku.

Bēnes lietišķās mākslas studijas darbīgais kolektīvs. Kopā mums ir forši.

Rita

22

Atkal es
1970.gdā 30.janvārī beidzu studēt, un kā diplomēts agronoms tieku nozīmēta darbā
slavenajā Tērvetes kolhozā pie agronoma Aivara Brusa un priekšsēdētāja V. Gredzena.
Man tiek uzticēta saimniecības sēklkopība. Uzticību pilnīgi attaisnoju un precīzi noņemu
sēklas paraugus, rezultātā gandrīz visa sēkla jāpārtīra. Pēc sējas maijā, es aizeju uz
diviem mēnešiem dekrēta atvaļinājumā un Tērvetē vairs neatgriežos. Palikusi gan
atmiņā kolhoza vienkāršā kantora ēka un perfektā kārtība visos ražošanas objektos un
tiem piegulošajās teritorijās.
Dzīvojam Andra mammas mājas otrajā stāvā, viena maza istabiņa, tikpat maza virtuve,
bet jūtamies šeit labi, omulīgi un esam jau trīs. Normundam ir tikai nepilni divi mēneši,
dekrēta atvaļinājums beidzies, jāsāk iet darbā. Ar rajona Lauksaimniecības pārvaldes
atļauju un norīkojumu varu darbu turpināt tepat Bēnes saimniecībā. Normundu pieskatīt
apņemas Andra mamma.
Un tā darba rīts sākas jau 6.00.Normunds jāpabaro, jāieliek ratiņos. Jāsagatavo
apmaiņai, vismaz seši tīri marles trīsstūrīši. Vienreizējie „pampēri” vēl nebija izgudroti.
Marles trīsstūrīši bija jāsašuj pašai. Atļauties izmest, pēc vienas bērna lietošanas reizes,
nevarēju, vajadzēja tos atkārtoti mazgāt un gludināt. Trīsstūrīši, vismaz reizi nedēļā bija
jāvāra. Mazgāšanas process notika ar rokām, jo arī veļas mašīnas nebija. Nu tā toreiz
dzīvojām un strādājām. Vēl jāsagatavo pudelīte ar kumelīšu tēju un viss jānogādā uz
pirmo stāvu mammai. Pašai jāatceras, ka ik pēc divām stundām jāskrien uz māju
Normundu pabarot, jo piens ir tikai pie manis. Pabaroju, samīļoju un atkal uz darbu.
Pils stāv kā stāvējusi. Govju kūts ir, bet govis vairs nav. Lielais barības šķūnis tiek
izmantots kā minerālmēslu noliktava. Sēklas noliktava arī turpat un klēts saimnieks ir
Ābele V. Gudrs, precīzs un ar ļoti skaistu rokrakstu. Klētniekam ir tikai 4klašu izglītība,
bet strādā kā profesors. Pirmais ar ko iepazīstos ir klēts saturs, un klēts saimnieks man
visu izrāda. Un tā, man tiek pienests neliels maisiņš ar ” čabīgu” sēklu, ko es nepazīstu,
un pat nezinu, kam tā vajadzīga, un kas no tās izaugs?! Par laimi, sēkla ir jau trīs gadus
veca. Es izdomāju, ka dīdzību tā būs zaudējusi un pieņemu lēmumu to norakstīt.
Drošības pēc, lai slēptu visas pēdas, to sadedzinām.
Pēc kāda laika noskaidrojas, ka tās bija latvāņa sēklas, ko iepriekšējais agronoms
Dimants bija iegādājies saimniecībā kā skābbarības augu cūkām. Manas toreizējās
nepilnīgās sēklas atpazīšanas zināšana, tālredzīgi paglāba Bēnes pagasta laukus no
tagad visu nīstās un grūti iznīcināmās kultūras -latvānis.
Vēl es atceros pirmo sēklas graudu kodināšanu šajā pašā graudu noliktavā. Divas
sievas zināmu graudu svaru bēra uzkonstruētā mucā, pievienoja attiecīgo kodnes
daudzumu un to visu cītīgi sajauca, mucu griežot. Primitīvi, bet tas bija jādara. Kodināto
sēklu sabēra marķētos maisos un ar telfera palīdzību nogādāja uz klēts galu, kur varēja
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piebraukt transports. Par cik klēts bija pirmā iecirkņa teritorijā, tad šo darbu uzticēja
pirmā iecirkņa sievām un tā maisu cilāšana viņām bija pierasta lieta. Padomju
sievietēm, nekas nebija par grūtu un neiespējami... Pēc daudziem attīstības gadiem,
kad bija jau izgudrota kodināmā mašīna, es pamanījos iebāzt roku šnekā un tikai
laimīgas sagadīšanās dēļ traumēju rokas divas pirkstus, kurus man ļoti sekmīgi salāpīja
mūsu Auces slimnīcas ķirurgs Vairis Jēkabsons. Nu re, ja turpinātu kodināt ar mucu,
nekas tāds ar mani nebūtu noticis.
Dimants bija radošs un zinošs speciālists, ar kāri nodrošināties uz priekšdienām, un
tā, man nācās pārņemt lielo daudzumu ķīmijas. Viss trakākais bija kalcija
arsenāts(1400kg) un parīzes zaļums 180kg. Tas viss bija domāts augļu dārzam 23ha
platībā, bet abu šo preparātu lietošana jau bija stingri aizliegta. Es ar šo lielo rezervi
nezināju ko darīt un biju laimīga, kad saimniecība uzcēla jauno ķimikāliju noliktavu, un
visu šo lērumu pārveda droša vietā. Trešā ķīmiskā viela bija dusts (DDT), kas
nezināmu, iemeslu dēļ atradās govju fermas bēniņos. Izrādījās, ka ar to apstrādāja
govis, lai pasargātu no utīm un mušiņām. Mušas tādas neparastas, kas dēja oliņas un
notām zem govs ādas izauga palieli kāpuri, izveidojot tādu nelielu bumbuli uz ādas. Ja
kāpurs bija pilnīgi izaudzis, to varēja izspiest un riktīgi šo mežoni izpētīt un iznīcināt. Šo
joku es atkal zinu no mana tēta, kurš man to parādīja un izskaidroja. Var jau būt, ka
indīgs tas DDT bija, bet aizliegts lietot nebija un ļoti labi noderēja cīņā ar kolorādo
vaboli. Vaboles pat nepaspēja atvēzēties, kad jau bija beigtas. To es zinu, jo pati
izmēģināju, tikai jau vēlāk, kad mūsu ģimene audzēja kartupeļus, tā pavairāk, lai
sakrātu „Žigulim”.
Mazais veikaliņš vēl atrodas turpat, bet mainījies sortiments un pārdevēja. Veikalā
strādā. Antoņičeva Varvara ar Margaritu un tirgo saimniecības strādniekiem
saimniecībā izaudzēto cūkgaļu un izslaukto pienu.
Alejas malā Brāļu kapus rok un pārrok, pārceļot mirstīgās karavīru atliekas uz kapiem
Sniķeres ielā. Sakņu dārzu vietā tiek ielieti pirmie trīsstāvu daudzdzīvokļu mājas pamati.
Mans tiešais priekšnieks ir galvenais agronoms Bruno Helmanis. Tāds lādzīgs, dzīves
priecīgs vīrietis, kas tandēmā ar celtniecības vadītāju Krūmiņu Edgaru, mani vienmēr
izjoko un pavelk uz zoba. Un kā lai nepaķircina, ja kārtējo reizi mans bērna barošanas
komplekss ieslēdzies pa ātru un atstājis zīmīgas slapjas vietas. Mūsu kabinetā pa retam
iegriezās arī saimniecības mežsargs Ēriks Zariņš, nu tad jautrība sita augstu vilni. Ar
Ērika svētību pils ziemeļu pusē iestādījām pirmos ozolus un vītolu. Vītols savu mūžu
nodzīvojis, bet ozoli tādā zīdaiņa vecumā vien ir.
Starp citu, pirmais saimniecības mežsarga pienāku pildītājs bija jau iepriekš minētais
dārznieks Jānis Veilands. Viņa vadībā, komjauniešu talkā, tika sastādīti bērzi upes
krastā un arī pils priekšā. Tad es biju vēl maza, bet atceros ļoti labi, jo man no tiem
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komjauniešiem iepatikās Toņa Guseva (Šutija).Tāda enerģiska un sportiska meitene,
kas arī man daudz ko iemācīja. Vēlāk, daudzdzīvokļu mājā - Īles ielā, dzīvojām
kaimiņos un viņas vecākais dēls Igors bija mans krustdēls, ko kristīja Jelgavas
pareizticīgajā baznīcā. Tā lūk, arī tad tas nebija liegts. Visu varēja darīt, ja tikai pašam
bija pārliecība, ka es to gribu un man to vajag.
Valsts mērogā notiek lielas pārmaiņas.Acīmredzot, jaunievēlētā Augstākā Padome,
strādā ne pa jokam.Notiek kārtējā zemes reforma un tas skar arī
mūsu
saimniecību.Bēnes sovhozam pilnā apmērā pievieno Imanta Sudmaļa kolhozu.
Saimniecībā nu ir divi ražošanas iecirkņi. Pirmo - iecirkni (sovhoza daļa) turpina vadīt
Iecirkņa priekšniece Vija Butkeviča ar savu palīgu augkopībā Kulišu Nikolaju.Otraja
iecirknī (kolhoza daļu) priekšnieka amatu manto A. Šuščenko un viņa palīgs augkopībā
ir Alfrēds Vītols.Jaunā apvienotā saimniecība tiek pie jaunas valdības - A.Logina
izpildījumā. Laimons Briņķis tiek ievēlēts par Bēnes ciema Izpildkomitejas
priekšsēdētāju.
Saimniecība ir kā divās frontēs sadalīta. Vienā pusē tīrais latviešu kolektīvs,otrā
pārsvarā - daudz nacionālais. Arī attieksme uz darbu tāda pati,vieni ganāmi un
skubināmi, otri apzinīgi un godīgi darba darītāji. Pamazām tiek apgūta un pārveidota arī
centra govju kūts.Vienā galā iekārtots vetārstu kabinets, vidus daļā izveidots veikals un
galā dispečier punkts.Ar to pārmaiņu laiks nebeidzas un jau 1977.gadā Īles gala tiko
meleorētie Spārnu masīva lauki un Mūrīšu ferma ar visiem lopiem tiek pievienota Īles
kolhozam., tās vietā Bēnei tiek pievienots Sniķeres sovhozs. Prieks un gandarījums par
pārmaiņām nav nevienam. Es vēl tagad atceros kā ar Īles agranomu E.Bambuli
pārstaigājām lauku un spriedām, kam tas ir izdevīgi? Īlei šis masīvs ir tālu ar bezceļu,
Bēnei - pierasts, apdzīvots un normāli apsaimniekots. Nu ko, no augšas labāk var
redzēt?...Rezultāts bija negatīvs un ir redzamas vēl tagad,kaut jau piedzīvota atkal
jauna atmoda.
Jaunpievienotie Sniķeres saimniecības lauki ir līdzeni, auglīgi bet visa pievienotā
platība ir nemeleorēta un sadrumstalota. Manas bērnības mājas Upenieki ir
saglabājušās,lai gan skats ir pabaismīgs. Dārza brikšņos man izdodas uzmeklēt ābelicukuriņu.Sīksta un izturīga, nekopta un pamesta,bet vēl dāsni piedāvā savus bezgala
saldos ābolus.Arī skola atrodas uz vietas,bet skolnieku nav.Skolā ir izveidoti dzīvokļi un
tikai pa daļai apdzīvoti. Blakus ēkā (bijušajā aizsargnamā),vēl saglabājusies un uzkopta
zāle otrā stāvā. Pirmo stāvu uztur pie kārtības iecirkņa priekšniece Gaida Rozenvalde
un agranome Ārija Ansone. Bēne iemanto vēl vienu graudu noliktavu Kukuros un teļu
fermu Ķirtumos. Vētrās ir divas fermas viena - teļiem, otra - slaucamām govīm.Par lopu
labklājību gādā Rimalds Mandiķis.Tāds nu ir Bēnes sovhoza jaunizveidotais trešais
iecirknis,nekas spīdošs,bet strādāt gribošs un varošs. Pēc meleorācijas, lauki ir vieni no
auglīgākajiem. Kaprīzai,bet ienesīgajai, cukurbietei tieši pa prātam. Kopējā Bēnes
saimniecība nu jau ir 5750 ha, no tās lauksaimnieciski izmantojamā 4440 ha un tā
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tālāk...Kam tas vairs tagad interesē? Vienīgi ja kāds gribētu zināt, cik no šis platības
tagad pieder ārzemniekiem? Par cik esmu pārdzīvojusi arī zemes dalīšanas posmu,
droši varu teikt, ka diez vai mūsu bāleliņiem pieder vairs tikai viens nepilns
tūkstotis?...Nekustāmo īpašumu dienests gan šādas ziņas neizsniedz,bet tas jau tāpat ir
redzams.Nesaprotams arī tas fakts ja īpašnieks ,kas vēlas izveidot bioloģisku
saimniecību un ir zaļi domājoš, tagad ir apdraudēts no Valsts un nepasargāts no
ārzemju „investora”, tāpat kā bites, jo ne jau lielais piekāpsies un ievēros distanci
miglojot savus laukus. Arzemnieks prot saimniekot, iegūst lielas ražas un kā izrādās
apejot Valsts nodokļu sistēmu savu lielo ražu pārdod ārpus valsts robežām - „ar savu
īpašumu rīkojos kā izdevīgāk pašam, neviss Sašam”...
Un tagad mazliet par saimniecības direktoru–Loginu. Jaunajā meleoracijas masīvā
iziet „ praksi” viens no viņa dēliem, varbūt Andis? Kas vēlāk, jau paaudzies, pēc
Saulaines tehnikuma beigšanas, saņēma agronoma diplomu un strādāja praksē mūsu
saimniecībā.Tagad, kad jau ir liels un pieaudzis strādā Dobeles slimnīcā par ātrās
palīdzības brigādes šoferis.
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Logina pirmās kristības jaunā amatā. Nodegusi vecā dzīvojamā māja. Cietušo nav, bet
tas viss jāsavāc un vēl arī vietā jāuzceļ, jo cilvēki palikuši bez pajumtes. Tagad te ir
divstāvu vienkārša, bet joprojām, apdzīvota māja, kurā dzīvo arī pats Logins.

Tālāk paša stāstījums
Esmu dzimis zemnieku Izabellas un Dominika ģimenē 1939.gada12.jūnijā Abrenes
apriņķī „Šķilbēnos”. Vecāki apkopa 2,5 ha zemes. Labākai iztikšanai turēja gotiņu,
rukšus, mājputnus. Kā jau lauku sētā agri iemācījos lauku darbus. Bērnību vadīju ar
gadu vecāko māsu –Stefāniju. Kangaru 7-gadīgajā skolā uzsāku skolas gaitas, un
1958.gadā absolvēju Šķīlbēnu pagasta Rekavas vidusskolu. Ar skolas beigšanas
diplomu kabatā devos uz Rīgu, lai izglītību turpinātu Latvijas Lauksaimniecības
Akadēmijā. Vēlējos kļūt par dārznieku, audzēt puķes, radīt skaistumu ap sevi, lielā
konkursa dēļ neizdevās, un, studijas uzsāku zootehnikas fakultātē. Studiju laikā,
Jelgavā, aktīvi trenējos brīvajā cīņā, iegūstot pirmo klasi. Aizrāvos arī ar jāšanas sportu
šķēršļu pārvarēšanā, man tika piešķirta otrā sporta klase.
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Savulaik pamatskolas dejot prieku turpināju vidusskolā un studiju laikā dejas soli izlocīju
Tautas dejas kolektīvā „Kalve”. Dejot prieku turpināju arī strādājot Im.Sudmaļa kolhozā,
Bēnes kultūras nama pašdarbnieku deju kolektīvā.
Studējot iepazinos ar savu kursa biedreni Sarmīti un lai kopā nosūtītu darbā, pēdējā
kursā apprecējāmies. Pavasarī abi beidzām Akadēmiju.

.
Pēc sadales mūs nosūtīja darbā uz Gulbenes pusi. Sāku strādāt l/a „Blāzma” par
ciltslietu zootehniķi. Pēc dažiem mēnešiem- septembrī mani iesauca dienestā, kur
ieguvu kapteiņa pakāpi.
1965.gada oktobrī atgriezos no armijas un ierados Bēnē, kur pie saviem vecākiem bija
pārcēlusies mana dzīvesbiedre –Sarmīte. 6. decembrī uzsāku darba gaitas
„Im.Sudmaļa” kolhozā kā zootehniķis. Bet 1970.gadā 25.martā tiku ievēlēts par valdes
priekšsēdētāju. Kolhozs 1949.gada 8.aprīlī.Specializējies graudkopības nozarē un
lopkopībā. Kolhozu pārņēmu ar zemiem darba rādītājiem. Pamazām kolhozs uzplauka,
varēja lepoties ar labiem sasniegumiem, graudkopībā un piena ražošanā.
1975.gadā kolhozu apvienoja ar Bēnes padomju saimniecību. Bēnes sovhozs neietilpa
auglīgajā Zemgales līdzenumā, jo augsne mainīga, daudz kalnu un krūmu. Ar 13
februāri sāku strādāt par saimniecības direktoru. Tajā laikā tika uzceltas daudzdzīvokļu
mājas saimniecības centrā. Tika būvētas cūku fermas, liellopu komplekss, graudu kalte.
Mehāniskām darbnīcām piebūvēja tehnisko apkopju punktu. Centra govju kūts
pārveidota un pielāgota vieglo automašīnu novietošanai.
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Rajona celtnieku sacensību rezultātā, ugunsgrēkā nodegušās barakas vietā, Centrālajā
laukumā 1 uzcēla 18 dzīvokļu māju
Arī Bēnes pils tika rekonstruēta. Saimniecības stipendiāts LLA celtniecības fakultātes
students Imants Lasmanis savā diplomdarbā izstrādāja projektu pils piebūvei. Uz
vecajiem pamatiem tika izbūvēta ēka, kas arī mūsdienās pagastā kalpo kā Tautas nams
ar ietilpīgu skatītāju zāli un mīkstiem krēsliem, skatuvi un palīgtelpām.
Vecajā govju kūtī izremontējām un iekārtojām telpas steļļu izvietošanai Bēnes audēju
pulciņam, kurā ilgus gadus darbojās arī mana dzīvesbiedre-Sarmīte. Tai laikā audējām
tika piešķirts Tautas daiļamata meistara nosaukums, arī Sarmītei.
Ļoti aktīva savulaik bija izvērtusies sociālistiskā sacensība. Sumināti un apbalvoti
individuāli darba darītāji un saimniecību kolektīvi. Bija labs stimuls darbam.
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Saimniecības ļaudis prata ne tikai strādāt, arī atpūsties. Bija kopīgi pasākumi, daudz
ekskursiju un izbraukumu iepazīstot Latvijas dabu, skaistākās vietas, vēsturi. Apceļotas
bijušās PSRS republikas arī Ļeņingrada, Maskava. Atbalstot autosportistu Haraldu
Šahbazjanu, devos līdzi uz Spāniju, Portugāli, Itāliju.

1976.gada ziema Maskava
90.gadu pārmaiņas Valstī skāra arī Bēnes saimniecību, kas tolaik bija kvalificējusies
cukurbiešu audzēšanā.1996.gada 6.jūnijā tiku atbrīvots no direktora pienākumu
pildīšanas sakarā ar p/s Bēne likvidāciju un kā rajona deputāts tūlīt tiku iecelts par
direktoru Dobeles rajona slimnīcā, kur nostrādāju līdz aiziešanai pensijā.
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Strādājot slimnīcā, pieredzes braucieni mani aizveduši uz ziemeļu zemēm-Somiju,
Zviedriju. Esmu pabijis troļļu zemē-Norvēģijā. Savā mūžā esmu daudz ceļojis. Tūristu
ceļojumos iepazītas Eiropas valstis - Francija, Vācija, Dānija, Čehoslovākija. Pabūts
Vidusjūras krastos- Ēģiptē, Maltā, Kiprā, Monako, Grieķijā.
Mana mūža vaļasprieks- medības. Medību trofeju kolekcija, kurā ir vairāk par 25 briežu
ragiem. Trofejas Sofijā novērtētas ar 2 bronzas un vienu sudraba medaļu.
Nu jau varu sacīt Loginu dzimtā izauguši mednieki vairākās paaudzēs. Jau ilgus gadus
kaislīgs mednieks ir dēls Arvis un šogad mednieku kārtā iesvētīts arī mazdēls Ainārs.
Relaksējos mežā arī sēņojot. Savulaik dārzā darbojos un mājas saimniecībā.
Mūžā daudz piedzīvots, uzkrāta pieredze. Izaudzināti 3 dēli un dzimtas turpinātāji ir 6
mazbērni - 2 mazmeitas un 4 mazdēli.
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Ko varu vēlēties? Lai dieviņš dod veselību pašam un svētību maniem mīļajiem, lai miers
ir virs zemes un cilvēkiem labs prāts.

Nobeigumā ar saimniecības
kolēģiem - jaunajā divdesmit pirmajā gadsimtā. Tikšanās pēc cik gadiem...?
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Tagad turpinu savu sakāmo... Astoņdesmitajos gados ļoti aktīvi darbojās sanitārā
družīna, tādas bija gandrīz katrā uzņēmumā un saimniecībā. Apmācības pirmās
palīdzības sniegšanā mums izsmeļoši un cītīgi mācīja mūsu dakterīte Bakāne, viņas
palīdzes V.Kvinta un Dz.Helviga. Kara darbības un tā seku likvidēšanas apmācības bija
uzticēta īstiem armijniekiem, bet mūsu komandu, vairāk kā desmit gadus, komandēja un
vadīja vietējais „jefreitors”-bērnu dārza vadītāja Lilita Klovāne-

Te mēs meitenes svinam kārtējo uzvaru
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Lilitas stāstījums.
Esmu dzimusi 11.martā 1946.gadā-Pūrē,toreizējā Tukuma apriņķī. Maniem
vecvecākiem Olgai un Ādolfam Kotkem, tur piederēja neliela saimniecība un smēde.
Mans vectēvs bija kalējs. Viņu ģimenē bija seši bērni: Elza (mana mamma),Alfrēds,
Biruta, Herta, un Aina. Mana māte mācījās Rīgā meiteņu ģimnāzijā.1949.gadā mūs
piemeklēja liela nelaime, vectēvu izsūtīja uz Sibīrīju. Arī mēs, pārējie, būtu izsūtīti, bet
labi cilvēki brīdināja vecmāti. Viņa ar mums, mazajiem bērniem, pameta visu iedzīvi un
pārcēlās pie radiem Tukumā, kur mūs paslēpa. Man toreiz bija tikai trīs gadiņi un neko
daudz no tā visa neatceros. To visu man pastāstīja vecmamma. Vectēvu nesagaidījāmviņš izsūtījumā nomira.
Man bija grūta bērnība, jo mums nekā vairs nebija. Viss palika Pūrē mūsu dzimtajās
mājās. Gāja gadi es uzsāku mācīties J.Raiņa Tukuma vidusskolā. Pēc septītās klases
beigšanas, profesiju jau biju izvēlējusies un 1962.gadā iestājos Rīgas pedagoģiskajā
skolā, kur mācījos par bērnu dārza audzinātāju. To ka strādāšu ar bērniem jau zināju no
pirmās klases. Biju jau pieradusi, jo man vajadzēja pieskatīt mazāko māsu Dzintru un
vispār man ļoti aizrāva skolotājas darbs. Vēl man ir brālis –Raimonds, kurš ieguva
augstāko izglītību kuģniecībā un ilgu laiku brauca uz kuģiem par kaptēni. Tagad viņš
dzīvo Londonā un strādā ostā par dispečeri.
1966.gadā beidzu pedagoģisko skolu, ieguvu diplomu, un pēc sadales nonācu Dobeles
rajonā- Sniķeres bērnudārzā. Tajā laikā Sniķere bija labi apdzīvota un mazuļu tur
netrūka. Atceros savu pirmo darba dienu. Bērnudārza darbinieki mani ļoti mīļi uzņēma,
sagaidīja ar lielu torti.
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Darbs man patika, jo es ļoti mīlēju bērnus un labprāt ar viņiem nodarbojos, centos
pielietot savas iegūtās zināšanas darbā ar bērniem, jo līdz tam laikam bērnudārzā
nebija bijušas audzinātājas ar izglītību.
1969.gadā apprecējos ar Vitoldu Klovānu un pārcēlos uz Bēni. Sāku strādāt Bēnes
sovhoza bērnudārzā (Līduma ielā) par audzinātāju. Strādāt bija samērā grūti, jo
bērnudārza darbs nebija vajadzīgā līmenī. Neatbilda noteiktajām prasībām bērnu
audzināšanā un izglītošanā. Vadītāja bija bijusī virsnieka sieva- bez izglītības un
zināšanām bērnu audzināšanā.

1972.gadā man piedāvāja pārņemt bērnudārzu un strādāt par vadītāju. Strādāt bija
grūti, jo bērnudārzs nebija ierīkots atbilstoši prasībām. Trūka materiāli ar ko apmācīt
bērnus. Visu vajadzēja pašai izgatavot. Nebija bērnu rotaļu laukuma, nebija arī
ūdensvada. Ūdens patēriņš bija liels, tas viss bija jāienes un jāiznes ar spaiņiem no
pagalma akas. Telpas apkurināja ar krāsnīm. Bērnu bija daudz, telpas mazas, un
bērnus varēja atstāt arī pa nakti. Biju jauna, zinoša un pietiekoši uzņēmīga. Uzsāku arī
studijas neklātienē Liepājas pedagoģiskajā institūtā. Sāku veikt labiekārtošanas darbus.
Protams, ka viena neko nevarēju paveikt. Esmu pateicīga saimniecības direktoram
Laimonam Briņķim un Antonam Loginam, kuri mani atbalstīja. Kā pirmo ievilkām
ūdensvadu, iekārtojām rotaļlaukumu. Audzinātājas, es un medmāsa gatavojām
uzskates līdzekļus bērnu apmācībām. Dažu gadu laikā mēs iekļuvām labāko rajona
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bērnudārzu vidū ar ko arī ļoti lepojāmies. Bērnudārzs ar katru gadu un dienu kļuva
skaistāks un bagātāks.
1991.gadā Bēnes remontrūpnīca beidza savu darbu un atteicās no jaunuzceltā ciema
bērnudārza „Rūķīši” uzturēšanas. To savā pārziņā pārņēma paju sabiedrība Bēne, kas
tika nodibināta likvidētās saimniecības vietā. Bērnu dārzs jau kādu gadu bija stāvējis
tukšs. Viss bija nolaists, gan iekštelpas, gan apkārtējā teritorija. Biju jau beigusi studijas
un savas zināšanas un enerģiju varēju likt lietā, uzņemoties vadītājas pienākumus, pārmaiņu laikā,- pēc jaunajiem ministru kabineta noteikumiem. Daudz strādāju pie
apkārtnes labiekārtošanas. Man daudz palīdzēja Bēnes pagasta attīstības speciāliste
Taiga Šķilte, kas bija ieguvusi ainavista profesiju neklātienē Bulduros un pēc tam
Lauksaimniecības universitātē. Iekārtojām baseiniņu, iestādījām daudz rožu un citas
puķes. Iekārtojām bērnu rotaļu laukumu.

Liels paldies jāsaka A.Smikarstam par
atbalstu.
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Daudzus gadus bijām Dobeles rajona skaistākā un labākā bērnu dārza pirmajā vietā.
Pie mums brauca ciemiņi no Dobeles un apkārtējiem rajoniem.
Žēl, ka pēc manas aiziešanas pensijā, puķes tika apstādījumos likvidētas un sastādīti
mūžzaļie augi. Tika aizrakts arī dekoratīvais baseins.
Bijām rajonā pirmais bērnudārzs, kas 1.septembrī uzvilka savu iestādes karogu. Par
visu lielo darbu varu pateikt paldies kolektīvam, kas strādāja ar mani.

Es vienmēr varēju paļauties uz audzinātājā: Antru Fedotovu, Aiju Romančausku, Larisu
Marcinkus, kā arī skolotāju palīdzēm Daci Rencbergu, Ludmilu Karlovu. Liels paldies
dārzniecei Svetlanai Turhmanovai un sētniecei Anitai. Par garšīgiem ēdieniem pavārēm
Inesei Jakušinai, Veltai Vecvagārei.
Esmu vairāk kārt apbalvota par savu darbu ar goda rakstiem.
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Liels paldies tiem, kas atceras un novērtē manu darbu Bēnes pagasta mazuļu
audzināšanā un izglītošanā.
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Vēl viens stāsts
Penkulē-pagājušā gadsimtā 1961.gadā jaunai ģimenītei Elenai un Ērikam Račiņiem
pasaulē, Dobeles slimnīcā, nāca viņu pirmdzimtais, meitenīte,mana vecākā māsiņa –
Mudīte.Pēc gada 1962. Pieteicāmies, mēs dvīņi, es Antra un mana māsiņa
Sandra.Esmu uzaugusi mehanizātoru ģimenē. Mana mammīte strādāja uz iekrāvēja.

Sievietei tas ir ļoti grūts darbs.Pelnītā pensījā mammīte aizgāja piecdesmit gadu
vecumā.Tai laikā sievietes gāja pensijā piecdesmit piecos gados,vīrieši sešdesmit.Tā
bija pieņemts.Tāda runa ka kāds varētu nestrādāt nepastāvēja.Visi penīja savu
pensiju,visiem bija darbs un nestrādāt tu nevarēji.

40

1977.gadā pabeidzu Penkules pamatskolu,un atnācu turpināt mācības uz bēnes
vidusskolu.1980. gadā beidzu studijas.Tas bija laiks, kad iepazinos ar savu pirmo un
vienīgo mīlestību- savu vīru Anatoliju Fedotovu.
Varbūt daudziem tagad liekas dīvaini, ka kādreiz, Bēne, bija pilsētciemats.Tā bija
vieta,kurā atradās sava remontrūpnīca.Bija pienotava.Pienotavā gatavoja sieru,tas bija
debešķīgs.Mūsu sieru daudzunāja un slavēja arī ārpus Bēnes robežām.
Viens no interesantākajem faktiem bija tas, ka mūsu Bēnē atradās slimnīca un bija arī
dzemdību nodaļa.Mans vīrs Anatolijs, pasaulē nāca Bēnes slimnīcā 1958.gadā. Viņš
patiešam ir īsts bēninieks,no matu galiņiem līdz pat papēžiem.Viņa vecāki mammīte ir
nākusi no Pleskavas, bet tētis ir īsts Vidzemnieks- no Alūksnes.

1974.
gadā
Anatolijs
pabeidza
pamatskolu,turpināja mācības Dobeles 2 vidusskolā, iegūstot vidējo izglītību un šofera
tiesības. 1976.gadā viņš tika iesaukts obligātajā kara dienestā.Pēc armijas Anatolija
atgriezās atpakaļ savā dzimtajā vietā –Bēnē.Bēnes sovhozā 1979.gadā sāka strādāt
par šoferi.Tas bija laiks,kad mēs iepazināmies un uzplauka īsta mīlestība.1981.gada
14.novembrī atskanēja kāzu maršs un mēs abi iesoļojām laulības ostā.Kā tagad atceros
bija lietaina novembra diena.
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Uz mašīnas bija lellīte, līgavas tērpā.Vējš plivināja viņas rudos matiņus un pa gausu
aiznesa plīvuriņu.Man bija žēl, ka brauciena laikā pazuda šī mazā nieka lietiņa- bet ko
nu vairs.Dzīvē jau arī tā, ja pazūd, tad tomēr ir lietas ,kuras nav vērts vairs meklēt.
1982.gada 4.decembrī pieteicās mūsu pirmais un vienīgais bērniņš,mūsu meitiņa
Sandriņa. Laikam,tām tur augšā ,uz mums abiem bija savi plāni. Ideva vienu bērniņu
mums, bet man piemeta klāt citus.Mans darbs turpmāk tika saistīts ar Bēnes sovhoza
bērnudārzu.Sāku ar saimniecības daļas vadītājas amatu, pēc tam pārgāju uz auklītes
darbu.Tomēr arī par auklīti nenostrādāju ilgi, jo tā laika bērnu dārza vadītāja Lilita
Klovāne, saskatīja manī kaut ko vairāk. Tālāk studijas - profesijas iegūšanai.Un tā it kā
nejauši aizgāju darbā, kurš man bija aicinājums.
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Mans vīrs,tai laikā,Bēnes sovhozā srādāja par šoferi uz autobusu un ceļam krāna.Tas
laiks bija grūts.Darba daudz,gan mājās, gan sovhozā.Tomēr, mēs tak bijām
jauni.Enerģijas pietika visam darbam, atpūtai,sportam.Aizraušanās ar sportu Anatolijam
bija pa nopietno.Piedalīties sacensībās un aizstāvēt Bēnes godu,tā bija svēta lieta,tad
enerģija netika taupīta.Ko tu jaunam padarīsi!Tagad tā laika notikumus atceramies ar
smaidu.Tais gados rīkoja daudz sacensību starp dažādām organizācijām, un kā tad bez
Bēniniekim?

Sacensības starp brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem, nebija pat iedomājamas bez mums.
Tajās Anatolijs iesaistīja arī mani, jo vajadzēja vīriešu un sieviešu komandu. Protams,
ka trenējāmies pa nopietno. Tai laikā Bēnē bija divas ugunsdzēsēju komandas. Bēnes
remontrūpnīcas un Bēnes sovhoza brīvprātīgo ugunsdzēsēju komanda. Abas komandas
bija vienas no spēcīgākajām. Mūsu starpā notika sacensības kurš, kuru. Rūpnīca
sovhozu, vai sovhozs rūpnīcu. Atceros ja kāda no Bēnes komandām, kaut kādu iemeslu
dēļ nevarēja ierasties sacensībās, mūsu pretinieki gavilēja, jo bija iespējas iekļūt vienā
no godalgotajām vietām.
To laiku mēs atceramies ar ļoti pozitīvām emocijām. Garlaikoties, laika nebija. Tās jau
nebija vienīgas sacensības un vaļas prieks. Manam vīram sirds lieta bija arī šahs. Vai
cik daudz stundu aizskrēja nemanot, kad viņš, ar draugiem, Viktoru un Grigoriju, iegrima
šaha pasaulē, tad pazuda realitāte.
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Un tad tās nevainīgās acis, vai tad tik ilgi biju prom? Nu protams tagad jau es saprotu,
ja ir kāda aizraušanās, tad patiešām var aizmirst visu.

Un kur tad vēl rokas bumba, futbols,
basketbols.
Spēka un enerģijas pietika visam. Es tā domāju, ka mēs, un it īpaši Anatolijs ir savas
dzimtās vietas patriots. Tie daudzie diplomi un medaļas liecina nu mājas sēdētāji mēs
jaunībā nebijām. Par Bēni dzirdēja tālu. Tagad ir pienācis laiks, kad vairāk gribas, nu jau
sadzirdēt savus vecākus, jo jaunībā it kā nebija laika. Bet protam, tās ir tikai atrunas.
Kamēr esam jauni, daudzas lietas neliekas svarīgas. Tikai pašiem kļūstot par
vecvecākiem novērtējam tos, kuri ir devuši mums dzīvību. Anatolijam jau sen mammīte
ar tēti ir kapu kalniņā. Labi ir tomēr tas, ka paspējām uzklausīt viņu dzīves stāstu, kas
paliek mūsu atmiņā.
Nebija viegls dzīves ceļš, ko viņi nogāja. Palicis atmiņā, ir Anatolija mammītes
stāstījums, ka viņa četrpadsmit gadu veca meitene iejūdza ratos bulli, lai tas vilktu
pajūgu. Par to domājot, tirpas skrien pa kauliem.
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Man jau vēl ir blakus mani mīļie – mammīte un papiņš, pagājušā gadsimta bērni..

Papiņš ir Sibīrijas bērns, jo viņa bērnība pagāja izsūtījumā. Agrāk par Sibīriju, viņš
nestāstīja, bet tagad gan, sirsniņa laikam ir pilna un gribas izteikt, to, ko tik ilgi glabājis.
Es uzzinu tādas lietas, ka sirds lūst. Man pat grūti raksturot tās sajūtas, kādas ir ar
papiņu, kad viņš atceras izsūtīšanas laiku. Viņam tolaik bija astoņi gadiņi, kad naktī
viņu, māsu un mammīti aizveda. Mans vecaistēvs- papiņa tētis ar diviem papiņa brāļiem
nebija mājās. Es apbrīnoju savu vecotēvu, jo viņu tak neizsūtīja, bet viņš devās uz
Sibīriju, lai atrastu savu ģimeni. Protams, ka vectēvam neļāva būt kopā, bet tas jau cits
stāsts.
No sava papiņa atmiņām ir dažas, kuras es vienkārši nevaru aizmirst. Viņš tak bija
bērns. Saldumi, tas bija nepiepildīts sapnis. Atrodoties izsūtījumā, papiņš nočiepa
cukura gabalu. Uz akas dzelzs vāka to sadalīja u ēdis. Laukā ziema, bet uz vāka
palikuši sīki cukura graudiņi, papiņš gribēja ar mēli nolaizīt cukura drumstaliņās.
Aukstumā mēlīte piesala pie vāka. Viņš bailēs kā rāva, tā norāva mēlītei ādu. Protams,
ka viņa zādzība atklājās, bet papiņa tētis, redzot savu dēlu ar pietūkušu mēlīti, spēja tik
piespiest pie sevis un noraudāt asaru, kuru vīrieši parasti slēpj. Smagi ir to klausīties.
Smagi pagāja izsūtījumā pavadītie gadi. Papiņam izsūtījumā, viņa tētis, iemācīja, savu
amatu- galdnieks. Kad manam papiņam palika sešpadsmit gadi, beidzās viņu
izsūtīšanas laiks, jo nomira Staļins. Tai laikā mans vectēvs bija ļoti slims. Tā bija ziema.
Papiņš saka :”Es biju stiprs, kā vērsis”. Viņš uz muguras nesa savu tēvu, lai nokļūtu līdz
stacijai. Slimības dēļ vectēvs nespēja saturēt, to ko mēs atstājam labierīcībās. Papiņš
vectēvu nomazgāja sniegā, pārvilka no sevis siltās bikses tētim, pats palicis plānajās,
bet pa to laiku vilciens aizgājis un viņi abi palikuši. Te jāsaka paldies īstiem sibīriešiem,
tie palīdzēja viņiem nonākt stacijā. Brauca... mašīnā vieta pie šofera viena, papiņam
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jākāpj augšā piekabē. Lai papiņš nenosaltu šoferis lika viņam dzert kandžu, Papiņš- es
nedzeru. Sibīrietis,- ja nedzersi nevedīšu, man piekabē līķi nevajag. Tā viņi pieturēja trīs
tējnīcās, kur papiņam lika iedzert, lai viņš tur augšā nenosaltu. Aizbraucot līdz stacijai,
mans papiņš bija žvingulī, bet dzīvs. Nonāca papiņš Latvijā ar tēti pičpaunā. Slimnīcā
vectēvam iztaisīja divas operācijas, bet bija jau par vēlu. Vectēvs nomira, bet uz savas
zemes –Latvijā. Neesmu nekad viņu dzīvu redzējusi, bet sajūta ir tāda, ka pazaudēts
kaut kas mīļš un tuvs.
Kamēr mēs esam jauni, mums vienmēr kaut kur jāskrien, nav un nav laika. Bet kad tas
laiks būs? Tikai tagad mēs sapratām, cik labi ir, ka atradām laiku uzklausīt savus mīļos
vecīšus, jo viņi taču nav mūžīgi.
Mēs dzīvojot Bēnē, viens otram blakus, tā īsti, kaimiņš kaimiņu tā arī nepazīstam.
Nezinu vai tas ir labi, vai nē? Bet vieta, kur mēs ar vīriņu dzīvojam ir patiesi skaista.
Blakus muiža, parks un vecā liepu aleja. Par sevi varu teikt- nu jau arī es tāpat kā mans
Anatolijs esmu BĒNINIECE.

Maija Laukmane
kas ir šī dzīve? ilgu zila puķe
un kaisles sarkana, un dzeltens prieks
es visas pļavas krāsas saucu, saucu
bet rodas vēl un vēl pa vienai vienlai teiktu maldus sāpes atstumtību
lai teiktu laimi skumjas līksmi...vēl...
kas ir šī dzīve? milzu varavīksne
un taurenis kas loka vidū sēž
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Vēl viena realitātes pazušana, kur V.Horns ar A.Butkēviču nemaz nedrīkst padoties.
Abi ir pietiekoši gudri un pacietīgi. Prātīgi vīri un prātīga spēle.

Mazliet par šo spēli Guntas Rencbergas stāstījumā.
Tajos laikos, kad jaunības dzirkstelīte pacēla spārnos tagadējos 70 gadnieku paaudzi,
vēl nepazinām mūsdienu modernās tehnoloģijas- datoru, internetu, mobilos telefonus,
toties tolaik lielā cieņā bija dažādas sporta spēles, arī prāta spēles; šahs un dambrete.
Mūsu pagastā bija nodibināts šaha klubs, kurā darbojās spēcīgi šahisti. Savas
zināšanas pilnveidoja vecāka gada gājuma, bet pieteicās arī jaunā paaudze. Atbilstoši
nolikumam, šahistu spējas tika kvalificētas- pirmā, otrā un trešā sporta klase. Tā kā
mans tētis Ādolfs Daņilovs bija pirmās klases šahists jau bērnībā arī mani bija iemācījis
spēlēt dambreti, kas dzīvē lieti noderēja. Savas zināšanas labprāt nododu jaunajai
paaudzei. Bez pagasta šaha kluba arī Bēnes saimniecībā aktīvi darbojās šaha entuziasti
– T. Biezbārdis, V. Horns, A. Butkevičs, M. Artemjevs. Pie jaunās paaudzes varētu
pieskaitīt Anatoliju Fedotovu, Valēriju Riekstiņu un vēl citus. Piedodiet, bet jau
piemirsies... Visu šahistu vadītājs bija Edgars Krūmiņš.
Sacensības notika rajona mērogā, starp sovhoziem un kolhoziem. Lai komanda varētu
piedalīties šāda mēroga sacensībās komandā, bija jābūt arī sieviešu kārtas pārstāvēm.
Tolaik strādāju stacijā, bet tā kā sovhozā sievietes šahistes nebija, Edgars uzaicināja
mani.( Redzi, arī tad spēlētājus vervēja no citām iestādēm. Tagad arī dara tāpat ,tikai
spēlētāji jau savervēti jau no citām valstīm...)
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Bēnes sovhoza komanda spartakiādēs un sacensībās ieguva godalgotas vietas. Tas
nebija joks un par apliecinājumu tam -ieskaties diplomā.

Sovhoza šaha entuziasti savstarpēji saspēlējās saimniecības” sarkanajā stūrītī”, bet
visu Bēnes ciema šahistu tikšanās vieta ilgus gadus bija toreizējā ciema Izpildkomitejas
padomes sētas mājā Stacijas ielā 5. Tur arī tika pavadīti garie rudens un ziemas
novakari un brīvdienas.
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Atkal es...1980. un turpmākie gadi. Pils jaunā izskatā pēc remonta un krāsojuma. Arī
tās iemītnieki stipri mainījušies. Otrā stāvā manas bērnības dzīvoklī iekārtojušies
celtnieki- E.Krūmiņš un būvdarbu vadītājs V.Ļemņickis. Kamīnzāle paliek savā vietā un
tai blakus pārceļas vetārsti.1982.gadā par galveno celtniecības inženieri pieņem Imantu
Lasmani. Jauns, simpātisks speciālists ar augstākās izglītības diplomu kabatā. Imanta
vadībā un pēc viņa izstrādātā projekta, pils tiek paplašināta ar piebūvi, kuras pirmajā
stāvā izvieto kantora telpas un otrajā izbūvē plašu zāli ar parketa grīdu un skatuvi.
Minerālmēslu šķūnis ir nojaukts un uzcelts jauns Mežmaļu lauka masīvā, ko atmodas
laikā privatizē jaunais zemnieks Andris Kļava.
1981gads. Andris ir pabeidzis celt mūsu ģimenes māju un par dzīvokļa atbrīvošanu,
saņemam vēl kompensāciju trīs tūkstošu rubļu apmērā. Es jau piekto gadu ar A.Logina
svētību strādāju par galveno agronomu. Pirmo gadu gan kā vietas izpildītāja. Nu tas bija
tāds, ar likumu pieņemts, pārbaudes laiks, kurā vajadzēja savas spējas un varēšanu
pierādīt. Manos darbos un nedarbos klāt gandrīz vienmēr ir partijas sekretārs
A.Butkēvičs. Mācīts agronoms ar augstāko partijas skolas izglītību, tāds piezemēts,
zinošs, bez kompleksu cilvēks, bez šofera tiesībām un tāpēc vienmēr mans pasažieris
ar stūrmaņa un apsarga dotībām.
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Te mēs ar A.Butkeviču novērtējam salmu stirpas krāvumu. Stirpa ir tik liela, ka kadrā
neielīda..

.
Salmu stirpas ne visi mācēja nokraut. Pirmajā iecirknī tās nevainojami krāva
J,Grinaška un V. Hrustaļova. Neaizvietojami traktoristi pie stirpu kraušanas bija K.
Petrovs, P Butanovs. un Ivans Šutijs. Otrā iecirknī pie salmu kraušanas nodibinājās pat
jauns ģimenes uzņēmums, ko vadīja traktorists A. Razdovskis un trauslā Dzidra
Buļraga. Atlika tikai apbrīnot sieviešu varēšanu, izveicību un izturību. Parasti stirpās
krāva no 30 līdz 50 tonnām. Aprēķinājām tonnas pēc mērījumiem un ģeometrijā
mācītām formulām, bet ziemā kašķējāmies ar zootehniķiem, jo tiem vienmēr barības
bija par maz. Parasti iecirkņa agronomi uzskaitīja saražoto mazāk, lai pašiem būtu
drošāk. Jo katra krava, vedot uz fermu, tika svērta un pieņemta pēc svēruma. Kļūdu pie
produkcijas uzskaites pieļaut nevarēja, ja kaut kur kaut kas iztrūka, tracis bija ne pa
jokam. Teicienam, „agronoms ar zootehniķi sadzīvo kā kaķis ar suni” bija pilnīga
taisnība. Pamierā varējām sadzīvot, bet pilnīgs miers frontē nekad neiestājās.
Labāk agronomi sapratās ar inženieriem un mehanizatoriem. Kaut gan arī te kašķim bija
iemeslu diezgan, jo sevišķi, ja lūza tehnika ražas novākšanas laikā. Bet te pie tās
sadzīvošanas, laikam ir tas, ka es taču esmu sieviete un viņi vīrieši.
Sievietes privilēģiju es izjutu arī saņemot „bobiku”’, nu ne jau suni, bet mašīnu UAZ,
no mūsu pašu Bēnes remontu rūpnīcas. Jāzeps Ločmelis bija pavēlējis nokrāsot
mašīnu – neparasti spilgti- jūras zaļu, kas krasi atšķīrās no parasti krāsotām- vienkāršizaļa. Var jau būt, ka tas bija darīts ar nolūku, kā brīdinājums –sieviete pie stūres. Vēlāk
es tiku arī pie ŅIVAS, tiesa gan jau direktora nobrauktās.
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Darba saimniecībā netrūka, bet netika piemirsta arī svētku sajūta un man jo sevišķi
patika ražas novākšanas mehanizatoru parāde pie pils. Saviem, darba zirgiem kombainiem, priekšā nostādīti kombainieri un kalts meistari, šoferi un inženieri, iecirkņa
priekšnieki un agronomi. Viss ir tik svinīgi –Logina uzruna un sirsnīgie inženieru
vēlējumi.

Skaisti un daudz, bet ne tik lai varētu visu ražu bez zudumiem novākt divās nedēļās, jo
dažubrīd arī kāds lūza, plīsa un no debesīm lija. Bildē redzama arī mana praktikante
Vizma. Tagad to sauc par ēnošanu un tā notiek uz dienu, bet toreiz tādas ēnas man bija
no pavasara līdz rudenim. Praksē uz saimniecībām sūtīja no Saulaines tehnikuma un
LLA. Tā pie manis apmācību ceļu izbrida arī Logina dēls Andis un Juris Padubnijs. Kā
nu bija vai nebija ne man vērtēt.
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Logins izsniedz graudu zuduma aprēķināšanai nepieciešamos darba rīkus.

.
Bet te U.Elsons ar V.Hornu izsniedz palīglīdzekli –sirpi- nenopļauto vārpu nopļaušanai.
Sirpis noderēja arī paraug kūļa nopļaušanai. Praktiska, lēta un vēsturiski pareiza lieta, jo
āmurs kā galvenais darba rīks ir jau pašiem dāvinātājiem. Nu vai nav pareiza un precīza
tā laika simbolika.( Kolhozniece ar sirpi un strādnieks ar āmuru.)
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Saimniecība ir ieguvusi stabilas robežas un nozares. Un tā, pamatnozare lopkopībā ir
piena un cūkgaļas ražošana. Gadā apgrozās 5000 nobarojamās - Latvijas baltās cūkas
un 1200 liellopi. Slaucamās govis ir Latvijas brūnās, bez piejaukuma, jo ganāmpulku
atražo ar Latvijas ciltskoka materiālu. Jaunās - centra fermas gotiņām pat ierīkotas
laistāmas ganības, jo Auces upē vēl ūdens pa brīvu, vajag tik pumpēt.
Augkopībā - pamatnozare graudkopība, lopbarības kultūras,(kukurūza, bietes, zālājs)
un cukurbietes. Šķirnes ar katru gadu mainās uz labo pusi, pateicoties Republikas
sēklkopju darbam.
Notikuši un notiek vērienīgi meliorācijas darbi. Viens no viss smagākiem objektiem
Gaismas. Īles pierobežas lauks - pauguri augšā- sausi, lejā ieplakas slapjas. Pie Liepu
meža- kalnā avots, ej nu tiec skaidrībā ar ko sākt. Un sāka ar kompensāciju izmaksu
māju īpašniekiem, kuru mājas vēl eksistēja, kaut arī neviens tajās nedzīvoja
Laukmuiža, Liepas, Mežvidi, Mazlekužas.
Kārtējo reizi, dieva radītais, iznesa cauri lielo darboni – cilvēku. Avots spītīgi
nepakļāvās uzliktai meliorācijas caurulei un mainīja tecējumu te uz vienu, te uz otru
pusi, tikai ne tur kur tam lika. Nepakļāvās, un vēl šodien dzīvo. Ar lielu runāšanu man
izdevās novērs nākamo kļūdu un pateicoties saprāta balsij un projektētājiem izvedot
Laukmužas dīķi. Vēl šodien tajā vienmēr ir ūdens un arī pa kādam makšķerniekam, kaut
gan zeme jau pieder zviedram. Mežvidu māju vietā atstājām aku, tā bija tik dziļa, ka,
nolēmām, lai paliek. Vismaz vasaras tveicē būs, kur padzerties. Bet nu gan tās likteni
nezinu.
Ar to ārzemnieku kārtības ievešanu saskaros arī šodien. Izdomājuši mūsu zemīti
pieveikt un mitro ieplaku pataisīt sausu ar zemes piebēršanu. Apgūšot kādu hektāru
zemes sējumiem un sakopšot vidi un parādīšot, kā jāstrādā. Bet es jau tagad varu teikt
nebūs ne ražas, ne naudas, ne zaļās ainavas. Tā vietā - padzīti zvēri un putni no savas
dzīves vietas, tāpat kā „sīkais” – LATVIETIS. Trakākais ir tas, ka to visu paveic mūsu
bērni un pat mazbērni, kas kalpo „ ārzemju investoram” ar ilūziju, ka arī viņam vēl kaut
kas arī pieder...
Bet tagad vēl mazliet par bijušo. Viens no viss foršākiem jauninājumiem ir zāles miltu
kalte. Te nu var bez bēdām sagatavot labu un pilnvērtīgu barību no graudu sējumiem,
kur zināmu iemeslu dēļ ir pāraugusi zālāju pasēja. Labības lauku kombaini nopļaut var,
bet izkult bez zudumiem nevar, neatmaksājas šo darbu darīt. Pārstrādājot zāles miltos,
sanāk trīs vienā - graudi, zāle un salmi. Zootehniķi slavēja, lopiņi ēda un atražoja
dārgās degvielas patēriņu. Būtu toreiz aizdomājušies līdz biogāzes ražošanai?!Kā būtu
nezinu, bet to, ka tagad tas lopiņš pataisīts par mehānisku ražošanas līdzekli, arī īsti
nav pareizi. Te nu derētu teiciens „nedari citam to, kas tev pašam nepatīk”. Arī govs ir
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dieva radīta, ar dabas dotu un vēlētu dzīvošanas veidu. Vai neesam savā attīstībā ar
pakļaušanu un izmantošanu, aizgājuši pa tālu...
Par to moderno biogāzi arī vēl nekas līdz galam nav zināms. Cik tā vērtīga, lēta, vai
kaitīga?, tikai tas, ka nav jau dieva dota dāvana, gan ir fakts. Metāns- ķīmiska viela, bez
smaržas, bet nogalina momentā, un pirmie upuri mūsu rajonā, mans kolēģis-Māklers
Pēters. Un ja tā izdalās gaisā mēs to nejūtam, bet kas notiek tālāk...?Dabas
piesārņojuma nodokli uzlikām katrai gotiņai, lai nebezd un nekakā kur pagadās. Tagad
moderni - stāv kūtī, nodrošināta ar ēdamo, un visu, ko izdala pārvēršam enerģijā un
naudā. Saucas - zaļi dzīvojam un izmantojam zaļo enerģiju. Un kā jūtas gotiņa?
Salīdzinājumam-tāpat kā mēs slimnīcā, it kā viss ir, guli un ēd, bet labumā neiet...
Saimniecībā un rajona mērogā, notiek daudz pasākumu, kuros tiek cildināti labākie
darba darītāji.

Bildē pārsvarā mehanizatori, bet kura gada? Vai vēl atpazīstat un atceraties? Mēģināšu
pati; pirmajā rindā no kreisās puses Miško, Vītols, Vindedzis, Ļeonovs, Tomašuns, otrā
rinda no labās puses Vernis, Barons, Grinaško, Butkevičs un Pesockis. Partijas
sekretāra darbu gan nevērtēja, bet delegācija bija jāpavada un ar savējiem jābildējas.
Pēc saviesīgās daļas bija pienākums - jānogādā katrs uz savu māju priecīgs un vesels.
Un tā, te nu es teikšu: - vienreiz arī partijai gods un slava.
Vienu gadu, neatceros kuru, mūsu saimniecībā bija jānotiek visu rajonu partijas
sekretāru konferencei, tas bija tik svētīgs pasākums, ka man pat uzticēja sakārtot pils
apkārtni. Nu mazam ieskatam bilde, kāda bija pils upes krasta teritorija. Šajā bildē uz
akmens tilta margām aizķēries braucējs. Cietušo nav, bet tas nav galvenais... Ko vēl var
redzēt? Galvenais ir tā laika „pufaik ciema”- butku celtniecības kvartāls.
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.Kārtību ievedām ar saimniecības ugunsdzēsēju komandas palīdzību. Uguņošana
izdevās un cietušās bija tikai žurkas, kas palika bez pajumtes. Individuālo saimnieku
lopiņiem jau bija uzceltas jaunas kūtiņas ar siena novietnēm. Arī Īles ielas 6 mājas
iedzīvotājiem tika pie kopēja malkas šķūņa un daudz maz civilizētas tualetes. Pie pils
pabeidza āra pagraba fasādes remontu, saveda melnzemi. Buldozera līdzināšanas
darbu paveica armijas daļas zaldāti. Visus darbus paveica triecientempā, un iesētais
zālājs, kā pēc pavēles sadīga necerēti ātrā laikā un labā biezībā. Arī upmala bija
nolīdzināta un sakopta.
Foto korespondents bija ļoti uzņēmīgs un vērīgs, tāpēc piedāvāju ieskatam arī otru foto.

Upē ūdens līmenis, kā redzams, ir ļoti zems. Tilta margas pietiekoši stipras un mašīna,
jūtas droši nostiprināta. Izturējusi arī vadītāja izkāpšanas procesu.
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Mašīnu savāca, bet margas vēl ilgi netika labotas. Vismaz nākošam piedzīvojuma
meklētājam – kombainam- nebija margās jākarājas, jo uz tilta nemaz netrāpīja un upi
šķērsoja pa ūdeni.
Tagad, kad dzīvojam jau 20 gadus brīvā Latvijā, arī derētu sarīkot kādu ministru vai
vadošās Zaļās partijas saietu tieši Bēnē. Varbūt, arī tad rastos iespēja sakārtot teritoriju,
kas tieši reģistrēta kā Pašvaldības īpašums...
Un tagad atkal kaut kas no bērnības atmiņām.Nopietnu vīru izklaide- motokrosa
sacensības
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Lielie entuziasti un pastāvīgie dalībnieki brāļi Garkalni – Luģenieku māju mantiniekiAndris un Leons. Andris sacensībās brauc ar 90.Trase iet pāri upītei, tepat pie muižas
zirgu kūts. Vai atpazīstat šo vietu un skatītājus.
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Tagad mazliet par rajona agronomu kolektīvu, ko gods godam savāca un savaldīja
mūsu rajona galvenā agronome Biruta Rozenbauma, sēklkopības agronome Ingrīda
Brusa, agroķīmiķe Gunta Balode un augu aizsardzības agronome Lilija Griņuse. Katrai
no viņām bija sava misija, bet man liekas, ka viss vairāk mūs spīdzināja Guntiņa, jo tik
plašas un matemātiski rēķināmas atskaites vairs neviena cita mums nepieprasīja. Ko lai
dara mēslu daudz, bet visam jābūt tīrvielās. Galvas kalkulatoram bija jādomā un
jārēķina ne pa jokam, jo cita palīga izņemot skaitāmie kauliņi nebija.
Draudzīgais rajona agronomu kolektīvs ar dažu inženieru piejaukumu, Lilijas Griņusas
55 gadu jubilejā. Toreiz tādā vecumā jau izvadīja pensijā. Viņa bija bēneniece, Salmiņu dzimtas pārstāve, kas ilgus gadus rajonā nostrādāja, un teica, varētu vēl kādus
gadus pastrādāt bet likums ir likums.

58

.

Uun

Un te es ar savām meitenēm Antoņinu un Maiju ar ziediem un labiem vēlējumiem.
Radošais darba un zināšanu uzkrāšanas process mums tika pasniegts kā atpūtas
pasākums un radīja manī tikai labas emocijas, jo sevišķi ja līdzās bija tādi pasniedzēji
un darba pieredzes bagāti agronomi.

Gudrie un spēcīgie kolhozu agronomi - Vecauces – A.Kalņš, Auru -V. Pinka, Tērvetes
A.Bruss, Zelta Druvas - Daumants, Penkules - V,Gīga. Es cenšos viņus pievest pie
kārtības - kā komandu – rajona aršanas sacensības vērtētājus. Pirms stājos, šo
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cienījamo agronomu rindā, izgāju mācības un atkārtoju jau zināmo pašu mājās ar
Iecirkņa mehāniķa Razdovska Gunāra, traktoristu Štelmāhera un Vitauta Urbāna
palīdzību.

Rajona sacensības nebija nekāds joks un tur varēja arī daudz ko iemācīties. Tā es tiku
iemācīta arī nopļaut glīti zālāju, bez nevienas” kazbārdas”. Pļāvu ar parastu izkapti, ko
uztrina mans kolēģis V. Pinka, jo izkapts trīšana man vēl nepadevās. Agronomu
kolektīvs bija izveidots saliedēts un izpalīdzīgs, Mūsu starpā valdīja sauklis” viens par
visiem un visi par vienu”.
Mazam ieskatam par izpalīdzību. Kolhoziem bez valsts iedalītajiem minerālmēslu
daudzumiem bija iespējas nopirkt papildus minerālmēslus par skaidru naudu, ja tik tā ir
uzkrājumā, bet saimniecībām tādu iespēju nebija, kaut gan nauda bija. Nu gluži kā tam
cilvēk bērnam –Boņukam, ”kad man nav naudas, tad es nevaru nopirkt, bet kad ir
nedrīkstu”. Nu un, es izdomāju riskēt. Savas saimniecības galvenās grāmatvedes
Miķelsones Ilmas iedrošināta un viņas draudzenes Aīdas Sproģes izpildījumā no Bēnes
patērētāju biedrības „nopirkām” veselu slāpekļa vagonu. Viss jau būtu labi, bet naudu
no kases nedabūjām. Man paveicās. Izpalīdzēja „Svorova” kolhoza simpātiskais
priekšsēdētājs Kurzemnieks, kā tas viss nokārtojās vairs neatceros, un uz apsūdzēto
sola par valsts saimniecības naudas nelikumīgu izmantošanu nenonācu, pateicoties
īstiem draugiem un gudriem kolēģiem.
Mani vienmēr mulsināja šī atšķirība starp saimniecībām un kolhoziem arī rajona
iedibinātajās zemkopības kultūras skatēs. Kolhozi bija tomēr ar augstāku zemkopības
kultūras līmeni nekā padomju saimniecības. Kāpēc? Atļauju izdomāt pašiem. Savu
viedokli paturēšu pie sevis.
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Kopumā arī mūsu saimniecība turējās braši un daudz neatpalika no labākajiem
kolhoziem. Kā pierādījums tam saimniecība gandrīz katru gadu bija apbalvojamo kārtā.
Arī es saņemu goda rakstus un vērtīgas balvas. Man vislielākā balva tomēr vienmēr bija
mūsu agronomu kolektīva kopējie pasākumi. Pirmā - 1971.gada Jaunā gada
sagaidīšana- „agronomu Jaungada egle”. Pasākums notiek pie Seduļa Jāņa „Leņina”
kolhozā (tagadējās Krimūnas). Pasākums, katru gadu notiek vēl tagad, kaut pagājuši
jau 45 gadi un no vecā kaluma agronomiem vēl dzīvi nedaudzi. Sastāvs mainījies, vietā
ienākusi jauna paaudze. Pati pasākuma dibinātāja Ingrīda Brusa vēl ir ar mums. Paldies
viņai un tradīcijas turpinātājai Anitai Lešinskai. par šo kopā sanākšanas prieku

2017.gads.
Pārdomātas un racionālas bija arī kolektīvās ekskursijas. Atmiņā palikusi ekskursija
uz Abhāziju, kur braucām uz saimniecību kalnos, kurai no mūsu rajona saimniecībām
piegādājām salmus un sienu zirgiem. Arī mūsu saimniecībai bija jāsagādā siens
sacīkšu zirgiem. Sienam bija jābūt ievāktam no dabīgiem zālājiem un tādi bija tikai
nemeliorētajās platībās.
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Balvas ekskursija – Batumi-kopā ar inženierim

.

Katru gadu bija arī jāceļ sava profesionālā kvalifikācija
LLA. Un neizpalika arī mācību process PSRS galvas pilsētā –Maskavā. Apguvām
jaunākās zināšanas cukurbiešu audzēšanā. Kā pierādījums mēs ar Laimu Vagali .
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Un te jau tradicionālās saimniecības ekskursijas.
Kur esam, tas ir skaidrs. Atliek tikai katram sevi atpazīt.
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Un atkal, saimniecības kolektīva lidojums uz Taškentu. Ar mani braucienā ir dēls
Kaspars.

Saimniecības pastāvēšanas laiks man beidzas ar 1990. gada 1.martu, kad es tieku
atlaista pēc personīgā iesnieguma. Iemesls, saprotams,- sākas jauns laiks. Jau
1989.gadā Andris tālredzīgi nopirka lauku māju Mazzemnieki, un ar lielu entuziasmu
nodibinājām pirmo zemnieku saimniecību 38 ha kopplatībā. Nu atlika tikai pierādīt, ka
protam saimniekot arī patstāvīgi bez uzraugiem.” Breša zemnieki”- atjaunotās Valsts
mīluļi. Atbalsts jūtams un darba spara netrūkst. Sākam paplašināties. Sovhozam
izformējoties, pa pajām tikām pie traktora (T-40) un telēm. Nomājām zemi un fermas no
Lauru un Strēļu mantiniekiem, slaucām govis, barojām cūkas. Par labu saimniekošanu
saņemam labas balvas. Pienu iepirka tepat Bēnes pienotava, bekonus savāca vietējais
uzpircējs uzņēmīgais A.Kņiga -bijušais saimniecības speciālists un jauno laiku
modernais komersants. Saimniecībā audzējām arī cukurbietes un pat nodibinājām
„minī” kooperatīvu ar Kļavu Andri rudens ražas novākšanas darbos. Ar graudu
novākšanas darbu aizķeršanās nebija, jo to paveica dēls Normunds. Arī otrs dēls
Kaspars,- mācīts elektriķis, visu, kas saistīts ar elektrību ieviesa un uzraudzīja.
Izveidojās pamatīgs ģimenes uzņēmums. A. Logins piedāvāja nopirkt no saimniecības
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graudu kalts- sēklas līniju par 2000 latiem. Nopērkam, un nu, jaunākajam - Kasparam
jāattīsta savs bizness.
Darbi veicas līdz tam laikam, kad pēkšņi nav kur nodot izaudzētās bekoncūciņas, no
cukurfabrikas naudas vietā-jāved 12 tonnas cukura un nokultie rudzu graudi Dobeles
dzirnavniekam jāatdod uz pusi lētāk nekā noslēgts līgums. Viss notiek pakārtoti, arī
piena cena krītas, bet mēs turpinām vilkt.
Sākas nākamais etaps, vecie un jaunie zemes mantinieki nepieņem muļķīgi
izgudrotos zemes kompensācijas sertifikātus un savas mantojamās zemes sāk pārdot,
bet vietējiem bāleliņiem tādas naudas nav un kredītu ņemt pie tik haotiski un nedroši
veidotas politikas nav iespējas un būtu muļķīgi. Bankas ieslēdz piesardzības režīmu, ar
mazajiem un nedrošajiem neielaižas. Te nu tiek radīta zaļā gaisma ārzemju
„investoriem”. Un tā nu sanācis, ka investors nopirkdams mūsu galveno ražošanas
līdzekli –ZEMI mūs no jaunajiem saimniekiem pataisījis par darba ņēmējiem saprotamāk- kalpiem un pakalpiņiem.
Esam iegājuši jaunā gadsimtā ar iespējām ārstēties un izglītoties pa naudu, brīvi
pārvietoties un strādāt plašajā Eiropā. Būt brīviem un laimīgiem cik katrs pelnījis vai
pamanījies nopelnīt. Nu ko vēsture atkārtojas esam atkal kapitālismā. Savu Dieva
dāvāto Zemi pārdevuši un Tautu „labprātīgi” izsūtījuši darba un iztikas meklējumos.
Esam pacietīgi un pieticīgi, brīvi un laimīgi...
Arī pils atkal piedzīvo pārmaiņas .
Vecā pils daļa, atjaunojot īpašuma tiesības, nonāk Valsts īpašumā. Jaunā pils
piebūve un pārējās muižas ēkas ir jau privatizētas pa pajām. Ar pagasta priekšnieka
Ā.Smikarsta uzņēmību un Norvēģu draugu naudu, pagastam izdodas atgūt arī jauno
pils daļu („.Tautas namu”). Tas viss varēja arī nenotikt, ja nebūtu bijušā Bēnes
iedzīvotāja advokāta G.Rudzīša sagādātās Valsts arhīva izziņas par likumīgajām
īpašuma tiesībām Zemkopības ministrijai. Droši rodas jautājums, kā es to zinu. Nu zinu,
jo strādāju pagasta zemes komisijā par konsultantu, bet ar 1995.gada 01.02.līdz
1998.gada 27.02. tiku ievēlēta par pagasta zemes komisijas priekšsēdētāju un atkal
atgriezos pilī tai pašā vietā, kur bija mana pirmā dzīves telpa.,- liktenīga sakritība.
A. Smikarsts ir saimniecisks, uzņēmīgs un zinošs priekšnieks. Tiek izstrādāts Bēnes
pagasta attīstības projekts, ko izpildīt līdz galam neizdodas. A.Smikarsts dodas pelnītā
pensijas atvaļinājumā.
Notiek lielas, plašas debates par kārtējām pārmaiņām un pagastu apvienošanu. Un tā
ekonomisku apsvērumu vadīti un jaunu tehnoloģiju ieviešanas rezultātā tiekam pie
jauna apvienota Auces novada, jeb nonākam Auces pavalstniecībā.
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Mainās priekšnieki un vietnieki. No Bēnes pils, tiek savākts viss, kas noder jaunajai
valdībai, arī daļa darbinieku. Pils iztukšota, bet turas, kaut gan par apdzīvotu to vairs
nevarētu saukt. No ārpuses gan sakopta bet iekšpusē valda tāds dīvains tukšums. Arī
Tautas nams atkal tiek remontēts, nu jau otro reizi kopš atmodas. Viss ir skaits, tīrs, pat
jauni krēsli iegādāti, tikai to apmeklētāju maz un tie paši vairumā pensionāri. Kā gan tas
tā notika un pa kuru laiku?...

Kas meklē tas atrod – „nostalģija”, atradām Līgatnē, esot vēl neatkarīgajā Bēnes
pagastā. Priecājamies par aizgājušā laika rekvizītiem. Bagātīgi izšūti un pelnīti
saglabāti.
Kāds senas cilts iezemietis ir teicis „man pietiek ar to, kas ir uz zemes, un no debesīm
man neko nevajag”. Arī mums ir mūsu ZEME- zaļa, un, bagāta ar dzīvības nesēju
ūdeni. Atliek tikai nosargāt un saudzēt, raudzīties, kur kāju liec un nesamīt skudru, kas
velk baļķi lielceļa garumā ...
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Un tagad, Vijas stāsts- pirmā iecirkņa priekšniece.
Manas darba gaitas – pāris teikumos
Mana dzimtā puse ir Naudīte „Āvotiņi”. Piedzimu 1943.gadā. Māte Olga (Eltermane)
vietējā- naudīšniece, tēvs bija no Pilsrundāles. Ģimenē bijām trīs meitas, es jaunākā.
Kara laikā mūs izdzina no mājām uz Kurzemes katlu. Tikai kāda vācu virsnieka
labsirdība ,glāba mūs no aizvešanas uz Vāciju. Atgriežoties no bēgļu gaitām,(vēl tagad
tā ainava rēgojas) mūsu māja bija bez logiem, durvīm un visas mantas izlaupītas.
Situācija kļuva vēl sliktāka, jo mani vecāki šķīra laulību. Mēs mājās palikām tikai
sievietes, trīs māsiņas, māte un vecmāte. Tā es jau no bērnības zinu, kas ir darbs un
par nožēlu, zinu arī kas ir bads.
Skolas gaitas uzsāku Jaunsesavas pamatskolā. Katru rītu bija jāmēro 5km turp un pēc
stundām atpakaļ. Jaunsesavā nomācījos līdz 6klasei.Māsas jau bija pabeigušas 7
klasi.(tajā laikā tā bija pabeigta pamatskola).Man vajadzēja pārcelties uz Bēni pie tēva,
jo mammīte ļoti saslima. Tēvam bija cita ģimene, viņš bija mežsargs un cēla jaunu
māju. Man bija jādzīvo ar tēva māsu Anniņu ierādītā istabiņā mežniecības mājā „Irši”.
Gadu nomācījos Bēnes pamatskolā.
Tēva ģimenē, radušās situācijas dēļ, palikt vairs nevarēju un tāpēc pārcēlos pie
vecākās māsas. Māsa strādāja Jelgavas rajonā Kolhozā „Sarkanais stars”. Tā
pamatskolu (7kl.)pabeidzu Glūdas pamatskolā. Vasaru strādāju par maiņas slaucēju
kolhozā. Kolhoza priekšsēdētāja bija Lūcija Grauda. Viņa bija ļoti sirsnīga un mani bieži
pažēloja, viņa man arī ieteica iet mācīties uz tehnikumu Zaļeniekos. Trīs gadus mācījos
Zaļenieku lauksaimniecības tehnikumā, bet tad mūs aizsūtīja uz Saulaini, bet citus
kursus uz Laidzi. Zaļeniekos tika apmācīti grāmatveži un ekonomisti.
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1963.gadā,mācoties Saulaines l/s tehnikuma pēdējā kursā, pie mums ieradās daudzi
kolhozu un padomju saimniecību vadītāji. Tā arī es tiku sarunāta strādāt padomju
saimniecībā „Sniķere”. Saimniecības vadītājs bija J.Gailis, bet agronoms R. Pelsis.
Saimniecībā bija 5 brigādes. Dzīvoju Sniķeres centrā mazā istabiņā, bet mana 3 brigāde
bija 3 kilometri uz Bēnes pusi. Centrs –„Būtaiši”. Brigādē bija divas liellopu fermas
(Butki, Kalniņi) kā arī teļu un zirgu novietnes.
Pirmais darba gads bija interesants, jo tiku vidē ar krievu valodu, kuru nezināju. Sniķerē
satiku savu nākamo vīru-Aleksandru Butkēviču un viņa vadībā krievu valodu iemācījos..
Strādājām abi kā komplekso brigāžu brigadieri.
1964.gada rudenī apprecējāmies un pārcēlāmies uz Bēni, pirmā dzīves vieta - Mūrīši.
Otrā dzīves vieta bija Īles ielā 9(vecā pirtiņa).
Sāku strādāt centra brigādē. Šajā laikā saimniecības vadītājs bija L. Briņķis, agronoms
O .Dimants, galvenā zootehniķe A. Jurka, galvenais inženieris V. Horns un darbnīcas
vadītājs Biezbārdis.
Darbnīcā vienmēr valdīja kārtība un tas man palīdzēja pirmajā darba gadā tikt galā ar
traktoristu slikto velmi ieskatīties darba laikā glāzītē.

Saimniecībā bija trīs brigādes, katrā pa brigadierim un palīgam lopkopībā.
1.brigādi vadīju es, mans palīgs M.Turhmanovs (cūkkopība).
2.brigādi vadīja V.Garaļevičs, palīgs Iv. Smirnovs.
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3.brigādi vadīja A.Butkevičs, palīgs Žabiks – Iecirknis viss tālākais –Mūrīši.

Ap 1970. gadu no visām trim brigādēm izveidoja vienu lielu ražošanas iecirkni. Tiku arī
pie trešās dzīves vietas jaunajā daudzdzīvokļu mājā Īles ielā 4.
Bildē- es ar savu vīru A.Butkeviču,kadru daļas sekretāri Birutu Kamenščiku,kaimiņiem
cūkkopēju Ļenu Petrovu un viņas vīru traktoristu. Andropovs vēl nebija pie varas un
alkahola lietošana nebija aizliegta,arī reklāmas par tās lietošanas kaitīgumu televīzorā
nerādīja.Cik labi bija!...
Es tiku iecelta par iecirkņa priekšnieci un mani palīgi bija laukkopībā N.Kulišs, lopkopībā
Ņ. Briņķe un Ļ.Butt.
Tālākie lauki bija „Spārni” un „Klici” un liellopu ferma „’Mūrīši”.
Pienāca laiks, ka mūsu saimniecībai pievienoja Imanta Sudmaļa vārdā nosaukto
kolhozu.
Mainās arī saimniecības valdība. Par direktoru ieceļ A.Loginu un galveno agronomu
B.Helmani.
Saimniecībā ir divi iecirkņi. Pirmā iecirkņa Mūrīšu fermu un tālos laukus atdala un nodod
kolhozam Īle.
Otrajam iecirknim kā kompensāciju piešķir Izformētās Sniķeres saimniecības daļu.
Izveidojot saimniecībā dispičierdienestu darbā par dienesta vadītāju pieņēma Jankevicu
un viņa divus palīgus A.Suščenko un V.Vilgerti.
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Otro iecirkni vadīja Rozenvalde Gaida. Diendienā nācās strādāt ar agronomiem
A.Stankeviču un M.Strazdiņu. Katrā Iecirknī bija arī mehāniķi un inženieri, kas atbildēja
par auto un traktoru parku.
Manā iecirknī tie bija Dz.Steģis, L.Linkevics.
Galveno agronomu B.Helmani nomainīja Šķilte T. Ar Taigu nostrādājām ilgus gadus-līdz
„atmodas laikam”.
Visā savā darbības periodā Bēnes saimniecībā nācās strādāt gan par ganību
agronomu, gan par agroķīmiķi, gan serviss grupā, bet lielāko tiesu gan par iecirkņa
vadītāju.
Ģimenē izaudzinājām divus bērnus. Meita Ineta dzīvo tepat Bēnē manā vecajā
trīsistabu dzīvoklī, es tepat blakus mājā tikai vienistabas. Meita strādā par vadītāju
Bēnes pasta nodaļā un viņas meita Baiba-mana mazmeita jau ir liela un studē LLU
ekonomijas fakultātes otrajā kursā.
Dēls Aleksandrs dzīvo un strādā Dobelē. Viņa bērni jau ir nodibinājuši savas ģimenes
un dāvājuši man četrus mazmazbērnus.

1990.gadā likvidējoties padomju saimniecībai- saimniecība kļuva par paju sabiedrību
par agronomu strādāja Iv.Jonāns un vadīja sabiedrību A.Logins.
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Sabiedrības mūžs nebija ilgs. Nāca privatizācijas vilnis, kas visu atkal pārdalīja un
sadalīja citādās formās. Žēl fermu un lopu, kuri tika ātri nolikvidēti caur gaļas kombinētu,
nav lopu- nav problēmu.
Privatizācijas rezultātā izveidojās SIA „Bēnes palīgs”. Liels paldies tās vadītājam
V.Riekstiņam, ka viņš man deva iespēju izdzīvot, jo biju jau pirmspensijas gados- citu
atrast nebija iespējams. Pirmo pensiju man piešķīra 35Ls.Kā lai izdzīvo?
Mans darba mūžs ir pagājis un daudz ko vairs neatceros, bet mans personīgais uzskats
ir, kolektivizācijā bija interesanti un cilvēki bija labsirdīgi. Esmu arī optimiste un nečīkstu,
rokas un kājas vēl kustas, jāstrādā un jānodrošina pašai sevi.
Vija Butkeviča.2016.gada 19.februārī.
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Pie pils skaista ziema, skaisti bērni, jaunas, laimīgas un skaistas māmiņas

Es maziņa, dēls maziņš un ..

ātri augošā dēla izlaidums.
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Te jau mani skaistie piecdesmit
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Manas bērnības un jaunības atmiņas par mīļo Bēnīti.
Piedzimu 1961.gadā Auces dzemdību nodaļā. Mamma Vija kopš dzimšanas
dzīvo Bēnē sava vecā tēva mājā. Tētis Imants nāk no Zvārdes puses .Ģimenē
vēl ir vecākais brālis Arnis. Mamma strādāja Bēnes sakaru nodaļā par
telefonisti. No bērnības atceros mammas darbavietu-tā bija telpa ar
komutātoru ,kurā sprauda tādus kontaktus, bija vairākas klausules un
vairākas telefona ripas. Otrā telpā bija uzgaidāmā telpa ar divām sarunu
kabīnēm .Mamma vienmēr bija skaisti sapucējusies,jo viņai bija jāstrādā ar
cilvēkiem .Viņas blondie mati vienmēr bija sakasīti glītā frizūrā .Uzacismazas melnas strīpiņas un sārtas lūpas.Man likās ,ka mana mamma ir
skaistākā sieviete pasaulē. Diemžēl viņas profesija ir izmirusi. Tagad vietā
stājušās modernās komunikācijas. Viņai tā bija vienīgā darba vieta, no kuras
tika aizvadīta pensijā. Tēvs pēc Mālpils tehnikuma beigšanas visu savu
darba mūžu nostrādāja par vienkausaekskavātoristu. Darba gaitas viņu
atveda uz Bēni, kur iepazinās ar mammu un 1960.gadā apprecējās.
Skolā sagatavošanas klasē sāku iet Bēnes vidusskolā1969.gadā pie
skolotājas Blumbergas, vēlāk Kastrones. Jau tolaik biju diezgan nepakļāvīgs
bērns. Izdomāju ,ka negribu mācīties un skolas vietā aizgāju uz rotaļu
laukumu Dīķa ielā. Mamma varbūt to neuzzinātu, bet es izkritu no šūpolēm
,sasitos, vistrakākais bija tas,ka mana skaistā sarkanā kleitiņa bija vienos
dubļos.Tā beidzās mans pirmais brīvsolis ar nelieliem sasitumiem un brāzienu
no vecākiem.
Pirmās klases audzinātāja bija skolotāja Druzika. Par šo skolotāju ir palikušas
vislabākās atmiņas. Astoto klasi beidzām ar skolotāju Auziņu. Vidusskolu ar
audzinātāju Daci Medni. Par skolas laiku varētu romānu sarakstīt ,bet ar
tagadējo prātu saprotu, ka tas bija skaistākais laiks .
Manā bērnībā un skolas gados
bija savi pienākumi,savi darbiņi ,kas
jāpadara. Klausīju vecākus ,cienīju skolotājus, diemžēl mainījušies laiki un
tikumi.
Bēni atceros kā mazpilsētiņu ar dzīvu dzelzceļa satiksmi, jo dzīvoju tam
blakus. Kursēja gan satiksmes vilcieni,gan smagie ešaloni. Dzeltenajā
stacijas ēkā bija bufete ,kurā cepa pasakaini gardus pončikus ar ievārījumu un
kaut ko līdzīgu kartupeļu čipsiem. Tur bija apaļi galdiņi pie kuriem varēja
stāvēt un iestiprināties , kas nu kuram garšoja. Tolaik to sauca par
“stoiku’’.Vecāki mani tur nelabprāt laida , bet man tā likās to laiku bohēma.
Tagad nekursē vilcieni , nav vairs stacijas ar visām izpriecām .
Bēne 70-80jos gados bija bagāta ar darbavietām, veikaliem, kinoteātri,
kafeinīcām, maizes ceptuvi ,desu cehu .Tagad daudz no tā vairs nav-skumji,
ne vairs kino rāda, remontu rūpnīca stāv ceļa malā kā pēc Černobiļas.
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Padomju saimniecībā Bēne sāku strādāt 1980.gada septembrī. Nostrādāju par sekretāri
deviņus gadus. Kopš tā laika ir pagājuši 36 gadi, bet savu pirmo darba dienu un darba
vietu atceros kā šodienu. Atmiņā ir palikusi liepu aleja, pa kuru katru rītu devos uz
darbu.
Alejas galā bija neliels skvērs un, protams, pati Bēnes pils, kurā tolaik atradās
saimniecības kantoris. No ārpuses tolaik pils izskatījās daudz labāk un pievilcīgāk nekā
telpas iekšpusē. Ieejot pa ārdurvīm, bija neliels koridors, kur abās pusēs bija tādas
telpas kā būri. Vienā šādā būrveidīgajā telpā bija mans kabinets –otrā kadru
inspektores. Tornīša pusē bija kabinets direktoram, pretējā pusē vienā lielā telpā bija
grāmatvedība. Nedaudz uz priekšu atradās kases telpa tāda mitra un tumša kā cietuma
kamera. Otrā stāvā atradās vetārsti. Pils otrā pusē bija sarkanais stūrītis. Un aiz pils
atradās labierīcības(tās bija gatavās šausmas),bet tolaik jau tādas bija visur. Mana.
alga, pēc šodienas Krievijas kursa, bija 1 eiro-80 rubļi, bet man tolaik tā likās vesela
bagātība. Jaukas atmiņas ir saglabājušās par maniem darba kolēģiem, kuri mani, tādu
zaļu skuķēnu, pieņēma kā savējo. Sāku strādāt ar divām mehāniskajām
rakstāmmašīnām-latviešu un krievu valodā. Vakaros sāpēja pirkstu gali, kad visu dienu
bija noklapēts. Vistrakāk bija pirms valstiskiem svētkiem, kad partijas sekretāram bija
jāraksta runas un referāti desmit lapu garumā, tad sēdēju un rakstīju līdz vēlam
vakaram. Tādos apstākļos strādāju kādus trīs gadus. Tad sākās iekštelpu
rekonstrukcija. Uzcēla piebūvi, kur pirmajā stāvā izbūvēja kabinetus speciālistiem, bet
otrā stāvā skaistu zāli ar skatuvi. Pārtaisīja arī visu veco pils daļu. Izveidoja lielas telpas
ar parketa grīdām, koka sienām, skaistām mēbelēm. Kādas balles tika rīkotas, kādi
galdi tika klāti –vēl šodien atceros Rasmas tantes ceptos pīrādziņus un pildītās cūku
kājiņas. Vecās govju kūts ēkā ierīkots gaļas veikaliņš, kur divreiz nedēļā darbiniekiem
tirgoja gaļu bet ēkas galā bija dispečeru punkts. Pēc dispečeru pārvākšanās uz
jaunajām kantora telpām, mēs-komjauniešu elite, tolaik tur ierīkojām disko klubiņu grūti
audzināmajiem jauniešiem. Šo komjaunatnē pavadīto laiku ar visiem darbiem,
pasākumiem, komjauniešu talkām uzskatu par vislabāko laiku tajos deviņos
saimniecībā nostrādātajos gados. Maza liecība par aktīvākajiem komjauniešiem un
darba darītājiem.Liels paldies par vēsturisko dokumentu Gaļinai Timohinai
Šovasar pēc 35 gadiem biju apskatīt, kāda izskatās mana bijusī darbavieta, kur pašlaik
atrodas pašvaldība. Telpas, kuras man tolaik pēc rekonstrukcijas likās kā pašas
skaistākās, tagad likās diezgan drūmas. Laiks iet uz priekšu, arī mēs uz visu skatāmies
savādākām acīm kā pirms gadiem trīsdesmit.
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.Mēģiniet izlasīt un atpazīt savus kolēģus un draugus.

Ar cieņu Ināra.
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Kāda inženiera dzīves fragments
Reiz senos laikos-20gs.astoņdesmitajos,kad bezrūpīgā skolas dzīve tiek nomainīta uz
augstākās izglītības taku, arī sākas šis stāsts. 1982.gadā daudzi dodas afgāņos, bet
mans ceļš uz toreizējo LLA mehanizācijas fakultāti.
Bija divi veidi stipendijas nopelnīšanai mācību laikā: 1.labi mācis un augstskola, katru
mēnesi maksā 45rubļi,(tai laikā bija krievu naudiņa)
2.mācies ar domu un sapratni uz kurieni pēc beigšanas dosies strādāt un stipendiju 60
rubļu apmērā maksā kolhozs vai sovhozs uz kurieni pēc studiju beigām dosies kalpot un
attaisnosi saņemto stipendiju. Es izvēlējos otro variantu, un tā arī pirmo reizi tikāmies ar
toreizējo direktoru A.Loginu Bēnē.
Kāpēc tieši Bēnē? Man pilnīgi nesaistīta vieta, ja nu vienīgi netālu no Jelgavas(salīdzinot
ar Latgali).Laba maizes ceptuve, kur braucot līdzi tētim medībās, parasti nopirkām
garšīgo saldskābo maizi sev un citiem Jelgavā. Direktors ļoti atsaucīgs- noslēdzām
vienošanos un pieci dzīves gadi laimīgi turpinājās. Es drusku mācījos arī stipendiju man
drusku, bet regulāri maksāja. Tā strauji pienāca 1987.gads.
Jauno speciālistu vēl nodrošināja ar dzīvojamo platību, uzsākot darba gaitas. Arī ar
dienesta auto, kurš gan bija „liela izmēra”, un diez vai, šajā gadsimtā būtu tādas
privilēģijas ar tādu braukt uz ēdnīcu, sēņot un pie friziera.
Īss, bet interesants dzīvošanas posms sanāca arī sakarā ar nelielu kavēšanos īstā
dzīvokļa ierādīšanai. Uz laiku apmetos „Vecmiķelos”, tā sauktajā Jaunajā mājā. Ļoti
jauki un sirsnīgi cilvēki, kuriem visu gribējās zināt, kas notiek ārpus Vecmiķeļiem un kuri
reizēm par mani zināja vairāk, kā es pats. Tur es iepazinu Laimoni Eltiņu un Gunāru
Razdovski, ar ko saistījās tiešā darba dzīve. Gunārs bija mans tiešais darbaudzinātājs
un man stājoties darbā par iecirkņa ekspluatācijas inženieri(mehāniķi),viņš pārņēma
darbnīcas vadītāja amatu. Bet kā jau ilggadīgs un dzīves rūdīts praktiķis-sniedza
nenovērtējamus padomus un palīdzību manā darbā.
Šī sovhoza sistēma tajā laikā bija stabila un labi organizēta- visi darīja savu darbu un kā
teica „deva valstij maizi”. Neviens pat nespēja nojaust, ka piecgade beigsies ar jaunām
pārkārtošanās vēsmām.
Bet pāris vārdu ne par dzīvi un politiku, jo sistēma piedāvāja daudz atpūtas un
relaksācijas iespēju, kuras kopā ar jautriem, dzīves priecīgiem līdzgaitniekiem baudījām
Jaungada balles ar galdiem, dejas līdz ritam.1989.gads-aiz Vecmiķeļiem Zīnas un Kārļa
pļavā Līgo vakara svinēšana. Vēl tagad atceros, ka mans pirmais dēls,(maijā dzimušais)
bija jaunākais svinību dalībnieks. Kopīgie teātra apmeklējumi draudzīgajā darba biedru
kolektīvā, atceļš autobusā, jautrās pārrunās un dziedāšanā. Ļoti patika arodbiedrības
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piedāvātās iespējas apceļot-Buhāru, Taškentu, Samarkandu..Arī Gudantā Abhāzijā pat
izdevās desmit dienas pabūt.

Altaju apceļojām. Un visur ar enerģiskiem interesantiem cilvēkiem, kuri kā vienmēr
darīja visu un piedalījās visur.
Sandra un Andris Kļavas-ceļotāji un ballēs dejotāji arī mūsu bērni savu bērnību vadīja
kopā. Haris un Gunta nākošais aktīvais pāris. Haralda autobraukšana bija veselas
piecgades epopeja, visa Bēne fanoja un juta līdz. Katrā ceļojumā neatņemami centās
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piedalīties Laima, kura pat kādā” brālīgajā republikā” guva kājas lūzumu un varonīgi
turpināja ceļojumu ar lidmašīnu, kurā Laima ar nešanas palīdzību tika nogādāta. Ir ko
atcerēties un atmiņās tikai pozitīvais.
Nedrīkst nepieminēt arī slavenos Haralda tēva Čolla (nezinu viņa vārda
pareizrakstību)šašlikus, kurus viņš gatavoja gan pasākumos, gan uz pasūtījumiem.
Nezinu, kas tiem vēl šodien varētu līdzināties ar garšas īpašībām. Domāju, ka Čolles
receptes noslēpumi nav izdibināmi un šodien tādu šašliku nav.
Atgriežoties pie darba dzīves –ļoti interesanti momenti bija tā sauktās „piecminutes”,
kuras parasti ilga vismaz 50 minūtes. Pāris reizes nācās piedalīties kā klausītājam un
atceros kā gaiļu cīņu un kompromisa rašanas kokteili, sieviešu emocijas guva pārsvaru
pār vīru pieklājīgo piekāpšanos. Īpaši ražas novākšanas vai sējas laikā, kad „svētā bet
stiprā trīsvienība” –Taiga, Gaida un Vija pārbīdīja profesionāli „šaha kauliņus” (tehnikas
vienības no abiem iecirkņiem) pareizā virzienā. Vīriem atlika tikai noklausīties un
piekāpties. Reizēm arī Benita vajadzības gadījumā piepalīdzēja, ja kas pietrūka pa zoo
tēmu. Bet rezultāts tāds, ka darbi tika padarīti un nesalaužamais darba tikums uzvarēja.
Vēl šodien labi saprotu Gaidu Rozenvaldi un Jāni, kad man septembrī Rīgā sākās kora
mēģinājumi (dziedu ”Absolvetos” no1982.gada) un man tas bija tikpat svēti, kā apart
zemi kolhozam. Gaidai, kā kārtīgam zemes cilvēkam, mani pilsētnieka ieradumi bija
sveši, jo dziedāt tak var arī ziemā. Taču es sarunāju atvietotājus, pat metinātāju Juri
Čistjakovu un uz kori Rīgā devos.
Sovhoza nav, bet korī dziedu vēl šodien. Gaidas darba tikuma izpratni es augstu
novērtēju, ar prieku tiekamies, atceramies -bijušos laikus.
Arī abi dēli Toms un Roberts, kuri pamatskolu absolvēja Bēnē, joprojām uztur labus
kontaktus ar saviem vienaudžiem, tā laika līdzgaitniekiem.
Atmiņas varbūt haotiskas, nespēju koncentrēties šajā steigas laikmetā, bet vēl jāpiemin
vairāki tehniski spēcīgi cilvēki, bez kuriem tā laika darba dzīve būtu pelēcīga un nevestu
pie ātra progresa.
Horns Vilnis- unikālas inženiera smadzenes un sirds cilvēka sapratne attiecībās.
Jānis Āboliņš- spēcīga tehniskā domāšana, inovatīvu risinājumu rašana ne tikai
hidraulikā, mehānikā. Savā jomā.
Imants Lasmanis –Dziļa intelekta cilvēks ar augstu profesionālismu. Ne velti vēl šodien
spēj vadīt un uzturēt kvalitatīvu izstrādājumu izgatavošanu stabilā kolektīvā.
Lasmane Inese- spēcīga analītiska domāšana, vienmēr spēja paredzēt vairākus soļus
uz priekšu. Vienmēr ballīšu pasākumu apmeklētāja, iekļaušanās kolektīvajos un
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individuālajos pasākumos. Atceros video kasešu laiku, kā naktīs skatījāmies daudzsēriju
filmas, bet no rīta svaigi bijām darbā.
Arvīds Klūga –augstas precizitātes punktuāls cilvēks metālapstrādē. Bieži vien ja darba
rezultāts nedrīkstēja būt ar vērtējumu „gandrīz” uz Arvīdu gaidīja ilgāk, bet sagaidīja.
Mani kolēģi Valērijs Riekstiņš, Laimonis Linkevics un protams jau minētais Gunārs
Razdovskis, tā laika veterinārais dienests Vija Keršus stingri, precīzi ar cilvēcisku
sapratni bet noteikti savu darbu veica.
Savu Bēnes laiku mūsu ģimenes locekle bija arī takša kucīte, tāpēc man ir tiesības ar
pateicību atcerēties arī Zanzu. Pārliecinājos, ka vetārsts ir īpašas kategorijas cilvēks un
sava amata pratējs.
Varētu jau rakstīt vēl ilgi, gari un plaši, bet vai kādam garāk lasīt. Tāpēc kopsavilkums
par šo dzīves posmu man kā cilvēkam no malas ir tas pozitīvākais.
Nekad šodien ar milzīgo demokrātiju un steigu apkārt vairs nebūs tā kā 80-90tajos
gados. Šī laika burvīgums apkārtējo cilvēku iepazīšana, saprašana arī lielā mērā bija
atkarīga no paša.
Gan jau otrreiz darītu tāpat, ja būtu dzīve jāsāk no jauna. Man patīk Bēne un iepazītie
ļaudis, gūtās prasmes, situācijas un dzīves skola. Uz Bēni pēc dzimšanas tika atvesti
abi mani dēli, kuri arī te uzauguši, mācoties un gūstot sava starta pieredzi.
Man, kā darbīgi slinkam cilvēkam, kādu laiku neveicās pieķerties šai apcerei. Esmu
pateicīgs ierosmes devējai, kas deva iespēju atgriezties atmiņās, kurās padalos ar
citiem, kuri lasot sevi atpazīs un atcerēsies kopējos laikmeta varoņdarbus.
Lai mums visiem veselība un pozitīvi viļņi jūrā tālāk nes!
Ilgus gadus Bēnei, bēniniekiem un tagadējiem veidotājiem.
Edmuts Rumba.
2016.gads 01.marts
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Benita Šeršņova
....Bēne… Šis vietas nosaukums manā galvā sāka skanēt 1974.gada sākumā, kad LLA
zootehnikas fakultātē, beidzot piekto kursu, bija sadale pa saimniecībām. Gaidīju pie
rektora kabineta, savu darbavietas apstiprinājumu, kad mani uzrunāja jauns, simpātisks
vīrietis un piedāvāja darbu par galveno zootehniķi Dobeles rajona padomju saimniecībā
Bēne. Liktenis bija lēmis šo piedāvājumu pieņemt tikai pēc astoņiem gadiem. Par
galveno zootehniķi p/s “Bēne” sāku strādāt 1982. gada 16. augustā. Saimniecību vadīja
tas pats direktors Antons Logins.
Man tikai 30gadi. Citās nozarēs gados vecāki, pieredzējušāki kolēģi. Gribējās jau sevi
pierādīt. Viegli nebija. Pateicoties lopkopības speciālistu izcilajam kolektīvam, mums
viss izdevās. Patiesu paldies saku Marijai Šagbazjanai, Rimaldam Mandeiķim, Mārītei
Eltiņai, Ļubai Butt, Ņinai Briņķei, Marijai Artemjevai. Pateicoties šiem cilvēkiem, man ne
reizi nevajadzēja celties naktīs un kārtot, lai govis būtu izslauktas un citi lopi pabaroti.
Ciltsdarba dokumentus vienmēr kārtībā uzturēja Sarmīte Logina un Mihails
Truhmanovs. P/s “Bēne” rajona mērogā padomju saimniecību grupā vienmēr gāja
pirmajā piecniekā..
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Par to liecināja rajona vadības atzinības Mums to netrūka.
Neskatoties uz smagajiem darbiem, jo katram mums vēl bija sava piemājas
saimniecība, sadzīve sita augstu vilni. Atzīmējām dzimšanas dienas; kā tagad saka,
organizējām tusiņus; pēc katra rajona pasākuma atkal tusiņš. Kopā šajos pasākumos
atceros galveno inženieri Vilni Hornu, darbnīcu vadītāju Valēriju Riekstiņu (vēlāk galv.
Inženieris), Inesi Lasmani, Ināru…., Laimoni Linkevicu, Nikolaju Kulišu. Bija dziesmas,
dejas. Protams arī šņabis. Bet vakarā visi bijām savās gultiņās, jo no rīta gaidīja atkal
darbs. Astoņdesmitie gadi bija gan sausā likuma gadi, gan katru dienu veikalā parādījās
pa jaunam dzēriena nosaukumam. Mēs zootehniķi to izmantojām uz pilnu klapi,
protams, tie kas varēja turēt. Pēc rīta apgaitas fermās, visi brigadieri sanāca kantorī, lai
apspriestu aktualitātes tekošai dienai. Kāds jau zināja stāstīt, kāda jauna marka ir
veikalā. Klusi un ātri viss tika noorganizēts. Mēs jau domājām, ka tas ir nemanāmi, bet
tā smaka tomēr ir caururbjoša. Uz tepiķa pie direktora par šiem izgājieniem neviens
lopkopības speciālists nebija.
Vairāk dabūjām pa spārniem tad, kad bijām balti un pūkaini.
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Bija tādas Lotos vienības skolniekiem. Šo
smago vadības nastu iznesa Marija Šagbazjana. Noslēgumu noorganizējām
skolniekiem ar limonādi un maizītēm pie Bēnes ezera. Otrā dienā no rajona partijas
komitejas direktoram uzdeva jautājumu, “kā Jūsu lopkopības speciālisti atļāvās cienāt
skolniekus ar alkoholiskiem dzērieniem”. Jā, bija mums tāds Beļisovs…
Otrs izcilākais marazms bija pēc Gada balles, kas notika kolhoza “Zelta druva” jaunajā
klubā. Dejojām, smējāmies, priecājāmies… Bijām skaidri kā stikliņi. Busiņā “baterija”
bija, bet laika apstākļi (bija auksts) neļāva aiziet pakaļ. Direktoram atkal zvans- “Tavi
speciālisti bija galīgi piedzērušies”. Tādi laiki arī ir bijuši.
Uz darbu dzeršanas dēļ neaizgāju vienu reizi, kad likvidējās paju sabiedrība “Bēne”. Biju
tik vientiesīga, ka neticēju, ka var likvidēties tāda stabila organizācija, ka paliksim bez
darba. Tas bija briesmīgi. Vecais stabilais brūk, jauna modeļa nav. Katrs prihvatizēja kā
mācēja. Bet “kas viegli nāk, tas viegli aiziet”. Mani no šī nesmukuma paglāba tas, ka es
apzinājos to, ka viena neko nespēšu. Mani bērni arī uz laukiem nepaliks. Te noslēdzās
kārtējais astoņu gadu darba cikls.
Darba meklējumos izstaigāju visus Bēnes uzņēmumus. Strādāju gaļas cehā par
vadītāju, pēc tam maizes ceptuvē par vadītāju.
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Neko no šiem procesiem nemācēju. Bet
blakus bija izcili strādnieki, kas izvilka ražošanas procesu. Darba samaksa nekāda.
Krājas parādi. Trīs rudens sezonas braucu nelegāli strādāt uz Vāciju lauku darbos.
Vislielākais paldies saimniekam, kas riskēja pieņemt darbā, jo deviņdesmito gadu vidū
darbs lauksaimniecībā Vācijā legāli nebija atļauts. Ierašanās Vācijā tikai uz vīzām un
ielūgumiem.
Pa vidu darbs konsultāciju sfērā lopkopībā.
No 2006.gada līdz 2016.gada decembrim darbs aizritējis AS Dimela Veta Latvija kā
konsultantei, tirdzniecības menedžerei lopkopībā. Nu varu teikt, ka aktīvās darba gaitas
šogad decembrī beigšu.
Izauguši divi bērni-meita un dēls. Aug pieci mazdēli, par kuriem ir liels prieks. Katram
sava aizraušanās, viens par otru izcilāks.
Domāju, ka arī saulriets ir ļoti skaists. Jāprot tikai izbaudīt.
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Mazs ieskats dispečeres stāstījumā. Tas bija tik sen un tik moderni. Saimniecībā
izveidoja dispečeru dienestu un speciālistiem mašīnās ievietoja rācijas. Nu tagad to visu
aizstāj mobilie telefoni un procesu sauc par loģistiku. Dzīve un attīstība iet uz priekšu,
bet kā bija tad?

ES Valentīna Vilgerta dzimusi Babrē Krāslavas rajonāStiglavā 6 bērnu nabadzīgā zemnieku ģimenē. Krāslavas rajons Latgalē atrodas pie
Krievijas robežas. Tagad tur atrodas robežpostenis –Grebņeva-Rīga-Ļeņingrada.
Pēc 7.klašu beigšanas strādāju saimniecībā mammas vietā. Par darbu maksāja gada
beigās –graudos.1955.gadā iestājos Ludzas lauksaimniecības tehnikumā par
grāmatvedi. Četri gadi tehnikumā pavadīti aktīvi nodarbojoties ar sportu, riteņbraukšanu,
slēpošanu, basketbolu. Piedalījos arī republikas sacensībās.
Pēc tehnikuma pabeigšanas mani nozīmēja uz Dagdas rajonu p/s ‘’Bērziņi”.
Saimniecība pie Baltkrievijas robežas starp Šķauni un Asuni.
Nostrādāju par grāmatvedi paredzētos 3 gadus. Iepazinos ar Staņislavu Vilgertu.
Staņislavs pārcēlās uz darbu Rīgā, strādāja Vagonu rūpnīcā par virpotāju un es arī.
Kad apprecējāmies nāca bērni. Rīgā dzīvoklis nebija –tikai kopmītne. Pārcēlāmies uz
laukiem Bauskas rajona S-ba ‘Nīzere”, netālu no Vecumniekiem.
Sāka saimniecības apvienoties un Nīzeri pievienoja Stelpei. Tur mēs strādājām no
1966.-1974.gada pavasarim.
Pēc sludinājuma, ka Dobeles rajona kolhozā” Im.Sudmalis” vajadzīgs virpotājs,
nolēmām pārcelties.
Tā Staņislavs iepazinās ar kolhoza priekšsēdētāju Loginu Antonu, kurš viņu pieņēma
darbā un piešķīra pat dzīvokli, jo izrādās abi bija dzimuši vienā gadā, vienā mēnesī un
vienā dienā. Kolosāla sakritība!
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1974.gada pavasarī Staņislavs sāk strādāt Vecmiķeļos par virpotāju, man piedāvāja
darbu par dispečeri. Tā bija jauna štata vienība. Tajā laikā apvienoja saimniecības arī
Dobeles rajonā un Im.Sudmaļa kolhozu pievienoja p/s Bēne.
Sovhoza kantoris atradās pils telpās. Tās bija šauras. Mūsu dienestam ierādīja telpas
muižas bijušajā govju kūtī. Tur bija divas telpas dispečeriem un blakus - atpūtas telpa
šoferiem.
Viena istabiņa bija galvenajam dispečerim - Aleksandram Šuščenko, otra man un
Inženierim Gunārsam Razdovskim. Telpā bija ierīkota rācija, lai sazinātos ar
speciālistiem, jo arī galveno speciālistu auto Gaz-69 bija aprīkoti ar rācijām.

Tas bija jauns darba posms, bet interesants, garlaicīgi nebija. Rajona dispečeriem ziņas
nosūtīja pa rāciju un saņēma no rajona.
No rīta norīkoja darbā šoferus. Saņēmām kravas, kas nāca no Lauktehnikas- tie veda
kūdru, minerālmēslus, u.c., palīdzēja viņu tehnika arī pie ražas novākšanas.
Pēc pils rekonstrukcijas un paplašināšanas tika ierādītas jaunas telpas arī dispečeriem.
Ar galveno dispečeri- Aleksandru labi bija strādāt. Darbā bija jābūt laikā un bez
atrunām, bija laba disciplīna.
Man, liekas, ka disciplīna bija stingrāka padomju laikos. Jāstrādā bija visiem. Par
nestrādāšanu nemaksāja. Aleksandrs, kā mēs visi saucām par Sašu, bija disciplinēts un
to prasīja no visiem, es arī to ievēroju.
Saša nesagaidīja brīvas Latvijas laikus, strādāja līdz pēdējai dienai, bet slimība ņēma
virsroku un aizgāja mūžībā. Lai vieglas smiltis. Nesen arī Gunārs aizgāja mūžībā.
Es nostrādāju līdz pēdējai dienai, kad pienāca pensijas laiks 1991.gada 09.
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Mana kuplā ģimene un mani 60 gadi.
Tad Latvijā sākās pārmaiņu laiks. Sāka visu privatizēt, likvidēt saimniecību. Bija jauns
likums „pensija vai darbs”. Pensijā jau 25.Valsts darbā nestrādāju, bet bez darba nebiju.
Bija dārziņš arī ir tagad. Auklēju mazbērnus, nodarbojos ar labdarību. Palīdzēju ilgus
gadus slimam cilvēkam –Zīnai. Sešpadsmit gadus kārtoju katoļu draudzes lietas.

Laiks paskrēja ātri un ir sagaidīti 80 gadi.
Valentīna, 2016.gada decembris
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Rozenvalde Gaida
Esmu dzimusi 1939.gadā jūlijā Aucē. Atmiņā palicis Lielā Tēvijas kara laiks. Daļa kara
laika pavadīta Sniķeres” Kāvužās”, mātes brāļa mājās un arī bēgļu gaitās.
Pēckara laiks bija ļoti grūts, jo nepārtikas ne apģērba. Atceros, ka māte ziemā gāja uz
lauka pļaut nenovāktos graudus un tos sautētus ēdām. Maize bija liels kārums.
Pēc kara tēvam tika iedota zeme, kā jaunam darba zemnieka. Visi darbi bija jāveic ar
rokām un zirga palīdzību, jo nekādas tehnikas jau nebija. Skolā sāku iet Sniķeres
7gadīgajā.Tajā laikā bija apvienotās klases pirmā un trešā, otrā un ceturtā. Tā kopīgi arī
mācījāmies. Skolēni nāca no diezgan lielas apkārtnes 7-8 km. Skolotāji paši ziemā
kurināja krāsnis skolas telpās, jo nekādu apkopēju nebija. Tajā laikā strādāja skolotāji
Golde un Zakovics, Briģe Zenta bija skolas direktore.
Piedzīvojām arī1949.gada baigo pavasari. No mūsu skolas paņēma un aizveda četrus
skolēnus.1951.gadā skolā likvidēja piekto, sesto un septīto klasi. Daudzi skolēni aizgāja
uz Auci, Bēni un Ukriem. Mainījās arī skolotāji. Sāka strādāt jauns skolas direktors
Treiguts, skolotāja Novaka R. Skola pastāvēja līdz 1964.gadam.
Kolektīvo saimniecību kolhozu ”Zelmenis” nodibināja 1949.gada 11.04. Pirmais kolhoza
kantoris bija Dravniekos. Priekšsēdētājs bija Āriņš un grāmatvedis Dambergs F.,
brigadieris Lindermanis R.Tika apvienoti visi ražošanas līdzekļi un dzīvnieki. Piemājas
saimniecībā atļāva turēt vienu govi, teļu – līdz 2 mēnešiem un vienu cūku. Atļautā
piemājas zemes kopplatība 0.5 ha.
Kolhozā bija jānostrādā noteikts izstrādes dienu minimums. Samaksa par darbu bija
smieklīga – gada beigās nedaudz graudu un dažas kapeikas naudā. Arī mēs bērni
vasarās gājām strādāt dažādus darbus. Pamazām kolhozs sāka nostiprināties. Nopirkta
pirmā smagā automašīna, pirmais traktors. Sākās celtniecības darbi. Uzcēla „Vētru”
slaucamo govju novietni, putnu kūti „Kukuros”, arī nelielu darbnīcu. Uzcēla arī pirmās
daudzdzīvokļu mājas. Pārbūvēja kūti darba zirgiem un cūkām. Mans tēvs strādāja par
celtniecības darba vadītāju.
Nomainījās kolhoza priekšsēdētāji, sāka strādāt agronoms Šenbergs I. Notiek rosīga
pašdarbības dzīve. Nodibinājās veco ļaužu deju kolektīvs – vadītāja Mauriņa A., arī
dramatiskais
kolektīvs
neatpaliek.
Daudz
tika
braukts
ekskursijās.
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Jaunieši sabiedriskā kārtā apsaimniekoja klubu. Uzlabojās arī darba samaksa.
Pēc tehnikuma beigšanas sāku strādāt „Zelmenī” par zootehniķi. Sākās saimniecību
apvienošana. Zelmeneši tika pievienoti „Rītausmai”. Līdz ar apvienošanu arī sākās
strādājošo aiziešana uz citām saimniecībām.
1964.gadā atkal jauna apvienošana, kļuvām par sovhoza ‘’Sniķere” 5. Ražošanas
iecirkni. Pēc apvienošanas neilgu laiku nostrādāju Auces pienotavā.
Sovhoza direktors Gailis Juris mani atvāca uz Sniķeri. Sāku strādāt par lopkopības
brigadieri. Nu strādājošiem jau likās vieglāk, jo arī nelielo samaksu, saņēmām regulāri
katru mēnesi 7.datumā .Direktors Gailītis bija ļoti uzņēmīgs vadītājs un ļoti daudz darīja
saimniecības izveidošanā.1967.gadā tiku nozīmēta darbā par 5.ražošanas iecirkņa
priekšnieci. Iecirkņa teritorijā iekļāva bijušā k-za ‘’Zelmeņi” teritoriju apmēram 500ha
kopplatībā. Iecirkņa centrs bija bijušajā centriņā, kur atradās kultūras nams. Bija arī
tehnikas stāvlaukums, darbnīca un degvielas noliktava.
Ko varu par strādājošiem. Bija liela daļa apzinīgu, bija arī daļa slaistu. Kā ļoti apzinīgu
traktoristu gribas pieminēt Arnoldu Žukovski.
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Bergmanis Umbis ar dēlu Modri. Ilgus gadus uz kāpurķēžu traktora strādāja Gunārs
Štelmāhers ,ar kuru ir iznācis daudz kuriozu gadījumu.
Sākās meliorācijas objekts Kukuri iestrāde. Varējām sākt normāli strādāt lielos laukos.
Meliorācijas objektā tika noraktas daudzas māju vietas; Uskuri, Elguči, Videnieki,
Jaunze Grauduļi. Grauduļos ilgus gadus strādāja feldšeru punkts, pēc tam pārcēla uz
Sniķeres centru. Centrā pirmās darbnīcas atradās baznīcas telpās arī rezervju daļu
noliktava. Arvien vairāk sāka parādīties jauna tehnika. Siena vākšanā parādījās jauni
lieljaudīgi pļāvēji, siena grābekļi, siena preses, savācējpiekabe „Sigulda” ar kuru
veiksmīgi strādāja Žukovskis A..

Sākām gatavot arī skābsienu. Pirmā bija „Vētru” novietne.
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Viena no pamatkultūrām bija cukurbietes. Ravētājus vedām no Jaunakmenes. Sākās
iecirkņu apvienošana.5.iecirkni ar 3.iecirkni (tagad iesaukts par BAMU). Trešā iecirkņa
teritorija pārsvarā krūmaina, lauku platība 0.5 -1ha.Bija ļoti grūti strādāt ar tehniku.
Iecirkņu starpā organizēja sacensības. Mūsu iecirknis diezgan stabili turējās 1. vietā.
Gada beigās saņēmām apbalvojumu ekskursiju uz Ļeņingradu.

Klubā notika diezgan aktīva pašdarbība. Bija arī kultūras nama vadītāja Kuzmenkova I.
Daudz pasākumus organizēja arodbiedrība. Spēcīgs vadītājs ilgus gadus bija
Salkovskis.
Iecirknī par lopkopības brigadieri strādāja Kuļijevs A., Mandeiķis R. Iecirknī bija jaunlopu
novietnes: Būtaišos, Vētrās, Ķirtumos. Slaucamo govju novietnes Vētrās un Kalniņos.
Nu nāca 1977.gads ar atkal jaunu apvienošanos un nokļuvām Bēnē. Bija atkal
pārmaiņas, daļa strādājošo aizgāja uz citām saimniecībām. Nu jau mēs bijām attālā
nomaļa. Darbs jau palika tas pats. Laukkopji un traktoristi palika uz vietas. Daļa
lopkopēju aizgāja, jo likvidēja „Vētru” slaucamo govju novietni un jaunlopu novietni
Ķirtumos.
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Sākās lielā meliorācijas objekta „Baukaiši” iestrāde. Man personīgi ļoti žēl bija skolotāja
Zakovica mājas „Klajumi” nojaukšana. Skolotājs bija liels puķu draugs. Viņam bija
skaists puķu dārzs. Vēl pēc meliorācijas pabeigšanas daudzas no puķēm centās augt.
Nu jau bija arī lieljaudas tehnika-jauni kombaini.

Arī cukurbiešu novākšana bija mehanizēta, tikai ravēšanas darbs palika roku darbs un
ravētājas iebrauca no Ukrainas. Bija brigāde, kura brauca katru gadu. Augkopībā mūsu
galva bija galvenā agronome Šķilte Taiga. Prasīga, bet arī saprotoša. Par tehniku ļoti
rūpīgi gādāja mehāniķis Razdovskis G. Uz kuru varēja paļauties, ka viss tiks izdarīts
laikā un pareizi.
Nonācām atkal pie jaunas apvienošanas, apvienoja otro un trešo iecirkni. Par
jaunizveidotā otrā iecirkņa vadītāju iecēla Vītolu A. Es un Ansone A. bijām palīgi.
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1986.gadā tiku nozīmēta par otrā ražošanas
iecirkņa priekšnieci. Darba bija daudz, bet biju apmierināta ar savu kolektīvu. Varējām
atrast kopēju valodu gan darbā, gan atpūtā. Kopā atzīmējām apaļas jubilejas.
Pelnītā atpūtā aizvadījām Žukovski A.Darbu mūsu kolektīvā uzsāka jauns inženieris
Rumba E. Nu tā mūsu kolektīvs nostrādāja līdz saimniecības likvidācijai.

Nu neesmu jau tik smaga, bet pelnījusi gan, ja nevarat pacelt tad nesat...
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Stāsts aizsākas diezgan sen, kad biju maziņa,

kad studēju,
un, kad man ir jau 60 gadi
Piedzimu Bēnē un joprojām( jau 62 gadus) to saucu par savām mājam, jo tikai 5 jaukos
studiju gadus, biju drusku izbraukusi no Bēnes.1972. gadā pabeidzu Bēnes vidusskolu.
Vidusskolas laikā, domājot par nākotni, biju it kā izdomājusi kļūt par ārsti. To zināja arī
daži skolotāji, it sevišķi uz to mani mudināja ķīmijas skolotājs Dainis Jansons. Ķīmija
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man patika un skolotājs lika man piedalīties mācību olimpiādēs un padziļināti to
mācīties. It kā sapratu, ka mans mērķis prasīs daudz pūļu, daudz pacietības un arī
veiksmes. Bet, dzirdot dažādas epizodes par tā laika medicīnas pakalpojumiem, bieži
nācās vilties par dzirdēto. Protams negatīvā nozīmē. Sevišķi es žēloju un jutu līdz
mazajiem bērniem, jo doma jau arī bija kļūt par pediatri. Aizejot pie ārstiem, es
pastiprināti vidusskolas laikā pievērsu uzmanību mazuļiem. Man viņu bija vienmēr žēl,
gribējās

visus

žēlot

un

pasaudzēt,

bet

sapratu,

ka

to

tak

nevar

izdarīt

Domāt nebija laika, jo
pēc izlaiduma nakts balles, skolas koris 6.00 ar rīta vilcienu uz nedēļu devāmies uz
Rīgu, uz Dziesmu svētkiem. Tur nodzīvojām nedēļu un, kad pārbraucām mājās,
sadāvinātās puķes bija noziedējušas, laiks aizskrējis, un bija nedēļa laika, lai
sagatavotu dokumentus augstskolai. Mājās par manām problēmām profesijas izvēlē
runājām daudz un bieži, jo sevišķi daudz ar vecmāmuļu. Biju īsts lauku bērns, kurš
lielāko bērnības laiku pavadījis fermā, jo dzīvoju mājās

“Kaijas”. Vecmāmiņa zināja

manas šaubas, un it kā nejauši, bet gan jau ar nodomu ieteica man mācīties par “lopu”
ārstu, jo tā laika kolhozā “ Imants Sudmalis” trūka šādu speciālistu.
Un tā dodoties ceļā it kā uz Rīgu – uz medicīnas institūtu, es tomēr izkāpu Jelgavā un
iesniedzu dokumentus LLA Veterinārijas fakultātē. Noliku iestājeksāmenus, izturēju
konkursu, kurš arī tajos laikos Veterinārijas fakultātē bija liels un tiku uzņemta 1.kursā.
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Ar skaudību skatījos uz tiem jauniešiem, kuriem bija nosūtījumi no saimniecībām, jo tiem
uzņemšanā bija priekšroka un ne tikai, viņiem bija piešķirtas arī ļoti labas stipendijas.
Lai gan abi vecāki strādāja kolhozā un bija it kā speciālisti, mani kolhoza vadība
neuzrunāja un arī neaicināja doties mācīties. Vēlāk jau uzzināju –kāpēc, bet tas lai
paliek… Bet laikam dzīvē viss notiek kā jānotiek – arī mani uzrunāja Antons Jankevičs
un aicināja noslēgt vienošanos, ka atgriezīšos strādāt kolhozā un ar 1. semestra beigām
kolhozs piešķīra stipendiju un tā bija ļoti liela, 60 rubļi pret valsts,7,50.

Studentu gadi…

Neslēpšu – jāmācās bija ļoti daudz, it sevišķi 1. kursā, kad reizēm no rīta pamostoties,
blakām atradām kādu no uzskates materiāliem (kāda dzīvnieka kaulu, artēriju, nervu
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vai stiegru zīmējumu ar visiem latīniskajiem apzīmējumiem). Bet tie bija jauki, skaisti,
draudzīgi, izpalīdzīgi jaunieši, kuri paspēja visu. 5 gadi aizskrēja nemanot. 1977.gada
22.jūnijā saņemu sarkano diplomu, kas apstiprināja, ka esmu beigusi LLA Veterinārijas
fakultāti un ieguvusi veterinārārsta specialitāti. Ar tā paša gada augustu bija jāstājas
darbā.
Tā arī notika. Iestājos darbā p.s. “ Bēne” . 1977. gada 15. augustā mani pieņēma
darbā par veterinārārsti- ginekoloģi. Esmu visu laiku ļoti pateicīga liktenim, ka mani
darbā sagaidīja tik pieredzējis, gudrs, izpalīdzīgs, erudīts, laipns dakteris Daniels
Novaks. Ļoti daudz paspēju kopā strādājot iemācīties praktiskas, gudras lietas, par
kurām augstskolā nemācīja. Palicis spilgtā atmiņā pirmais darba kabinetiņš, kurš kā jau
veterinārajiem darbiniekiem bija ierādīts izbijušā fermā. Bet tā labsirdīgā atmosfēra, kas
valdīja kolektīvā, neaizmirstās līdz šodienai. Par mūsu labsajūtu , ceļoties agrās rīta
stundās, rūpējās mūsu mazā jaukā sanitārīte – Sergejevna, (Ņina Ļemņicka). Katru rītu,
atnākot uz darbu, bija silti izkurināta telpa, tīri izmazgāta grīda, vāzītēs atbilstoši
gadalaikam ielikti ziediņi vai zariņi, sakārtoti, nosterilizēti instrumenti.
Tad kaut kā gadījās, ka 1979. uz nepilnu gadu pildīju galvenā zootehniķa
pienākumus. 1980. gadā 28. novembrī pelnītā atpūtā devās dr. Novaks un es sāku pildīt
galvenā vetārsta pienākumus. 1992. gada 31.martā

sakarā ar saimniecības

reorganizāciju, pārcelšanas kārtībā ar tā paša gada 1. aprīli kļuvu par servisa grupas
vetārstu, kura jēdzienu nesaprotu līdz šodienai. Interesants laiks …, bet darba apjomu
un atbildību tas nemainīja.
Bija jauki…, bet ēka veca, sienas sāka grūt, aukstums ziemā sāka skādēt
medikamentiem. Ilgi lūdzāmies, lai tak iedod normālas telpas. Neticami, bet bijām
sadzirdēti un tikām pie jaunām telpām pilī 2. stāvā, kur atbrīvojās dzīvoklis.
Medikamentus atvēlēja uzglabāt pils vecajā velves pagrabā, kur apguvām vienu telpu.
Pagrabs mitrs, tumšs, piekrauts ar vecām, nevajadzīgām lietām, bet tā kā veterinārie
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medikamenti bija lielos iepakojumos, smagi un daudz, bijām priecīgi arī par to.

Kolektīvs bijām diezgan stabils. No pirmās darba dienas strādāju kopā ar feldšerīšiem:
Vitoldu Bulu, Ritu Pinkovsku, Pāvelu Timohinu un mākslīgās apsēklošanas tehniķi Veltu
Pluģi. Vienmēr esmu teikusi, un dzīvē tas ir pierādījies daudzreiz, veterinārie speciālisti
vienmēr ir bijuši vienkārši, jauki , izpalīdzīgi, līdzjūtīgi, saprotoši sirds cilvēki.
Kādā tālā - astoņdesmito gadu - mācību gadā pie manis praksē ieradās
veterinārijas fakultātes studente Zanza Ambulta. Pie mums viņai tā iepatikās, ka pēc
augstskolas beigšanas, viņa pameta Rīgu un sāka strādāt mūsu kolektīvā par otru
veterinārārsti, kļūstot par stabilu bēninieci, kura joprojām šeit dzīvo.
Un tad, 1994. gads, kad sāka jukt paju sabiedrība Bēne”, … 1. martā biju spiesta
iesniegt atlūgumu, par it kā aiziešanu no darba pēc pašas vēlēšanās, bet patiesība bija
cita- man lika aiziet, jo manā attieksmē pret p. s. “Bēne” sadalīšanu manas domas
nesakrita ar vadītāju. Man nebija, ko zaudēt, jo es biju uzticīga savai profesijai un pirmā
bijušajā Dobeles rajonā un viena no nedaudziem Latvijā, uzsāku privāto praksi
veterinārmedicīnā, kuru vadīju līdz 2012. gadam, kad nespēdama apvienot praksi ar
darbu

Auces

novada

domē,

biju

spiesta

praksi

likvidēt.
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Manus 35 darba gadus ieguldītos
veterinārmedicīnā, atzinīgi novērtēja Latvijas veterinārārstu biedrība, mani apbalvojot ar
Sudraba skalpeli - par mūža ieguldījumu veterinārmedicīnā.
2017.gada 5,janvārī.
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Raženā bišu saime Krūmiņa Jāņa un Otīlijas dzīves piepildījums

. Meitas –Ieva, Dace, Gundega, Anda,Diāna un dēls Kaspars.
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Mani senči Krūmiņš Arvīds un māte Mariana Krūmiņa
(Pūga) cēlušies no Vestienes Krīmiņu un Pugu dzimtas. Pirmās Latvijas laikā darba
meklējumos

nonācām

Tukuma

rajona

Dzirciemā.Tēvs

Arnolds

strādāja

par

priekšstrādnieku saimniekam Līkkažokos. Māte par istabas meitu Ernesta Birznieka
Upīšu mājā. Arī es esmu dzimis Dzirciemā 1937.g. 15.Jūnijs, ierakstīts Dzirciema
baznīcas grāmatā. Pēc manas piedzimšanas māte sāka strādāt Rideļu saimniecībā par
slaucēju. Turpat pirmā iepazīšanās ar bitēm man sanāca 3 gadu vecumā – tiku labi
sadzelts. Saimnieks nolicis tukšas kāres, bites aplipušas, lai savāktu vēl to kas vācams,
bet es tās purinu un nesu ieguvumu uz istabu. Saldais ieguvums man iznāca nekāds,
toties bišu adatu terapija pa velti.
1949. gada rudenī mēs visi trīs pārbraucām uz Ogres rajona Jumpravas ciema
Dzenīšiem, pie manas krustmātes Paulīnas Zēniņa. Tad arī sākās manas ganu gaitas.
Arī te bija 8 bišu saimes, ko ganīja Paulīnas dēls Ēvalds, kas bija beidzis Vecbebru
2gadīgo biškopju skolu. Ēvalds bija arī mans lielais prakses vadītājs, jo savos sešos
gados man
slaucēju.

tās dzēlējas tomēr ļoti interesēja. Tēvs strādā lauku darbus, māte par
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1941. gadā sākas Tēvijas karš. Tad arī komandēju visu kara laiku astoņas govis un
vienu bulli. Ganu gaitās gāja visādi, tā kādu dienu bullis pavalstīja mani pa zemi. Labi,
ka suns –„Taksis” vienmēr mani izglāba.
1943.gadā „friči” manu tēvu paņēma leģionā, bet 1944.gadā ienāca krievi un Padomju
armija. Man jau vajadzēja iet skolā. Māte ar mani un māšeli pārcēlās uz Kaibalu. Es
sāku iet Kaibalas skolā. Māte skolā strādāja par pavāri. Mūsu dzīves vieta arī bija skolā.
Tā nu nomācījos skolā 7gadus. Pēc tam iestājos Vecbebru biškopības tehnikumā.
Tehnikumu beidzu kā biškopis „jaunākais agronoms”. Pēc tehnikuma beigšanas
1956.gadā iesauca Padomju armijā. Nodienēju 3gadus. No armijas pārnācu 1959.gadā
decembrī un 1960.gadu sagaidīju jau mājās Kaibalās. Var teikt ziemu nobumbulēju.
Pasniedzu Kaibalas skolā fizkultūras stundas. Sākoties pavasarim, sāku meklēt darbu
biškopībā. Biškopības pārvaldes priekšnieks ieteica pieņemt pārvaldes ražojošo dravu,
Kara mežniecībā „Pētervaldē” Dobeles rajonā Naudītē. Strādājot Biškopības pārvaldes
dravā, 1961.gadā 17.februārī man piešķīra LPSR Lauksaimniecības ministrijas goda
rakstu par 60.gada iegūto pirmo vietu medus ievākuma ražu. (Pavēle Nr.91 Latvija)
Par darbu „Bēnes” sovhozā un bišu medus ievākumu esmu apbalvots: 1967g.11.03.
pavēle Nr.69,1970.gadā11.05. pavēle Nr. 66,1971gadā 11.04.pavēle Nr. 192.”Laumās”,
mājās, kur atradās pārvaldes bišu drava nostrādāju līdz 1962.gada oktobrim. Tā kā biju
savai praktikantei –Zundānei Otīlijai, uztaisījis bērnu, nācās viņu aprecēt un pārnākt
darbā uz sovhozu ‘’Bēne” 1962.gada 1.decembri.Otīlija gāja dekrēta atvaļinājumā. Pēc
tam mēs sarakstījāmies un 1962.gadā 17.februārī salaulājāmies. Kā sacīt jāsaka arī
PSRS laikā.
Interesanti jau bija tas: 1960. gada augustā, pie mums dravā ieradās sovhoza „Bēne ‘’
direktors Dorošenko. Viņš stādījās priekšā –esot pulkvedis(demobilizēts),strādājot
sovhozā par direktoru, saimniecībā vajagot biškopi, lai ejot strādāt pie viņa. Es atteicu
un ieteicu praktikanti – Otīliju Zundāni, jo prakse viņai beidzās un darbs bija vajadzīgs.
Tā Bēnē Otīlija sāka strādāt 1960.gada septembrī.
Biškopības pārvaldes priekšnieks Ārgalis Jānis uzrakstīja labu raksturojumu. Tai laikā
jau tā bija. Ja raksturojums labs- darbs nodrošināts. Nu tas jau visos laikos...
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Jāsaka Otīlija dravu pieņēma. Līdz oktobra vidum kārtīgi sabaroja un ieziemoja bites. To
sekmēja arī labā atvasara, bites labi pārziemoja. Otīlija 1961.gada darvošanas sezonu
labi nostrādāja. Ar 1962.gada rudeni pārnācu pie Otīlijas. Tad nu dzīvojām koka mājā.

Vienā galā paši, otrā galā visi dravas piederumi: kāres, vasks un t. t., viss, kas dravai
nepieciešams. Vēlāk uzcēlu dravas šķūneli, kur novietot rezerves stropus. Uz
1962.gada ziemu bija jau ieziemotas 80 saimes. Ar 1963.gadu darvošanas sākām
strādāt jau stingrāk. Sākām nodarboties ar bišu ceļošanu, tas ir tā, pievest bites pie
medus augu platībām. Tai laikā Dobeles rajonā sēja daudz bišu amoliņa. Vajadzēja tikai
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atrast laukus, sarunāt ar saimniecības vadītājiem, agronomiem un brigadieriem, bites
aizvest un medus raža bija nodrošināta. Ja laika apstākļi bija labvēlīgi, ražas bija. Tā
1967.,1970.un1971. gadi bija labi medus ražas gadi. Par palīgu sāka strādāt Otīlijas
brālis Voldemārs. Nostrādāja kādus divus gadus, tad aizgāja armijā.
No armijas pārnāca Otīlijas vecākais brālis Pēteris Zundāns. Viņš armijā bija ieguvis
šofera tiesības. Sākām gudrot par transportu – labāku. Visu laiku bija tikai motorollers
„Tula”. Sovhozā bija nomainījies jau otrais direktors. Atnāca stabils direktors –Briņķis
Laimons. Viņš bija beidzis Saulaines tehnikumu. Galva viņam labi strādāja. Biškopība
varēja sākt domāt par labāku attīstību. Sarunājām, ka mēs paši uzķīlēsim automašīnu
GAZ-51. Pēteris ķērās klāt un līdz bišu iešanai uz viršu ganībām autiņš bija braukšanas
kārtībā. Tā nu kādus divus gadus mums dravā bija savs transports. Varējām bišu
saimes izvest vienmēr uz medus augu ganībām. Medus ražas nostabilizējās.
Saimniecības direktors Briņķis ieteica, lai mēs savu GAZ-51 apmainām pret UAZ, kas
dravas darbos mums noderēja labāk.
Jā, atminos gadījumu...Braucu ar GAZ-51 no dravas novietnes. Bēnes krustojumā mani
aptur brigadierīte. Viņa saka: Jāni ved mani tūlīt uz Dobeli, man sākušas dzemdību
sāpes. Nav laika meklēt citu transportu. Tad nu es arī liku pedāli grīdā un uz Dobeli
prom. Pret Dobeles sporta stadionu Vija saka: „apstājies ūdens nogājis”! Apstājos. Vija
pagrozījās, sagrozījās un saka –brauc! Nu tad ātri vien bijām pie dzemdību nodaļas klāt.
Tur māsiņas jau bija klāt un šo savāca. Kamēr es to mašīnu apgriežu, pa logu jau
māsiņa bļauj -meita esot klāt. Ja tā padomā ir nu gan sievišķis! Nostrādā līdz
beidzamam un mierīgi dzemdē...
Manai sievai Otīlijai ir gājis daudz grūtāk. Bet nu gods kam gods piecas meitas un vienu
dēlu izspiedusi-„Māte varone”, kaut kur tā mātes medaļa mētājas.
Mašīna kalpoja labi visus astoņdesmitos gadus. Ar dravas darbiem gāja visādi, pat
aizceļojām uz Karēliju. Pēc tam sākās tie gadi, kad bitēm uzbruka tā vareatoze
(ērce).Saimes sāka iet mazumā. Bija jāmācās strādāt pavisam citos apstākļos. Jāatrod
paņēmieni, kā tikt vaļā no ”Varras”. Jāiemācās sastrādāt, sadzīvot un pareizi apkopt
bites. Tā sovhozā „Bēne” par biškopi nostrādāju līdz 1992 gada 11.oktobrim. Sakarā ar
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privatizāciju tiku atlaists no darba. Protams, bites es nepametu. Noķēru dažus spietus
un sāku ar viņām strādāt. Dēls –Kaspars pabeidza Vecbebru tehnikumu. Es jau no tiem
spietiem ticis līdz 13 bišu saimēm. Tās nodevu Kaspara rīcībā. Viņš jau ir ticis līdz 30
saimēm. Jāsaka - ‘’cepuri nost”! Tagad jau apkopj pāri pa 100.Iemācījies kalpot bitēm!...
Var teikt, ka ar 1992.gadu sākās „juku laiki”- jā tā var teikt.
Privatizācija- nu sovhoza izķidāšana. Tas vārds šai padarīšanai labi piestāv.
J.Krūmiņš
2017.gada 14.janvārī.
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Gaļina – es ticu, ka katram cilvēka ir savs liktenis.
Mans tētis Teodors Dicis ir uzaudzis Bērnu namā un pārdzīvojis dzīves netaisnību tieši
kara laikā, kad jaunieti, kam bija tikai 17 gadīgi vācieši piespieda savas armijas
vajadzībām rakt ierakumus. Ienākot Krievu armijai, par šo noziedzīgo kalpošanu viņu
ienaidniekam tēti apcietināja un izsūtīja uz Arhanģelsku.
Mana mamma ir ieceļojusi Latvijā kara laikā 1944.gadā no Pleskavas apgabala
Novosokoļņikiem. Ne mātes, ne tēva, jo to jau vairs nebija, bet vecākās māsas
uzraudzībā. Manai mammai bija tikai 14 gadi, bet jaunākai māsai 8 gadi. Gala stacija
izrādījās izpostītā Jelgava. Tikai pateicoties līdzcilvēku iejūtībai un žēlastībai – izdzīvoja
un nonāca Bauskas rajonā sovhozā Rosme.
Tā notika ar mani. Es mācījos Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijā un katru gadu mūs
sūtīja praksē uz saimniecībām. Un tā, es mācījos krievu grupā, mūs pārsvarā sūtīja uz
Latgali. Tas bija diezgan tālu, neesmu mājās divus mēnešus. Mamma sāka teikt- vai
nevar kaut kur tuvāk iziet to praksi? Pēc trešā kursa, prakses piedāvājuma sarakstā, es
atradu padomju saimniecību „Bēne ‘’ Dobeles rajons. 1973.gada augusta sākumā es
ierados p/s Bēne grāmatvedībā. Mana prakses vadītāja bija Ilma Miķelsone- ļoti prasīga
un gudra.
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Te es iepazinos arī ar pārējām saimniecības grāmatvedēm, kuras katra atbildēja par
savu nozari. Marcinkus Vera par darba algām, Regīna Hmaruka norēķinu grāmatvede,
Juzefa Juškevica– normētāja. Man deva apstrādāt atskaites un pat maksāja par to.
Pirmajā septembrī es ar Regīnu un viņas vīru aizgāju uz balli, kur satiku savu liktenīgo
vīrieti- Valēriju un mēs sākām draudzēties. Pēc tam bija vēl divas prakses un es jau
braucu ar prieku uz Bēni ne tikai kā prakses vietu, bet arī satikšanos, kur mani gaidīja.
1974.gada decembrī es pabeidzu Akadēmiju un mani aizsūtīja strādāt uz p/s Kroņauce,
bet sagadījās tā ka Bēnē pēkšņi nomira galvenais ekonomists Jānis Smiltnieks un Ilma
Miķelsone (manas prakses vadītāja) uzaicināja mani strādāt uz Bēni. Dobeles
ražošanas pārvalde apstiprināja manu pārcelšanu un tā es sāku strādāt p/s Bēne par
galveno ekonomisti. It kā mums daudz ko mācīja un es biju viena no labākajām
studentēm. Bet kad atnāca sekretāre Biruta Kamenšikova un teica, ka man jāuzraksta
pavēles projekts(rīkojums). Es apjuku, jo nezināju, kā tas ir jāraksta. Biruta atnesa man
špikeri – paraugu un viss tapa skaidrs, atlika tikai izpildīt.
Tolaik grāmatveža galvenais darba rīks bija pildspalva, zīmulis un skaitāmie kauliņi.
Vera bija tik izmanīga, ka ar kauliņu palīdzību aprēķināja visu gan dalījumus, gan
reizinājumus, par saskaitīšanu un atņemšanu pat nebija runas –nu īsts divdesmitā
gadsimta galvas kaukulātors.
Pirmā grāmatvežu skaitļojamā mašīna bija „Feliks” un VK- 1.Mēs bijām par to bezgala
priecīgas. Tikai dažus gadus vēlāk, caur lielu „blatu” dabūjām arī kalkulatorus ,kuri bija
pieslēgti pie elektrības. Ļeņina mācība” komunisms - visas zemes elektrifikācija pluss
ķimizācija”, sāka realizēties.
Sākot strādāt saimniecība man piešķīra dzīvokli – virtuvīti un vienu istabu pils otrajā
stāvā, kā vēlāk noskaidrojās, blakus Valērija vecāku pirmajam dzīvoklim. Nu vai nav
sakritības? Tagad gan to ir pārņēmis tautas nams, te tagad ir skatuve.
Bēnes pils pirmajā stāvā bija grāmatvedība. Visi 10 cilvēki sēdējām draudzīgi vienā
telpā. Otra telpa bija atvēlēta speciālistiem(agronomi, brigadieri, celtnieki, zootehniķi).
1975.gada jūnijā, tieši pirms Jāņiem, mēs ar Valēriju apprecējāmies.
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Viesu bija daudz, bet atbilstošas telpas kur tos uzņemt nebija. Par cik mūsu vedēj tēvs
bija galvenais inženieris Horns- šo problēmu atrisināja viņš. Gaudu kombainu novietne,
jeb šķūnis, tika no tehnikas atbrīvots, un viesību galdi ar soliem sameistaroti. Par galdu
klāšanu un ēdieniem atbildība gūlās uz Valērija mammu, kas dzīvoja turpat Ozola ielā
un savu ēdienu gatavošanas mākslu bija apguvusi nevainojami, jau gatavojot ēdienus
gan mehanizatoriem, gan kāzās. Kāzas bija jautras, jo sevišķi otrās dienas izdarības.

Pēc gada mums piedzimst pirmā meitiņa –Inga. Pēc pieciem mēnešiem bija jāatgriežas
darbā. Bet, kur likt Bērnu? Labi, ka Valērija mamma, prata un varēja apvienot savu
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darbu(strādāja par apsēklotāju) pieskatīja Ingu līdz pusotram gadiņam. Tā mazā
mazmeitiņa tika ņemta vienmēr līdzi.
1982. gadā mums piedzimst otra meitiņa- Ļena. Te man palaimējās un bērna kopšanas
atvaļinājumā biju līdz viņai palika 10 mēneši. Pēc tam par aukli atkal bija mana vīra
māte. Bērnu dārza uzraudzība abām meitiņām sākās no pusotra gada, tas bija vecums,
kad bērns pats varēja paēst, un prasīties uz podiņu.
Ne vienmēr laika apstākļi bija labvēlīgi un trūka darba roku taisni pie ienesīgākās un
ķimerīgākās kultūras –cukurbietes, Un tad grāmatvedība devās palīgā gan ravēt gan
novākt. Tos ravēšanas darbus gan drīz konfiscēja iebraucēji no Ukrainas un Moldāvijas,
bet rudens darbi gan palika pašu ziņā.
Bet tad kad visi lauku darbi bija paveikti, saimniecībā rīkoja jautras balles visam
kolektīvam kopā. Bieži braucām ekskursijās pa plašo Padomju Savienību un neizpalika
arī ārzemes.

Saimniecībai sabrūkot manas darba gaitas sākās privāt uzņēmumā un jaunā kolektīvā
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„Antras aptieka”

Un te jau mans jaunais darba kolektīvs – Bēnes PB un mani 60 gadi. Šajā kolektīvā
turpinu strādāt vēl šodien.
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Un tagad mazliet par manu nerātno Valēriju. Saimniecībā strādāja par sagādnieku bet
rudeņos sēdās uz kombaina. Vienmēr bija smaidīgs tāpat kā viņa mamma. Saimniecībā
bija ieguvis iesauku- „Miks”. Visu ko darīja, darīja, ar gudru ziņu, prātīgi un pamatīgi.
Tehnika viņu mīlēja un gandrīz nekad nepievīla.

Te nu gan dziļa nopietnība - izsludināta gaisa trauksme.
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Obligātās civilās aizsardzības mācības nav nekāds joks. Arī radiācijas noteikšanas
aparāts pie sāniem vēl mirklis un gāzmaska būs uz deguna, tad jau vairs neatpazīs...
Pēc saimniecības likvidēšanas darbu turpina Bēnes cukurbiešu punktā. Lietainie un
nemīlīgie rudeņi, bet darbs ir un iznākums tik salds. Pēc Bēnes cukurbiešu punkta
likvidēšanas darbu turpina Dobeles un Saldus cukurbiešu pieņemšanas punktos.

Pēc valdības neprātīgā lēmuma, iestājoties Eiropas Savienībā un dzenoties pēc lielās
kompensācijas

naudas,

Liepājas

un

Jelgavas

cukurfabrikas

slēdz.

Jelgavas

cukurfabriku nekavējoties nojauc līdz pamatiem, lai vairs nav iespējas pat padomāt un
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pārdomāt. Eiropa zināja, ko grib un var.?! Esam no 16 republiku savienības ārā. Un
brīvprātīgi ielīduši plašajā un ļoti atšķirīgajā Eiropas Savienībā.
Bet, viss interesantākais - cik bezgala vienkārši var panākt, lai cilvēks pieņem tik
nāvējošu lēmumu labprātīgi. Vispirms atrod pāris desmitu beigtu zivju Lielupē. Tad
nevar noteikt no kā tās nobeigušās. Notiek beztermiņa un bez rezultatīva izmeklēšana
ar lēmuma pieņemšanu- likvidēt ražošanu. Nu vai nav forši, ja var tik viegli apmuļķot...
Par „dažiem” kompensācijas miljoniem, pataisīt visus Latvijas saldumu un alkohola
ražotājus pataisīt no „neatkarīgajiem” par „ atkarīgajiem” Tikai viens ražotājs- „Latvijas
Balzams”, katru gadu iepērk vairāk kā 700 tonnas cukura gadā, un kur nu vēl ‘’Laima”,
”Staburadze,” Pūre” un tā tālāk. Saraksts var būt bezgala garš, bet nobeigums rūgts.

Kas darbu meklē tas to atrod. Un te
ģimene kopā pie mantojamās tēva mājas atjaunošanas darbiem.

Meitenes pieaugušas, un ģimenes galva, jūtas laimīgs.
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Zanza - manas darba gaitas tālāk aiziet
uz farmācijas nozari, bet pašlaik, kā daudzi latvieši, par savu darbavietu varu saukt
Angliju. Bet vienmēr atgriežos šeit – Bēnē „sovhozā”.
Bēnē pirmo reizi ierados 1980.gadā kā Latvijas Lauksaimniecības akadēmija
veterinārijas fakultātes piektā kursa studente. Tā bija mana garā ziemas prakse pirms
fakultātes beigšanas. Kā tagad skaidri atceros to pelēko ziemas rītu, kad iebraucu
Bēnē. Atceros tāpēc, ka iebraucu ne no parādes puses, bet gan ar mazo autobusiņu no
Īles puses. Ieraudzīju barakas, pelēkos šķībos šķūnīšus un daudzas cūku kūtis. Skats
nebija no tiem iedvesmojošākiem jaunam speciālistam. Pēc tam jau atradu otru Bēnes
pusi un pa vidu sovhozu p/s „Bēne”. Vēl tagad rakstot šo nosaukumu roka automātiski
izjūt ko tik pazīstamu, jo tas bija rakstīts simts reižu uz dažādiem dokumentiem. Kā
atbraucu uz Bēni, tā arī paliku, šeit visus tālākos gadus ar nelieliem pārtraukumiem
darba gaitu plūdumā.
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Tā izveidojās mans darba mūžs kolhozu sistēmā, kas reizē bija arī mana jaunība un
tāpēc klāt jaucas arī liela daļa romantikas un enerģijas. Nekas nebija par grūtu,
garlaicīgi nebija nekad. Tam jāpateicas mūsu vetārstu kolektīvam, kas lai arī kā mums
gāja- vienmēr turējās kopā. Jo mums jau profesija tāda,- ja nepaveiks tavas rokas, to
palīdzēs kolēģa rokas. Mēs bijām Vija, Rita, Toļiks un es. Vēl ar mums bija Sergejevna
(Ļemņicka) un Aņisimovičs (Timohins).Viņi palīdzēja palīgdarbos un vakcinācijās. Kopā
strādājām, svinējām un smējāmies. Daudzus gadus mana darba diena pagāja kopā ar
mākslīgās apsēklošanas tehniķi Veltiņu ( Pluģi). Īstenībā viņa mani ievadīja praktiskajā
darbā, jo man nebija kauns pajautāt un viņa mani pamācīja. Es Veltiņu pat uzskatu par
savu otro mammu. Viņa cepa brīnišķīgas ābolkūkas un humors bija ikdienas sastāvdaļa
mūsu darbā. Tas lauku pamatīgums, kas staroja no Veltas, bija apbrīnojams. Mūsu
brauciens pa fermām nozīmēja, ka noteiktā laikā mēs izbraucam visas govju fermas, arī
jauno telīšu fermas. Velta veica mākslīgās apsēklošanas darbu, bet es ginekologa
darbu (nekas nav jocīgs nosaukumā, jo tāds pastāvēja). Manā aprūpē vēl atsevišķi bija
„Vētru” ferma ar slaucamajām govīm. Mans brigadieris bija Rimalds (Mandeiķis). Vīrs
īstajā vietā! Turpat bija arī viņa dzīvojamā māja, kur dzīvoja arī „Vētru” slaucējas. Ferma
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bija veca, bet ja tā var teikt- mājīga. Īstenībā es savas govis zināju pēc vārdiem un
protams arī pēc raksturiem. Govju vārdus lika ciltslietu zootehniķis Turhmanovs, pēc
cilts rakstiem ar noteiktu burtu. Tos bija grūti izdomāt, jo divu vienādu nedrīkstēja būt.
Atceros izdomājām ‘’Nostaļģija”, bet šī smalkā vārda īpašniece iegāja mežā un nekad
vairs neiznāca ārā...
Braucām cauri Mazgailīšiem, Kaijām, Gailīšiem. Kompleksā „Mazgailīši” strādāja Toļiks.
Viņš tur jutās kā saimnieks, lai arī bija dažādas ķibeles. Toļiks mācēja lietas nokārtot un
es domāju, ka raibais slaucēju kolektīvs viņa vietā arī citu negribēja. Braucām pie jauno
telīšu kopējiem uz Kalniņiem, Ceplīšiem u.c. Katrs kopēju kolektīvs bija ar savām
interesantām iezīmēm un stiķiem, bet ja man ar vienu vārdu jānosauc īpašība, kas
palikusi atmiņā- tā ir labsirdība.
Fermā –„Centrs”, kur stāvēja slaucamās govis strādāja mūsu Rita. Viņas pienākumos
ietilpa arī daudzās cūku fermas. Ritai darbs pie cūkām padevās, tur vajadzēja ātrumu
un veiklību. Troksnis drausmīgs un šmuce arī ne mazā.
Sovhozs paliek atmiņā ar to, ka visu darījām kopā, lai arī nepatika- slapjās un aukstās
rudens biešu talkas, vasarās vēl pēc darba gājām siena talkā. Presētā siena ķīpas likās
smagākas par pašu, bet jāņem augšā līdz jumta korei. Šādā talkas reizē nejauši uzkāpu
uz satrunējuša dēļa un izkritu cauri griestiem tieši govju silē. Bija traki, bet pēc tam
vienalga nāca smiekli.
Kā lai neatceras saimniecības balles? Gatavošanās sākās trīs dienas iepriekš. Parasti
Vijas Keršus mamma nāca par saimnieci. Tas kas bija brīvāks gāja palīgā gatavot.
Ēdieni tika gatavoti riktīgi un sātīgi, pat tika bāztas māju desas. Ballēs tikās viss
saimniecības kolektīvs, arī no tiem darba iecirkņiem, kurus ikdienā mazāk redzējām.
Jauns vai vecs dejoja, priecājās. Katrā ballē notikās kāds jautrs starpgadījums, ko pēc
tam vēl varēja atcerēties.
Varbūt tāpēc, ka pagājuši daudzi gadi un tā bija mana jaunība, smagais darbs,
negulētas naktis un kreņķi, kas piemetās pēc saukšanas uz „sarkano paklāju”, vai PVD
priekšniecības vizītes, ir aizmirsies un nogūlis citās atmiņās, ko nevajag cilāt.
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Pēdējos divus gadus mēs ar Ritu kājām apceļojām mūsu bijušo sovhozu. Visus
iecirkņus un pamestās fermas esam apskatījušas līdz pat Sniķeres pagriezienam. Kur ir
drupas, tur takas aizaugušas, bet kamēr ir mūsu atmiņas, liekas, ka viss atdzīvojas,-bet
vai tu atceries to un šo?
Ir vēl pazīstami cilvēki blakus ikdienā Bēnē. Ne velti vēl tagad mēs dzīvojam Bēnes
daļā, ko sauc par „sovhozu”. No rīta var pajautāt; „vai tu uz Bēni iesi?”
Mums šeit ir sava republika.
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Šodien ir 2016.gada 15.novembris. Kultūras pilī Ziemeļblāzma, skaistā nesen
atjaunotā no Latvijas pirmskara laikiem saglabātā celtnē, noklausījos koncertu- „Manas
Tautas likteņu dziesmas”, skaisti, bet lielāko tiesu skumjas ir šīs dziesmas. Un tad - ”Es
dziedāšu par Tevi Tēvu zeme” un asaras pašas no sevis sāka ripot, kā pupas pār
vaigiem , acu priekšā Gailīšu kapi un Alberta Kļaviņa, padomju saimniecības „ Bēne”
galvenā ekonomista , mana vislielākā skolotāja, brīnišķīga cilvēka, uzcītīga darbinieka
un muzikanta bēres. Tā bija viņa vismīļākā dziesma un mēs to dziedājām, arī man tā ir
mīļa, un pēkšņi man doma izskrien cauri smadzenēm. Vai mani bērni un mazbērni to
varēs nodziedāt vissmagākajā brīdī? Tad arī sapratu, ja šodien nesākšu savu atmiņu
stāstu par Bēnes laikiem, labāks laiks nepienāks!
Esmu dzimusi Bukaišos, augu pie vecmāmiņas, kuru saucu par mammu un kurai biju
mīļākā mazmeita, bet varbūt pat meita!

Te mēs abas” Upesandzaišos”.
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Lielā trūkumā dzīvojām, manai Mildiņai, tā mīļi uzrunāju mammu tagad, bija 32 rubļi
pensijā, bet ik svētdienas rītu mani modināja svaigi ceptu zaptes maizīšu smarža, kamēr
viņa pati to varēja izdarīt! Bukaišu pamatskolā sapratu, ka labi mācās skolotāju un
direktoru bērni. Slaucēju un kūts strādnieku bērni bija tikai niecība, un, tāpēc manī radās
tāds spīts, pierādīt, ka arī es varu.
Un ticiet vai nē, man tas izdevās!
Tālāk - Bēnes vidusskola, pirmā lielā mīlestība. Ilma Miķelsone, saimniecības
galvenā grāmatvede, vidusskolas pēdējā klasē mums izlaidumniekiem stāsta, ka vajag
labu grāmatvedi - speciālistu Bēnes saimniecībā. Es klausos, domājat, man aicinājums
bija „sovhozs” un grāmatvedība - nu nē! Es gribēju būt skolotāja, pietam ģeogrāfijas,
laikam tāpēc tagad mans lielākais hobijs ir ceļošana.

. Bet meitēn, ko tu padarīsi? Mīļais jau
studē LLU, un grāmatvede, vēl 46 rubļus lielu stipendiju apsolīja... Uz priekšu, jāstudē
ekonomistos! Tas nebija grūti, kaut konkurss bija ļoti liels, tomēr Inese Līcīte 4 gadus
studēja „saimnieciskās darbības analīzi”, un jau kā Inese Lasmane tieši pirms 33
gadiem vasarā sāka darbu grāmatvedībā padomju saimniecībā „Bēne”.
Tā sagadījās, ka materiālu grāmatvede Daina Juškevica devās pirmsdzemdību
atvaļinājumā un mani sagaidīja kaudze ar lielākām un mazākām pavadzīmēm, no kurām
pilnīgi neko nesapratu- ko tik mums tajā Akadēmijā mācīja, gan zinātnisko komunismu,
gan sociālisma ekonomiku, tikai praktisko grāmatvedību gan ne! Bet darbavieta man
bija Bēnes muižas torņa stūrī, tur bija grāmatvedības kabinets. Vairs īsti neatceros, kura
no meitenēm man palīdzēja tikt ar visu to galā domāju, ka Regīna, jo viņa bija labākā no
labākajām grāmatvedēm, kuras esmu savā dzīvē satikusi, arī Gaļina un Ilma, bet viņa
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jau galvenā, daudz tāds skuķis nepajautās, bet ja arī pajautāju, vai nesapratu,
grāmatvede Vera mācēja skaļi uzsaukt, ko „ galviņa priekš lakatiņa.”! To atceros visu
mūžu, vēl tagad ar joku, kādam to pasaku, bet toreiz tas ļoti sāpēja. Atceros vēl to, ka
mana alga bija 100 rubļi, bet tas bija 10 rubļu vairāk, kā citām grāmatvedēm, jo biju
beigusi augstskolu. Ilgi nesanāca „kārpīties” man tajos papīros, jo biju gaidībās un
laimīgajiem jaunajiem speciālistiem grāmatvedei un celtniecības inženierim pavisam drīz
pasauli ieraudzīja ļoti gaidītais, pirmdzimtais - Kaspars un pēc tam Ilze. Tā gandrīz trīs
gadus to tik vien darīju, kā mazgāju autiņus, piķēju kāpostu un tomātu stādus, ravēju
kāpostu laukus. Mēs gribējām nopirkt auto, tas toreiz bija bezgala sarežģīti.
Pa to laiku tikām pie trīsistabu dzīvokļa Sporta ielā. Laikam sovhoza direktors ieklausījās
manās žēlabās, jo nu nekā negribēju dzīvot kopā ar Imanta vecākiem. Biju laimīga
jaunajās mājās, bet tās mūsu ģimeni nevis stiprināja, bet „izšķīra”!
Tad nāca mana sapņu stunda! Sovhozā bija balle, varbūt rudens, bet varbūt
Jaungada. Direktors mani uzlūdza uz danci, man ļoti patika un vēl tagad patīk dejot.
Dejojot viņš man uzjautāja, vai nākšu par galveno ekonomisti strādāt, jo tajā laikā
Alberts jau bija solīdā vecumā, domāju, ka jau pensijā un viņam vajadzēja mani šai
darbā ievirzīt! Ak dievs, es nevaru izteikt vārdos to sajūtu! Tas bija brīnišķīgi, es apķēros
viņam ap kaklu un smējos aiz laimes, un man bija vienalga, ka Ilzei tikai 9 mēneši un
nebija bērnudārza. Es zināju, es tikšu ar to galā, gluži kā Skārleta, kura tagad ir mana
mīļākā romānu varone, jo rīt man būs jauna diena! Es būšu galvenā ekonomiste
uzņēmumā, kurā bija 400 strādājošie, ap 700 brūnaļu un 5000 rukšu, un ja pareizi
atceros ap 40 speciālistu, bet tie galvenie mēs bijām 8 vai 9!
Tie bija burvīgi, bet ne viegli gadi manā darba mūžā, bet tos atceros ar siltām izjūtām.
Kā tik mani nesauca, pat par dzelzs lēdiju, Margaritu Tečeri. Šoferiem un traktoristiem
likās, ka mēs tur kantorī visi zogam, knibināmies bez darba! Bet toreiz nebija
kompjūteru, tikai skaitīkļi un kaut kas līdzīgs kalkulatoriem, visu vajadzēja sasmadzeņot
un vēl ieskaidrot šoferiem, mehanizatoriem, lopkopējiem un pat speciālistiem. Tad arī
pilnveidoju savu krievu valodu, jo lielākā daļa darbinieku bija krieviski runājošie. Vēl
tagad, satiekot šos cilvēkus, esmu bezgala priecīga un parunājos ar viņiem krievu
valodā. Saimniecībā ilgākā laika periodā mēs bijā 3 ekonomisti. Kopā ar mani periodiski
strādāja Juzefa Juškevica, Līga Kozlovska un Vēsma Žukovska. Ko tik nenācās darīt,
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bet visvairāk man atmiņā, kā Juzīte ar traktoristu Sagaidaku ar vircas mucu pa
saimniecību braukāja, lai sanormētu darba izcenojumus, bet man tika Zīverts, mēs arām
laukus!

Pēc lielā remonta Bēnes mūžā mums ekonomistiem tika
burvīgs kabinets ar linu aizkariem un koka dēlīšiem pie sienas, tas bija tik skaisti! Es ļoti
centos godīgi strādāt, bet mani nemīlēja darbinieki, jo viņiem vienmēr likās, ka algas ir
mazas, ka kaut kas tiek grozīts un sagrozīts. Bet tā ir bijis un būs visos laikos! Tomēr
Dobeles rajona priekšniecība tā nedomāja, un es 1988.gadā saņēmu GODA RAKSTU.

Laikam, arī prēmiju, ar ko ļoti lepojos.
Bet bija arī brīdis, kad likās mana karjera izputēs. Nestājos partijā. Galvenajiem
speciālistiem, toreiz nemaz nezināju, vajadzēja būt partijas biedriem, ja nē, tad prom!
Tā arī 12.gadus nostrādāju, kā galvenā ekonomista vietas izpildītāja, kadru priekšniece
Anna Vasiļjeva, tā arī mani nepārcēla par galveno ekonomisti. Saruna jau nebija tā
vieglākā, nezinu kā, bet direktors mūs izglāba no tā murga – mani, Imantu un Viju.
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Mēs bijā draudzīgs kolektīvs,
iedzērām šnabi, cienājām kolēģus jubilejās. Mums bija brīnišķīgas balles, kādas vairs
nekur neesmu piedzīvojusi. Atceros tā laika saimnieci Rasmu Barkāni, kura cepa un
šmorēja, lai varam saēsties uz nebēdu un nenoreibt! Viņa vienmēr palīgos mani un
manu īsteno draudzeni Ināru sauca, tad arī stāstīja mums savas dzīves stāstus, un
pamācīja mūs, gan ēst gatavošanas mākslā, gan visādās palaidnībās!
Katru gadu labākie darbinieki brauca ekskursijās uz dažādām PSRS republikām, tas
bija kā medus kolektīvam.
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Čolle ar „savu harēmu”
Saimniecības puiši brauca autokrosā, vai rallijā, vairs īsti neatceros kā to sauca, mums
pat bija savs čempions Haralds Šagbazjans! Mēs braucām, kā tiesneši uz šīm
sacensībām, tas bija labs pasākums, kas gan saliedēja, gan pašķīra mūsu kolektīvu.
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No tiem laikiem ļoti labi atceros arī tādu veidojumu, kā sanitārā kopa, kurā lielākā daļa
saimniecības sieviešu apguva pirmo medicīnisko palīdzību un rīcību dažādos kara
apstākļos, skrējām ar gāzmaskām, glābām ievainotos, tos elpinājām un likām šinas, un
noslēgumā ballējāmies, līdz vienu gadu pat par labu startu mūs aizvizināja uz Hatiņu!
Toreiz mēs vēl neko nezinājām par krievu propogandu un kapitālisma „murgiem”.
Tā kā mūsu saimniecībā bija vīrs, kas gatavoja bezgala garšīgu sašļiku - Čolle, bieži
braucām vienkārši tāpat pacept gaļiņu parunāties, pasvinēt sieviešu, vai vīriešu dienas,
apmazgāt direktora jauno mašīnu! Bet kā jau parasti tas notiek, vieni brauc, citi rauc
pieres un rīko scēnas, citi izdomā pasakainus scenārijus šim pasākumiem. Visjaukākās
atmiņas ir par notikušo pēc grūta darba, bija apsējību balles, svinīgi organizējām pirmo
ražas novākšanas dienu. Līdz ceļiem ūdenī vācām cukurbietes no lauka, gājām sienu
kraut šķūņos. Tas bija un nebija grūti, jo to darījām no sirds! Mums bija laba
saimniecība, tai nebija kredītu un tiešām žēl, ka tam visam pienāca gals.. privatizācija.

Svinīgā pirmā kombainēšanas diena, ierindā visi- kombainieri, šoferi, mehāniķi un pa
vidu viņu puķe Vija Butkeviča. Pēc padarīta darba mazmazītiņš tusiņš, kā saka tagad!
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Drusciņ atcerēšos tos gadus, kad biju komjauniešu sekretāre. Man ļoti patika šis
sabiedriskais darbs, mēs bijām liels kolektīvs, gājām talkot gan savā saimniecībā, gan
pat rajona mērogā to darījām. Man blakus vienmēr bija komjauniete Ināra un abas kopā
mēs toreiz gāzām „kalnus” un taisījām „podus”! Bet tas viss bija mīlestības vārdā un arī
tagad varu apgalvot, bez mīlestības nekas uz šīs zemes pa īstam nenotiek..

Man ir ļoti mīļas šīs divas fotogrāfijas, jo par dāvinātiem ziediem, nekas nav jaukāks
un lielākoties tos dāvina no sirds! Bet komjauniešu nozīmītes ir tā laika greznums,
sirdsapziņa un gods!
Sovhoza teritorijā toreiz valdīja liela nekārtība, nobrukušas kūtis un šķūņi gar Auces
upīti un cilvēki, kuriem tas likās normāli, kuri neko negribēja mainīt! Tomēr tam visam pa
vidu bija Taiga, kas ar savu drosmi un gribasspēku, pēdu pa pēdai izmainīja šo ainavu
un tieši šajā laikā es pavisam negaidot tiku līdz Bulgārijai un VDR , kur redzēju, ka var
dzīvot arī citādi, tur nebija kafija un alkohols uz taloniem, tur bija pilni veikalu plaukti un
nebija rindu, tur bija sakopta vide, skaisti nopļauta zāle un gludi ceļi!
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Tajā laikā pat neatceros kāpēc, saimniecība
iedeva telpas puišiem, kas spēlēja ansamblī ar Bēnes sovhoza vārdu. Tas tik bija kas
jauns, meitenes samīlējās muzikantos, ballēs dejojām viņu pavadībā, līdz beidzot
sadejojos ar Raimondu!
Tagad jau gadus 16 gadus esmu prom no Bēnes. Esmu laimīga, jo dzīves līkloči man
lika pieņemt vēl vienu drosmīgu lēmumu, braukt uz Rīgu, meklēt darbu, atrast to un
pilnīgi izmainīt savu dzīvi. Šobrīd neesmu ekonomiste, bet grāmatvede un jau 13 gadus,
tomēr neatsveramas ir tās zināšanas, ko ieguvu Bēnē, tās man bieži palīdz arī tagad ,
pieņemot svarīgus lēmumus.
bija un ir

Droši varu teikt, ka man ir bijušas 2.darbavietas , kas

manas dzīves pamats -padomju saimniecība Bēne un sabiedrība ar

ierobežotu atbildību- RDL Mūzikas centrs, kur joprojām strādāju. Mani stiprina bijušie
kolēģi, kad satiekamies, un ļoti žēl, ka tas notiek tik reti.

Bet vai Tu atnāksi, kad man vairs nebūs 55? Manējie atnāca un lielā pulkā..
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Man ir izauguši trīs brīnišķīgi bērni, kurus ļoti mīlu un bez kuriem nevaru iedomāties
savu dzīvi, un 4 mazbērni, kurus tagad mīļoju un saku viņiem pie katras iespējas „es
Tevi mīlu” un asaras sariešas acīs par to laiku, kad mēs viens otram to neteicām,
sevišķi bērniem, jo tajos laikos nebija mīlestības, nebija seksa, par to skaļi nerunāja, jo
bija jāceļ komunisms...

Ar mīļajiem, pēc pasaules koru dziesmu svētkiem Mežparka estrādē, viducītī mana mīļā
mazmeitiņa Luīze, kas nu jau 8 gadus man ir iedevusi jaunu vārdu Mecīte.
Nobeigumā: divas jaukas meitenes, kas godīgi darīja savu darbu, gan sovhoza laikos,
bet fotogrāfijās, jau manā zemniekošanas laikā, Dzintra un Sofija.

Mīliet! Novēlu arī Jums, mani bijušie kolēģi no padomju saimniecības Bēne, un vēl,
kamēr kājas un rokas kustās - SATIEKAMIES Bēnes muižā, gadi skaita uz priekšu,
arvien tuvāk tai dienai kad mūs vairs nebūs!
INESE...

127

Tāds savdabīgs nosaukums apdzīvotai vietai – Bēne.

Būtu ļoti interesanti uzzināt kā un kāpēc apdzīvotai vietai dots šāds vārds. Pats
esmu dzimis Priedulas pusē, lauku viensētā ar skanīgu nosaukumu “Saulītes”. Bet
nosaukums Bēne mani bērnu dienās šokēja. Vienmēr, kad kopā ar vecākiem, sanāca
braukt caur Bēni, manā bērna fantāzijā bija šāda vīzija: ap galdu, uz kura ir karte, sēž
apdzīvotām vietām vārdu devēji. No viņiem pats galvenais,

pārrūgušu sulu krietni

sadzēries tēvocis, izdomājis skanīgu nosaukumu, piemēram “Bērzkalni”, “Bērzulejas”vai
vienkārši “Bērziņi”, baksta ar taukainu pirkstu kartē un šļupst: “Bē...Bē...nē, nu...
Bē...Bē...nē...ne ... ielej...”. Blakus viņam rakstvedis, ar tik pat “erudītu” sejas izteiksmi,
ņem un ieraksta – BĒNE.
Šāda, bērnu dienu vīzija, man atkārtojusies ne vienu vien reizi lasot vietu nosaukumus
mūsu jaukajā Latvijā un citur pasaulē, kur iznācis pabūt. Ja tolaik, kad biju vēl puka,
kāds gaišreģis man teiktu, ka mani pusaudža un tālākie gadi ritēs Bēnē, es smietos kā
kutināts... Bet 1972. gada pavasarī mana ģimene Bēnē, Smilšu ielā nopirka māju un
kopš tā brīža esmu Bēnenieks!
Saistībā ar nu jau bijušo, Padomju saimniecību Bēne, kamēr pastāvēja varenā LPSR,
manās darba gaitās ir vērā ņemams periods. Gan pirms dienesta armijā, gan pēc. No šī
laika ir daudz patīkamu atmiņu, bet šeit pastāstīšu par diviem, manuprāt, kurioziem
notikumiem no manām darba gaitām Padomju saimniecībā Bēne.
Mana pirmā iepazīšanās ar Padomju saimniecību Bēne, kuru tautā sauca vienkārši par
sovhozu, notika vidusskolas gados. Bija tāds priekšmets “traktormācība”, to mums
mācīja tā laika saimniecības galvenais inženieris Vilnis Horns. Nodarbības notika
sovhoza darbnīcu otrajā stāvā iekārtotajā auditorijā. Darbnīcas ar dažādām iekārtām,
traktori, mašīnas un viss, kas ar to saistīts, man ļoti patika un interesēja, tāpēc arī
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atzīmes šajā priekšmetā man bija tikai teicamas. Tolaik, vasaras skolas brīvlaikos,
mājās sēdēja retais no vidusskolēniem. Meklējām iespēju, kaut kur iekārtotie darbā un
šāda vēlme no darba devēju puses arī tika atbalstīta. Tā nu brīvlaikā starp devīto un
desmito klasi tiku strādāt sovhoza mehāniskajās darbnīcās. Darbi nebija sarežģīti, ko
vajag pieslaucīt, sakārtot, tehnikas parkā papļaut zāli, kā saldais ēdiens dažkārt palīdzēt
pie kādas tehnikas remonta. Apmēram kā jungam uz kuģa. Sākoties ražas novākšanas
sezonai, saimniecības traktorists, kurš graudu kaltē strādāja ar traktoriņu T-16 (
traktoriņš ar kuzovu priekšā un motoru pakaļā) notrallināja vadītāja apliecību, nu to ko
tautā saucam par tiesībām. Darbnīcās jūtams apjukums, kaltē darba process traumēts,
pelavas neizvestas, graudi noliktavas apcirkņos nesavesti u.t.t. Lieka traktorista nav! Kā
šodien notiekošu atceros. Slauku darbnīcā grīdu, garām iet Vilnis Horns. Pēkšņi
apstājas un saka: Klau, tev labi iet traktormācībā, ar traktoru pastrādāt gribi? Man
gandrīz slota no rokām izkrita. Kāda runa, protams, gribu! Tad kāp manā mašīnā,
braucam uz Dobeli. Dobelē ( neatceros, kā toreiz saucās iestāde kur eksaminēja
topošos traktoristus) daži jautājumi no satiksmes noteikumiem, daži par traktoru
apkopēm un manam apjukumam pievienojas traktorista pagaidu tiesības. Visu augustu
un vēl nedēļu no septembra nostrādāju kaltē ar traktoriņu, iemācījos pa klēts apcirkņiem
manevrēt kā Šūmahers, kaltes veči muka pa malām vēl tikai traktoriņa motora
pukšķēšanu sadzirdot! Nākošās vasaras brīvlaikā, atkal iestājos darbā darbnīcās. Vilnis,
mani ieraugot, tūlīt ved uz mašīnu, tālāk uz Dobeli un nav pagājušas pat divas stundas
manas pirmās darba dienas, kad man rokās ir trešās klases traktorista tiesības. Pilnai
laimei uzzinu, ka saimniecības otrā iecirkņa darbnīcās mani gaida traktors. Jautāju
kāds? Esot T-40. Tas mani nomierina, jo tā vadība neatšķiras no T-16, tāpat
iedarbināms, ātrumi pārslēdzas identiski. Atgriežoties darbnīcās, tur patrāpās
saimniecības galvenā agronome Taiga Šķilte, un Vilnis sarunā, lai viņa pa ceļam aizved
mani līdz traktoram. Otrajā iecirknī nevienu nepazīstu, mani tur arī nepazīst. Taiga
iepazīstina ar otrā iecirkņa traktoristu šefu Gunāru Razdovski un ejam pie traktora, kurš
atrodas aiz noliktavas. Apjūku, jo tur ir nevis T-40, kura vadību pārzinu, bet gan MTZ50, kurus esmu redzējis tikai pa gabalu un neesmu praktiski redzējis traktora ar diviem
motoriem iedarbināšanai (tas otrs ir tauta sauktais puskačs, mazs motors, kuru
iedarbina pirmo un tad viņš iegriež lielo motoru). Saku Gunāram, kā šito neprotu
iedarbināt. Gunārs izskatās ne mazāk apjucis par mani un jautā Taigai, būs tas
traktorists? Taiga kaut ko nesakarīgu murmina un jūtot kaut ko nelāgu – mašīnā iekšā
un prom. Tiek ataicināts kāds no traktoristiem, lai ierāda, kā šis traktors iedarbināms.
Ziņa, ka ieradies traktorists, kurš pat traktoru neprot iedarbināt izplatās kā sprādziens.
Saskrien visi kam ir kājas un kuri šai brīdī ir darbnīcās. Pat divas pīle, no pielijušā
grāvja, smuki gāzelēdamās nāk uz mūsu pusi. Man tāds kauns, ka varētu stāvus zemē
ielīst! Traktors tiek veiksmīgi iedarbināts, nu jautāju traktoristam, kā šim traktoram
slēdzami ātrumi? Tas nu bija kā pieliet eļļu ugunij. Arī to tu nezini!!!? Apkārtējie no
sajūsmas gandrīz lēkā! Ne jau katru dienu - šitāds cirks! Ātrumi man ierādīti, tālāk
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jautāju ar kādu ātrumu šo traktoru bez piekabes jāsāk braukt. Traktorists dziļdomīgi
saka: nu mēs, ja vajag, sākam pat ar augstāko, bet tev iesaku slēgt kādu pa vidējiem un
censties pēc iespējas mazāk nodarīt skādes apkārtējiem un apkārtnei. Ak, kad jums
vajag! Ja tu saprastu kā man tagad vajag, zeme deg zem kājām un ka tik ātrāk tikt prom
no šī kauna staba! (to gan saku tikai domās). Slēdzu augstākajā ātrumā, ātri ap stūri,
pāri pagalmam un ārā uz asfalta. Vēl paspēju atpakaļskata spogulī ieraudzīt, ka viss
līdzjutēju bars izskrējis līdzi līdz asfaltam..., vienīgi pīles nepaspēja...
Otrs kuriozais notikums, ko gribu pastāstīt, ir mazliet ar kapeņu stāstiņu pieskaņu. Biju
atgriezies no dienesta armijā. Pāris gadus pēc darba gaitām ATU 009, atnācu atpakaļ
uz sovhozu. Sākumā par auto daļu sagādnieku, vēlāk par auto mehāniķi un nobeigumā
strādāju par auto darbnīcas vadītāju, tām pašām darbnīcām, kurās pirms armijas iejāju
dzelzs zirdziņu MTZ-50.
Darbnīcās manā pakļautībā bija sagādnieks, sagādnieka pakļautībā automašīna UAZ452. Tāda neliela mašīnīte ar apaļīgu kabīni bez ‘deguna” un kravas kasti vienai tonnai
kravas. Forša mašīnīte, arī vispiemērotākā saimniecības autoparkā katafalka funkciju
veikšanai, kad bija tāda vajadzība. Nu lūk, kārtējā vajadzība. No Dobeles jāatved
iezārkots tantuks, pēc tam sagādes lietas. Pirmais uzdevums paveicams aptuveni divās
stundās. Sagādnieks izbrauca uz Dobeli pusē deviņos. Ap četriem pēcpusdienā man
kabinetā zvana telefons. Līdz šai dienai neesmu aizmirsis šo izmisušo basi, var teikt
dvēseles kliedzienu: “gde naša babuška!!!” Man klausule gandrīz izkrita no rokām...
Pagāja labs brīdis līdz apjēdzu situācijas būtību un traģismu! Ko nu darīt? Mobīlie
telefoni toreiz pat sapņos nebija redzēti. Paņemu palīgos vienu no darbnīcās savu
automašīnu remtējošu šoferi. Kas zina, kāda palīdzība var ievajadzēties un ar manu
dienesta auto dodamies meklēs sagādnieku un babušku. Apjautājamies šur un tur,
Bēnē redzēts esot. Tas arvien vairāk nostiprina aizdomas, ka ziķeris kaut kur
aizdzēries. Sagādnieki, lielākoties, jau īpaši sūrie dzērāji nebija, bet ņemot vērā zināmu
darba specifiku dzērēji gan dūšīgi. Izmisīgi ķemmējam saimniecības un ciemata ceļus
un pagalmus. Tā nu vienā no sānceļiem šosejai no Bēnes uz Auces ieraugām
sagādnieka auto. Kā tad, mašīnā divi līķi, viens iezārkots kuzovā, otrs pārkritis pār stūri
krāc un smuki laiž burbuļus...Izsviedu krācēju no kabīnes, līdzpaņemtais šoferis sēdās
pie auto stūres nogādāt piederīgajiem nelaiķi, bet apreibušo sagādnieku atstāju, lai iet
kājām un pārdomā dzīvi...
Tā nu manas dienas joprojām rit Bēnītē, jau sen tās vārds pierasts un šķiet
pašsaprotams. Esmu iegādājis lauku viensētu, nodibinājis nelielu zemnieku
saimniecību, ģimeni, kurā izaudzināti trīs bērni un priecē jau divi mazbērni. Katrā ziņā
esmu pateicīgs liktenim, ka tas savedis mani kopā ar Bēni un tās ļaudīm.
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Līvija Vindedze
Pasaulē šajā es parādījos 1938.gadā Dobeles slimnīcā. Tālāk mana dzīve līdz
1944.gada novembrim pagāja Blīdenes pagasta „Stirniņās”, un tad mani sauca par
Līviju Netelberģi

.
Bija tēvam ar māti jaunsaimniecība ar 21ha zemes. Astoņas govis, divi zirgi, aitas un citi
sīki lopi. Bija tēvs viņu nostādījis līdzīgu vecsaimniekiem, jo viņš turēja puisi un pats
strādāja savā smēdē un brīvā laikā gāja ar skaidu drāžamo pa mājām un tā kā notika
toreiz ievērojama celtniecība un cilvēki domāja, ka tā tas būs vienmēr un mājām jumtus
vajadzēs. Bet tad notika brīnums, kad divi pasaules varoņi to visu sagrieza.
Mēs novembrī 1944.gadā atstājām mājas ar piecām ēkām un aizbraucām uz Variebu.
Atgriezāmies pēc 20. maija un bija vairs tikai istabas ēka, kas no visiem stūriem karājās
un vēl 10 metrus tālāk no mājas gulēja bumba, kā suķelis, kura arī būtu paņēmusi māju,
bet kaut kā nesprāga.

Sākās vecā dzīve. Tēvs darīja ko varēja, lai izdzīvotu. Dzīvojām kādus trīs gadus četri
cilvēki, govs, zirgs un cūka zem viena jumta. Sākumā iztika mums bija bites, jo tās bija
ar vāciešu palīdzību aizvestas uz mežu un tur nebija atrastas – citādi naudu nepazītu.
Māte vienreiz nedēļā gāja uz Saldu ar sviesta mārciņu groziņā.
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Tad nāca otra problēma -24. Marts, kad tikai dievs mūs izglāba, jo iepriekšējā labā
dzīve vienam otram kaimiņam nebija pa prātam un gribēja mūs nodot. Bet nesanāca.
Sāku iet skolā tepat Stūru pamatskolā(4.kl).Pēc tam mācījos Blīdenē trīs gadus, kuru
beidzu 1953.gadā un ar direktori visi kopā raudājām par „dižā vadītāja un bērnu drauga”
nāvi. Tālāk mācīties aizgāju uz Saldus vidusskolu, bet tur kaut kā neveicās un
1958.gadā iestājos Saldus lauksaimniecības tehnikumā.
1962.gadā tehnikumu pieveicu un saņēmu mācīta zootehniķa diplomu. Biju jau
pieaugusi un uzsāku visāda veida darba gaitas. Pirmā darbavieta bija Upesmuižā –
Kolhozs „Jaunā gvarde”. Te es satiku agronomu Laimoni Briņķi vēlāk Bēnes
saimniecības direktoru.
Strādāju par fermas brigadieri un nebija nekas labāks par to pašu kārtību kāda bija
Stūros. Bieži neskatoties uz savu amatu bija jāslauc govis un jākopj teļi, jo pieņemtie
kopēji bija bezatbildīgi un lieli brīvdomātāji. Labi vēl ka nevajadzēja kopt un barot cūkas,
jo te strādāja 1949. gada represijas izcietis cilvēks.

1965.gadā apprecējos ar Vindedzi Raimondu-Vilni un pēc
gada piedzima pirmais dēls Zigmārs. Sākās kaut kādas nesaskaņas un 1969. gadā es
atgriezos savu vecāku mājās viena ar dēlu. Tā kā darbu uz vietas nevarēju atrast sāku
to meklēt pa visu Latviju. Tuvākais piedāvājums bija Slampe, bet tur nebija kā cerēts, arī
blakus izvietotais krievu
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bumbvedēju poligons mani tracināja. Nākošā, darbavieta, ko man ieteica, bija Dobeles
rajons Bēnes sovhozs pie Laimona Briņķa. Piedāvājumu pieņēmu ar prieku un sāku
saimniecībā strādāt par ciltslietu zootehniķi Dzīvoju Sniķeres ielā 26 mazajā mājiņā.
Kantorī toreiz strādāja gandrīz visi latviešu tautības- direktors, agronoms, grāmatvede,
kas bija no Saldus vidusskolas man pat pazīstama, sekretāre un vēl citi. Vienu vārdu
sakot –savējie.
Agronoms Ojārs Dimants ar sievu izrādījās dzīvo ar mani kaimiņos- lielajā mājā.
Vakaros sagājām kopā, aprunājāmies un pārrunājām par dienā piedzīvoto un
pārdzīvoto. Ojāram bija dēls Ainārs apmēram mana dēla Zigmāra vecumā. Tagad ir
izaudzis un strādā televīzijā, bet mans dēls sava vectēva saimniecībā.
Saimniecībā lauku darbos un fermās pārsvarā strādāja krievu, baltkrievu un ukraiņu
tautības cilvēki. Man ar to krievu valodu gāja slikti, bet viņi mani gandrīz vienmēr
saprata no pusvārda un roku mājienus pieņēma saprotoši. Labi satikām līdz „jaunajiem”
laikiem. Arī es iemācījos mazāk krieviski lamāties un saprotamāk runāt..Tā pamazām
dzīve nostabilizējās. Vienu brīdi strādāju kompleksā, jo pārcēlāmies uz jauno māju.
Darbs kompleksā bija grūtāks. Jo iznāca dažreiz sievas un vīrus ar slotām padzenāt,
bet ļaunā manas izdarības netika ņemtas un sadzīvot varējām tīri labi.
Piedzima man meitiņa Zane un dēls Jānis. Zanei nebija lemts garš mūžs 5 gadi un vēl
drusku, kad notika nelaime.
Mans vīrs saimniecībā strādāja par mehanizatoru un gandrīz katru gadu bija apbalvoto
kombainieru vidū.
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Pratām strādāt un atpūsties.
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Te jau ar godam nopelnīto „žiguli” un skijoringa cienītāju komandu. Saimniecības klusais
ceļš sniega bagāts un pietiekoši līkumots ,lai pārbaudītu vilcēja un velkamo spējas un
izveicību.
Pēc Valsts jaunās atmodas un neatkarības atgūšanas es atgriezos savā dzimtajā vietā
un kļuvu par „galveno mantinieci” tēva mājās.
Tagad neiet nekas, kā domāja. Vilnis satika „vēzi” un 1998. gadā nomira.
Tagad saimniekoju viena ar dēliem. Dēliem ar to sievu izvēli nepaveicās. Un visi
sieviešu darbi joprojām gulstas uz maniem sakumpušajiem pleciem.
Un nobeigumā piekrītu „Jaunā komunāra” kolhoza priekšsēdētāja teicienam – „Brīvajā
Latvijā vēl nav bijis kārtīga saimnieka”. Un vai būs?
Tajā vietā, lai domātu par naudas lietderīgu pielietojumu un produkcijas ražotāju,
neskaitāmas pārvaldes un dienesti cīnās ar Āfrikas cūku mēri un putnu gripu. Pieņem
neloģiskus un aplamus lēmumus. Arī saimniecības laikā bija dažādu karantēnas slimību
uzliesmojumi, bet tika mobilizēti visi spēki un meklētas zāles ārstēšanai nevis kā tagad
masveida dzīvnieku iznīcināšana. Un aizdomīgi ir arī tas, kas lielie ārzemnieku
kompleksi visu laiku tiek sveikā cauri. Plānveidīgi tiek iznīcinātas ģimenes no vēl
esošām lauku mājām. Mūsu pusē uz atmodas laika sākumu bija 12 mājas un katrā
dzīvoja vismaz pieci cilvēki. Tagad ir tikai trīs mājas un tajās tikai pa vienam vai diviem
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cilvēkiem. Iespēja šīm mazajām saimniecībām uz bioloģiskās produkcijas ražošanu arī ir
liegta, jo kaimiņos zeme pieder „ārzemju investoram”. Viņam ir jānodrošina labas ražas,
kas bez ķīmijas diemžēl vairs nav iegūstamas. Un tā ,”sīkais „-Latvieti saraujies!
Teikšu kā ir- tā iepriekšējā savienība bija stabilāka un vienlīdzīgāka. Bija darbs, pietika
naudas nodokļiem, ēšanai un vēl iegādāties jaunu mašīnu. Tagad ģērbjamies humpalās
un braucam ar ārzemnieku dārgajām grabažām. Ja arī to nevaram atļautiesapzīmogojam sevi, kā maznodrošināto, vai bezcerīgo „bomzi”.
Piedod, ka tik skarbi, bet citādi nevarēju.
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Līga

Un te jau ar saviem dūšīgajiem dejotājiem
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Daži fragmenti par padomju saimniecībā „Bēne”nostrādāto laiku.Par sevi varu
teikt,ka esmu bēneniece no”papēžiem līdz matu galiņiem”,tādēļ man nekad nav
bijis vienalga,kas notiek Bēnē. P.s.”Bēne”sāku strādāt 1981.gada 5.janvārī par
ekonomisti un strādāju līdz pat saimniecības reorganizācijai.
Visspilgtāk atmiņā palikusi pirmā darba diena,kad man ierādīja darba vietu lielajā
kabinetā,kur jau starādāja visi saimniecības grāmatveži un vēl divi ekonomisti.šajā
kabinetā īsti kluss nebija nekad,jo vienmēr kādam bija kas jautājams vai
stāstāms.Taču visās lietās vienmēr var atrast arī kaut ko labu,un tā pateicoties
Juzītei(Juzefai Juškevičai) ar ,kuru strādājām pie viena galda, man vēl joprojām nav
problēmu brīvi komunicēt krievu valodā.
Bez tam vienmēr būšu pateicīga saviem pirmajiem darbaudzinātājiem- Austrai
Lahai,kolhozā „Dzintarzeme”un Albertam Kļaviņam p.s.”Bēne”. Kļaviņ onkuls,kā
mēs viņu saucām,iemācīja arī kādu būtisku lietu-viņš teica:”ekonomistiem kapeika
nav jādzenā,to ,lai dara grāmatveži”.Tas nozīmē,savā profesijā nenodarboties ar
mazsvarīgām lietām,bet darīt galveno.
Kad uzcēla piebūvi pilij,kabinetu bija vairāk un tad jau vienā kabinetā cilvēku skaits
bija krietni mazāks.
1987.gadā kopā ar Hari(Haraldu Šagbazjanu) savācām tādu nelielu instrumentālo
ansamblīti,no kura izauga pietiekami lieli mūziķi piem. Agris Siksnis.
Šajā pat gadā nodibinājās arī p.s. „Bēne”jauniešu deju kolektīvs,kuru es vadīju. Ar
jauniešiem vecā gaļas veikaliņa galā izveidojām interesēm atbilstošu Disko
klubiņu.Rīkojām jauniešu talkas,spilgtākās atmiņas palikušas par talku,kad tīrījām
Auces upīti no tilta Īles ielā, līdz darbnīcu tiltam.Vakarā protams „tusiņš”.
Kaut kā sanācis,ka visas atmiņas par p.s.”Bēne”saistās ar darbošanos kultūras
dzīves jomā. Vēl joprojām esmu uzticīga mūsu vecajai pilij un darbojos šeit jau
vienpadsmito gadu kopā ar VPDK Novadnieki,kurus jau pazīst visā Latvijā.Mācu arī
Bēnes vidusskolā matemātiku.
Ja kāds mani vēl neatpazina,esmu Līga Kozlovska(Aderniece).
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Nu visi, kas vēlējās izteikties, izteicās. Ilgāk un garāk stiept vairs
nav jēgas. Dzīve ar saprātu iet līdzās, un ceļš nav bezgalīgs...
Lai nav apmulsums tev sejā!
Dzīve šūpo augšā, lejā.
Tad, kad – lejā,
Skaties augšā!
Tad, kad - augšā,
Skaties lejā!

.

Paldies par piedalīšanos!

Taiga
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Vāka noformējumam ir izmantotas Ivetas Fišeres un Diānas
Jansones, savukārt, nobeiguma ir Mārītes Kiršas foto.

