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Atmiņas no manas dzīves. 

Es, Arturs Gertneris, esmu dzimis 1927. gada 25. aprīlī. Esmu latvietis, dzimis Latvijā,  

Liepājas rajonā, Vaiņodes pagastā, mājās „Lejasbunki”. Tēvs un māte bija 

lauksaimnieki. Tolaik saimniecības, kam bija lielākas zemes par 25 hektāriem, sauca 

par vecsaimniecībām. Mēs vecākiem bijām pieci dēli: Žanis, Arturs, Vilis, Ādolfs, 

Vitolds. Tēvam bija vārds Frīdrihs, mātei –   Emīlija. Tēvs bija arī diriģents Gulbenas 

baptistu baznīcā. Baznīca atradās pie Gulbena muižas starp Priekuli un Vaiņodi. Korī 

bija ap 30 dziedātāju, un tēvs kori mācīja ar vijoles palīdzību. Šo vijoli vēl tagad spēlē 

mana mazmeita Agate Roga. Frīdriham un Emīlijai bija 45 hektāri zemes, no tās 15 ha 

pļavas un mežs. Saimniecībā bija 15 govis, aitas un kādas 30 cūkas, 4 darba zirgi, 

vistas, pīles, zosis, kā arī dārzs ar augļu kokiem un 7 bišu stropi.  

Bērnība  

Bērnībā mēs, bērni, mācījāmies strādāt – ganījām pīles, vistas un zosis, arī lopiņus. 

Mantiņas jau tā nebija, kā tagad. Taisījām paši no klucīšiem visādas figūriņas, no 

papīra kuģīšus, lidmašīnas utt. Izgatavojām arī šaha kauliņus, spēlējām dažādas 

spēlītes un priecājāmies. Biju zosīm diriģents, rādīju takti, lai viņas dzied.  

Skolas gadi 

Vecākais brālis Žanis sāka iet skolā 1931.  gadā, 

kad viņam bija septiņi gadi. Es, Arturs, sāku iet 

skolā 1934. gadā, arī septiņu gadu vecumā. Vilis 

sāka 1936. gadā apmeklēt skolu, Ādolfs – 1941. 

gadā, kad bijām jau zem Staļina jūga. Uz skolu jau 

toreiz vajadzēja iet ar kājām – 3 km. Sliktos laika 

apstākļos tētis iejūdza zirgu Bērīti, tad jau 

brauciens bija patīkams. Skolā bija labi skolotāji – 

muzikāli izglītoti. Skolotāji Bērziņš, Bahs un 

Jansone bija ar vidējo muzikālo izglītību. Skolā 

darbojās pūtēju orķestris, zēnu un jauktais koris, 

kā arī stīgu orķestris. Es, Arturs, dziedāju abos 

koros un spēlēju abos orķestros. Tauru orķestrī baritonu, stīgu orķestrī vijoli. Mēs, 

vecākie brāļi, gājām skolā pie trīs valdībām: Ulmaņa, Hitlera un Staļina. Ulmaņa laikā 

skolā bija arī ticības mācība, Staļina laikā to aizliedza, vācu laikā atkal atjaunoja. 

1941. gadā notika lielā deportācija uz Sibīriju. 14. jūnijā mēs palikām neaizskarti.  

 

Arturs Gertneris 
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Kara gadi 

Karš plosījās. Tanī laikā Vaiņodē Krievi sāka taisīt lidlauku. Saimniekiem vajadzēja ar 

zirgiem vest uz lidlauku akmeņus, vākt visur, kur vien tos var atrast. Arī man bija 

jāved, kaut man bija tikai 14 gadi. Kādu svētdienu es nebraucu – tad notika vācu 

uzlidojums, lielā bumbošana, granātu mešana uz garnizonu. Krieviem bija steidzīgi 

jāatkāpjas, vācieši sāka strauji dzīt krievus ārā no Latvijas. Un tā sākās vācu laiks. 

1942. gadā sākās it kā brīvība. Svinam pateicības svētkus gan baznīcās, gan kultūras 

namos Dievam par godu. Priecājamies, kā vācieši iet uz priekšu. Eju baznīcā, dziedu 

korī, dziedu jauniešos, spēlēju draudzes stīgu orķestrī čello, dziedu dažādos 

ansambļos, sāk attīstīties mana garīgās dzīves saprašana. To pavasari aprīļa mēnesī 

1942. gadā gulēju ar ļoti smagu plaušu karsoni. Mana mamma katru vakaru lūdza par 

mani Dievu, lai man neļauj nomirt, bet sūta mani strādāt Viņa valstības darbā. Pēc 

izveseļošanās piedzīvoju ko neparastu. Kādu pēcpusdienu es gulēju vai sēdēju istabiņā 

savā gultā  viens – pārdomāju slimības laiku un arī mammas lūgšanas. Mani 

pārsteidza parādība, par ko tikai pāris reižu esmu stāstījis, jo baidījos, ka ļaudis var 

nodomāt, ka Arturs lielās, bet šinī atmiņu stāstā es nevaru to  neuzrakstīt. Pēkšņi 

parādījās sātans (velns). Es ļoti izbijos, kliedzu: „Sātan, atkāpies!” Un viņš pazuda, jo 

biju pārbijies. Pēc tam īsu brīdi, vienu momentu, parādījās Kristus, jo es tajā momentā 

lūdzu aiz bailēm, lai Dievs mani glābj. Pēc tam es dzirdēju skaidru balsi: „Tu esi 

atpestīts!” Mamma bija otrā istabā, bet no tā visa neko nedzirdēja. Un pēc tam, 

piecpadsmit gadu vecumā, tiku kristīts Gulbenas baznīcā.  

Mani kristīja mācītājs Hugo Alnis. Reizē ar to es kļuvu par Gulbenas baptistu draudzes 

locekli. Cik svētīgas ir mammas aizlūgšanas! Cik svētīgas ir ticīgas mammas ģimenē! 

Tā ir Dieva žēlastība. 

Vecāko brāli Žani 1943. gadā iesauca uz apmācībām Paplakas garnizonā pie Paplakas 

muižas. Rudenī viņš tika pievienots deviņpadsmitajai divīzijai un aizsūtīts uz fronti. 

Gads, kurā Hitlera „esesieši” organizēja žīdu nošaušanu ar visiem bērniem. Ja kādus 

paslēpa, tad vācieši, ja atrada, nošāva visus, arī tos, kas slēpa.  

1942. gadā, kad krievi atkāpās, vācieši atrada kameras, kā, piemēram, Liepājā Zilais 

brīnums, kurās vilka iekšā visādus cilvēkus un spīdzināja, mauca nagus utt. 

Spīdzinātāji bija žīdi. Atriebība aiz atriebības. Paldies Dievam, ka mūsu ģimeni tas 

neskāra.  
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1944. gads bija ļoti auglīgs gads, laba 

vasara. Ber ar ļoti daudz un dažādiem 

pārdzīvojumiem. Pavasarī, kādā naktī, Žanis 

ieradās no frontes. Pēc Džūkstes lielās kaujas 

pret krievu armiju no viņa rotas palikuši dzīvi 

tikai trīs. Tā viņi ar kājām vai kādā citā veidā 

(pēc iespējām) pārradās uz brīdi mājās. Ilgi 

mājās uzturēties nevarēja, jo to uzskatīja kā 

dezertēšanu no armijas. Pēc divām nedēļām 

Žanis brauca uz Rīgu pieteikties. Pēc tam 

viņu iedalīja 15. divīzijā, ko sūtīja uz Vāciju, 

uz otru fronti. Tālāk dzīve turpinājās kā 

parasti – ar visiem vasaras darbiem. Kara 

troksnis nāca ar- vien tuvāk, un vāciešiem 

nācās strauji atkāpties. Pienāca rudens, 

oktobra mēnesis, apšaude jau pie Elkuzemes 

stacijas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gertneru ģimene 1944. gada maijā. Sēž: 

mamma Emīlija Gertnere, tēvs Fridrihs 

Gertneris, vidū stāv Vitolds. Stāv 1. r. no kr.: 

Vilis, Ādolfs, 2. r. no kr.: Arturs, Žanis  

 

Mana tēva māja un dārzs. No kreisās: Vilis, Vitolds un Arturs (vēlāk uz Sibīriju), Ādolfs (paliek Latvijā), 

Žanis, sēž (aiziet karā) 
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Un tāpēc 9. oktobrī, kad bijām vienā apšaudes lokā, mums nācās pamest mājas un 

bēgt tālāk no pirmajām līnijām. Krāvām mantas ratos un pēc iespējas vairāk lopus 

centāmies dzīt līdzi. Pa to laiku nomira vecaistēvs Jēkaups Gertners. Gribējām uzrīkot 

bēres, bet tā kā iznāca bēgt no lodēm, atstājām to iezārkotu ratu šķūnī. Fronte 

stumdījās uz priekšu un atpakaļ, un mēs apmetāmies pāris kilometru no mājām, 

Pilskalnos, Gūža mājās, kur dzīvojām kādas pāris nedēļas. Visu laiku domājām, ka 

vācu atkāpšanās ir neizbēgama, ka varēsim pārlaist fronti un palikt krievu pusē, būt 

atkal savās mājās. Kādu dienu, kad šaušana bija mazliet mazinājusies, man izdevās 

vēl aiziet līdz mājām. Vācieši man parādīja, ka vectēvu aprakuši un pielikuši krustu. 

Mūsu mājās dzīvoja vācu karaspēks, kāva un apēda mūsu lopus. Mūsu apmešanās 

vieta bija zem klajas debess – aiz diviem pilskalniem. Fronte palika draudošāka un 

bīstamāka, tāpēc devāmies tālāk. Braucām ar diviem zirgiem divjūgu ratos, kuros 

salikām mantas. Lēnām devāmies un Vecpili un tad uz Kalveni. Bieži iznāca pavadīt 

nakti zem klajas debess vai pie kāda koka stumbra, vai kādā karaspēka pamestā 

mītnē, kas parasti bija pilna ar utīm. Beidzot nonācām Kalvenē kādās mājās, cik spēju 

atcerēties, mājas sauca „Miki”. Tur mēs dzīvojām pirtī, atkal kādas divas nedēļas. 

Nācās likvidēt dažus lopus, atstājām tikai divas govis un divus zirgus. Vajadzēja 

sagatavoties tālākam ceļam, sagatavot ko ēdamu. Turpinājām ceļu, bija jābrauc 

tālāk, jo arī Kalvenē droša palikšana nebija. Fronte nāca tuvāk. No Kalvenes uz Cīravu, 

no Cīravas uz Saku. Mūsu papam Sakā bija pazīstami baptistu draudzes kora diriģenti: 

Andrejs un Adams Ģēģeri. Tētis ar viņiem mācījās kopā diriģentu skolā. Tad nolēmām 

doties uz Saku. Un tā atkal sākās mūsu ceļojums. Tētis ar sakrāmētajām mantām 

sēdēja ratos un lēnām brauca uz priekšu. Mēs ar atlikušajām divām govīm soļojām 

līdzās, cik vien varējām. Kad pienāca vakars un palika tumšs, kaut kur mežmalā 

pavadījām nakti, un, tā ceļojot, nonācām „Klienos” pie Andreja Ģēģera. Ceļā vienmēr 

bija jādomā, vai tiksim galā, jo daudzus bēgļus no vācu vai krievu lidmašīnām apšāva 

vai uzmeta kādu granātu. Vienmēr bailēs vienīgais sargs bija Dievs.  

Dzīve „Klienos”  

Ieradāmies “Klienos”. Saimnieks un saimniece sagaidīja mūs laipni. Un mēs jau bijām 

vairs tikai piecas personas, jo Kalvenē un Cīravā izšķīrāmies no kaimiņiem, kas mums 

sākumā ceļoja līdzi no “Kalna  bunkiem”, un atvadījāmies arī no mūsu dienesta meitas 

Zelmas. Satiekoties un pārrunājot dzīvi un apstākļus, “Klienu” saimnieks sacīja: 

„Dzīvosim, taupīsim, ievietosim lopiņu stallī un gan jau kaut kā pārdzīvosim.” Mums 

pašiem ierādīja istabiņu, kur varam apmesties. Un tā deva barību lopiem un arī mums, 

kā jau katru rītu miltu biezputra. Viss jau tā kā būtu nokārtots. Es pats arī dabūju 

darbu pie vāciešiem – strādāt uz ceļa, bedres līdzināt, grāvjus rakt un iztīrīt, tā man 
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izdevās kaut ko nopelnīt. Katru rītu septiņus kilometrus gāju ar kājām uz darbu un 

vakarā atpakaļ. Varēju saņemt skaidu maizi ar miltu piejaukumu, tādu, ko deva 

armijai. Dažreiz izdevās kādu zupas šķīvi dabūt no armijas katla.  

Ziemassvētkus svinējām Adama Ģēģera mājā „Meņģi”, tur bija lielākas telpas. Sakas 

baptistu baznīcā nevarēja, jo to bija ieņēmuši vācieši un pārvērtuši par zirgu kūti. 

Adamam arī mājā dzīvoja bēgļi, tāpēc katrā mājā bija sava dziedātāju grupiņa, un 

Ziemassvētkos “Meņģu” mājās katra grupa dziedājām atsevišķi. Cik atceros, pēc 

Jaunā gada mājās uzradās ļoti daudz žurku. Tā jau saka, ka žurka nekad nav viena. 

Naktīs istabā visu laiku trokšņoja un kāvās uz palodzēm. Vienu nakti, nezin, kā tas 

gadījās, gulēju un kāda žurka man uzkrita tieši uz mutes. Es pārbijos! Tās ēda mūsu 

gaļu, miltus, kas bija klētīs, un arī visu pārējo, kas bija atrodams ēdams. Bet ar 

pavasara iestāšanos tās pazuda. Citi pat bija novērojuši, ka bars žurciņu aiziet pa ceļu. 

Pavasarī, aprīļa mēnesī, kārtojām sētu, krāvām kaudzēs žagariņus. Kad es skrēju uz 

istabu pēc sērkociņiem, mani pārsteidza milzīgs suns un metās ar zobiem man krūtīs. 

Es nesapratu, kas notiek. Paskatoties apkārt, redzu vīrus ar automātiem rokās. 

Saprotu, ka esmu žandarmu, Hitlera uzticības kalpu, ielenkumā. “Dezertieris,” saka. 

„Nošaut viņu!” Bet paldies Dievam, ka mūsu barā bija, kas labi pārzināja vācu valodu, 

un izdevās pierādīt, ka neesmu bijis armijā un neesmu dezertējis. Man to pavasari 

palika tikai astoņpadsmit gadi, un pavasarī vācieši būtu iesaukuši armijā. Kādu dienu 

pienāca paziņojums, ka visiem bēgļiem jāsapulcējas pie Liepājas Kapsēdē, lai pēc tam 

ar kuģi tiktu vesti uz Vāciju. Jūra mīnēta, ko darīt? Sagrauts un noskumis aizgāju 

šķūnī, raudādams lūdzu Dievu, man lūdzot pat brīžiem likās, ka šķūnis kustas. Pēc tam 

sirdī saņēmu atbildi – ej uz Pāvilostu pie žandarma un izstāsti visu, ka tēvs vecs un 

slimīgs, bet brāļi maziņi. Lūdz, lai ļauj palikt, nebraukt. Tā es arī izdarīju un dabūju 

atļauju nebraukt, un varēju palikt Latvijā. Un braucēji arī nekur neaizbrauca, jo bija 

jau par vēlu.  

Kapitulācija 

Vēsturisks notikums, beidzies Otrais pasaules karš. Cilvēki ir satraukti, kas tālāk būs. 

Vācu armija sakauta. Un tad sākas nākamie traģiskie notikumi. Krievu armija kā 

uzvarētāji darīja, ko grib. Sākās laupīšana, izvarošana un tā uz priekšu. Kādu dienu 

mājā ienāca kāds bariņš zaldātu, īsti neatceros, cik to bija, sacīja, ka meklē dezertierus 

vai bandītus. Mūs sadzina vienā istabā, un viens mūs apsargāja. Citi vandījās pa 

skapjiem, visu izmētāja uz grīdas, staigādami visu samina, kas patika, to paņēma un 

aizgāja. Salikām visu vietā, samītās, dubļainās drēbes izmazgājām. Otrā dienā tas 

pats atkārtojās. Pēc tam gribēja lopus aizdzīt, tad radās kādi, kas to visu pārtrauca. 
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Kādu dienu savāca stiprākos un aizdzina uz šķūni kaut kur Salienas rajonā. Apkārtējie 

cilvēki kādiem atnesa ko ēdamu. Kaut ko mazliet dabūju arī es. Tur pavadījām divas 

nedēļas kopā ar leģionāriem. Tālāk gājām ar kājām uz Aizputi, apsargāti, kā jau 

gūstekņi vai noziedznieki. Aizputē mūs mazliet šķiroja. Kur palika armijas vīri, es īsti 

nezinu, bet mūs vienu daļu, tajā skaitā mani, ielika vecā Aizputes pilī aiz drāšu žoga. 

Un atstāja tur vienu nedēļu badā. Bez maizes un ūdens. Pa to laiku tikai nāca kādi vīri 

un pratināja. Pēc nedēļas mūs dažus atbrīvoja, bet citus jau pāris dienu ātrāk. Tālāk 

35 kilometri kājām uz Saku, uz “Klieniem” pie savējiem.  

Kad mani atbrīvoja, pirms došanās ceļā es aizgāju Aizputē pie vecā Pauzera, kas 

kādreiz dzīvoja Priekulē un pēc amata ir mūrnieks. Viņš pie mana tēva reiz mūrēja 

krāsnis. Tā es viņu pazinu. Aizgāju, prasīju ēst. Vispirms viņš mani izjautāja, kā es te 

rados un citas lietas. Tad viņš man iedeva paēst nelielu daudzumu pārtikas, bet pēc 

kāda laika vēl. Nakti pavadīju tur, no rīta, saņēmis lielāku daudzumu pārtikas, devos 

uz “Klieniem”. Sakā nonācu atkal pie savējiem un gatavojāmies braukt uz mājām, no 

kurām nācās aizbēgt. Sakām pateicību mīļiem “Klienu” saimniekiem, kas mums 

parādīja mīlestību, pielūdzam Dievu un dodamies ceļā.  

Atkal mājās 

Un tā 1945. gada jūnija beigās atkal atgriezāmies mājās. Savos klajumos, pilnīgi tukšā 

vietā. Kas nebija nodedzis, bija izspridzināts. Vienīgais veselais bija mājas pagrabs, kur 

paslēpties. Visi, kas bija tuvāk Vaiņodei, palika krievu pusē, jo tiem fronte pārskrēja 

nemanot. Daudzi nedabūja atjēgties, kad ir jau pie krieviem, un mājas palika 

nenopostītas.  

Atgriešanās  

Dzīve sākās pilnīgā tukšumā. Sākām meklēt iespējas, kā kaut ko iestādīt. Atceros, ka 

kartupeļus stādījām, lielajiem kartupeļiem izgriežot acis, un tos gabaliņus likām zemē, 

jo pašus kartupeļus vajadzēja pārtikai. Visu laiku domājām par to, ko ēst, tāpat arī par 

kādas būdiņas būvēšanu, kur dzīvot. Mums nebija nekas vairāk, kā vien tas, ko 

pārvedām. Divas govis, divi darba zirgi, ar kuriem uzreiz nācās no ciema vest malku un 

baļķus. Bija labi arī, ja dabūja kādu rubli, jo domājām par mājiņas celtniecību. Vācieši 

bija izbūvējuši no dēļiem ceļus. Tāpēc plēsām ceļa plankas un būvējām mājiņu. Man 

jau maz bija laika mājās palīdzēt strādāt, jo bieži bija jāierodas kara komisijā, lai 

gatavotos armijai. Tā  bieži devos uz Liepāju un atpakaļ ar kājām. Pienāca oktobris, 

kad bija jāiet dienēt. Aizsūtīja mani ar visiem pārējiem uz Daugavpils cietoksni 

Daugavas krastos. Tūlīt mani iedalīja pūtēju orķestrī. Pavasarī, marta beigās vai aprīļa 
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sākumā, aizsūtīja uz Urāliem, pēc mēneša atpakaļ uz Rīgu, pie tam uz veco vietu – uz 

Daugavpili. Tad mani iedalīja ārrindniekos, bet rudenī, oktobrī, kad bija pagājis gads, 

tiku mājās. Un atkal sāku strādāt kopā ar savējiem. Cēlu savu pagaidu māju, 

atjaunoju kūtiņu, sāku iet baznīcā Vaiņodē.  

Dzīve turpinājās, mani gribēja iesaistīt milicijā kā bijušo karavīru. Tur es negāju. 

Gribēju atkal uzcelt mazāku mājiņu, pabeigt lopu kūti, bet tas neizdevās. Līdzekļu 

nebija, vajadzēja kaut kur strādāt. Strādāju Vaiņodē pie mammas brāļa „Kalna 

Sudmaļos”, kas nebija nopostītas, lai nopelnītu pašam un pārējiem ēdamo. Valdība 

uzlika lielus meža darbus, vajadzēja sagatavot malku un baļķus būvdarbiem. Paldies 

Dievam, brālim Vilim nevarēja uzlikt šo darbu, jo viņš tobrīd slimoja ar tuberkulozi. 

Ādolfs ar Vitoldu bija parāk jauni, tie vēl gāja skolā. Vilis varēja kaut ko mājās padarīt, 

jo kādam jau bija jārūpējas arī par lopiņiem. Arī zirgiem bija uzliktas normas, kas bija 

katru dienu jāizved no meža. Meža darbus veicām Vaiņodes mežsaimniecībā un tās 

apkārtnē. Sagatavošanas darbus bija jāveic aptuveni 30 kilometrus no mājām – aiz 

Vaiņodes pie Kazbara stacijas. Turp vienmēr nācās doties kājām, jo zirgi bija 

nepieciešami, lai apstrādātu zemi mājās. Tāpēc ņēmu līdzi maizīti pāris dienām. Naktī 

pie stacijas kādā telpā ļāva pārgulēt, un no rīta ķērāmies pie darba. 

1949.  gads 

Arī šis gads, tāpat kā iepriekšējie, bija darba pilns – no rīta agri apkopu bērīti, lai var 

pulksten sešos vai pat citreiz piecos iejūgt un braukt. Visu jau paspēt neizdevās – 

uzcelt māju un padarīt to, ko valdība prasīja. Tāpēc pēc atgriešanās no bēgļiem visai 

ģimenei vajadzēja četrus gadus dzīvot mājiņā, kas bija līdzīga bunkuram. Gluži kā 

partizāniem.  

1949. gada 25. marts, agrs rīts. Pieceļamies, darām visu, kā parasti. Nezinu, kāpēc 

nebiju aizgājis meža darbos. Mēs ar brāli Vili zāģējām malku, lai būtu kurināmais. 

Apmēram ap pulksten desmitiem sētā ienāk bariņš vīru – viens virsnieks un citi palīgi – 

un paziņo šo „priecīgo” vēsti:  “Mēs jūs izsūtām, pārceļam uz Sibīriju, Omskas 

apgabalu.” Mani virsnieks apsēdināja sev blakus, pats ar pistoli rokās, it kā bandītu 

noķēris. Pārējie jūdz zirgus divzirgu ratos, krāmē mantas, drēbes un, cik bija, tik arī 

ēdamo. Pārējās govis, aitas, graudi un visas citas lietas palika turpat. Tā mūs 

iesēdināja Priekulē vilciena vagonā. Zirgus un ratus zaldāti aizbrauca prom. Tā, lūk, 

sākās divu nedēļu ceļš lopu vagonā. Grīdā caurums, speciāla izlietne. Uz vakarpusi 

vilciens sāka kustēties. Tas bija pārdomu brīdis. Saulrietā vilciens gāja pāri Latvijas 

robežai. Visi raudājām... Kad bijām kādu gabalu braukuši, vilciens apstājās vakara 

krēslā kādā vietā ārpus pilsētas. Mūs pārsteidza interesants skats. Kādus desmit vai 
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vairāk metrus nost no vilciena stāv krievu armijas vīri, pa dažiem soļiem viens no otra, 

ar automātiem rokās. Atver vagona durvis un saka, lai izkāpj un nokārtojas tepat uz 

sliedi. Kauns bija jāaizmirst. Turpat blakus visi – jauni, veci, meitenes un zēni. Mēs 

bijām līdzīgi, bijām kā kara gūstekņi, un, stāstot cits citam pārdzīvojumus, visi kopā 

braucām pretī nezināmajam, tā bija vieglāk. Neatceros tik labi tās vietas, kur kādreiz 

iedeva kādu zupas šķīvi, vienīgi Sverdlovsku atceros. Mūs veda Maskavai apkārt, un tā 

apstāšanās ar godasardzi, lai pie sliedes var nokārtoties, bija vairākas reizes. Vilcienā 

bija kāds vīrs no Kalētiem, kam bija līdzi sudraba kornete. Tas šo instrumentu izbāza 

pa lodziņu un spēlēja pazīstamākos korāļus. Brauciens bija garš, bet braucienā visi 

kopā gan padziedājām, gan paraudājām. Stāstījām cits citam piedzīvojumus. Lūdzām 

Dievu. Līdz nonācām gala stacijā, kādus 20 km pirms Omskas. Mūsu vagonā bija 

vairākas ģimenes: mēs, Gertneri, Kroņkalni, Henki, Krūtiņi, Strauši, Freimaņi, Kadeģi, 

Tiltiņi, Miglinieki un citi. Pēc skaita, cik bija katrā ģimenē, neatceros. Kad sākām 

izkrāmēties, tad sapratu, ka dažādu kolhozu un sovhozu priekšnieki izvēlas vai lozē, 

kuru vagonu ņemt. Mūsu vagonu izvēlējās sovhozs „Pjaķiļetka” – piecgade. Nu tad 

mēs krāmējāmies ārā uz lielām koka ragavām, jo bija vēl sniegs. Tas bija ļoti 

interesanti, jo ragavas vilka divi lieli vērši. Un tā citi nonāca sovhoza centrā, mūs 

novietoja vietā ar nosaukumu „Novihutor”. Tur manu ģimeni pieveda pie garas mājas 

un ierādīja, kur dzīvot. Viena istabiņa un virtuvīte. Vēl ir auksts un jākurina māja. 

Malka atvesta tikko kā no meža garos gabalos, tālāk vari darīt, ko gribi. Tualetes nav, 

tāpat kā gultas un viss pārējais dzīvošanai nepieciešamais, vienkārši – dari, kā redzi. 

Labi, ka līdzi biju paņēmis āmuru, zāģi un cirvi, tad kaut kā sataisīju kaut kādas 

gultiņas un iekurināju krāsni. Viss notika vienkārši kaut kā. Pagāja aptuveni divas 

nedēļas, tad  nomira tētis. Viņš jau slimoja, kad bijām ceļā. Atceros, ka apglabājām 

tēti tieši Lieldienās. Kāds vietējais vācietis izveidoja zārciņu, mēs izrakām bedri, un es 

pats viņu pavadīju ar Tā Kunga vārdiem. Vēlāk direktors stipros vīrus aicināja uz darbu 

celt jaunas cūku kūtis sovhozā. Pavisam kopumā bija četras lielas fermas, vēlāk, 

protams, strādāju arī citus darbus, biju brigādes vadītājs, mēs taisījām māla ķieģeļus. 

Trīs gadus arī nostrādāju par pavāru cūku virtuvē. Es biju vecākais, kam vajadzēja 

zināt, cik jāvāra un kas jāvāra. Mēs bijām pieci pavāri – divi pa nakti, trīs pa dienu. 

Man bija jāzina, cik un kādu barību dot katrai cūkai un katram sivēnam. Mums bija 

māšu ferma. Tur bija ļoti dziļas un platas akas. Pie akām lielas vannas, kuras ar 

speciālu ierīci pielēja pilnas ar ūdeni. Pēc tam ar spaiņiem pielēja uz ratiem lielas 

mucas un tad veda cūkām. Kādu dienu es nāku no fermas un redzu pie akas daudz 

cilvēku, gāju skatīties. Vērsis ielēcis akā! Ūdeni no akas smēla ar divām lielām mucām. 

Viena gāja lejā, otra nāca augšā, katra pa savu trosi. Un tā arī vērsi izcēla no akas.  
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Kad bijām pāris gadus nodzīvojuši, es uztaisīju pats savu māju. No māla blokiem un ar 

velēnu jumtu, tad vairs nebija jācīnās ar blaktīm. Divus gadus nodarbojos ar 

lauksaimniecību, remontēju traktorus, sējmašīnas. Vienu gadu biju fermā par 

agronomu. Bija darīšanas arī ar čekistiem, kamēr Staļins bija dzīvs. Pēc tam bija citādi.  

Dažkārt manā mājā notika kādi svētbrīži. Sākumā, kad gāja grūtāk, bija, kas domā par 

Dievu. Vēlāk tā vienaldzība auga. 

Vairākas ziemas es, Arturs, un 

Žanis Kroņkalns remontējām 

ratus un ragavas siltā telpā. 

Taisījām arī logus un durvis. 

Sibīrijā strādāju ļoti daudz un 

dažādus darbus, ko pat visus 

nevaru šeit aprakstīt.  

Sovhoza centrā pienāca pūtēju 

orķestra instrumentu komplekts. 

Tas bija kādus divus vai trīs 

gadus pirms došanās mājās. Pa 

vakariem mani uzaicināja mācīt 

orķestri, sākumā notis, pēc tam 

spēlēt pēc notīm. Protams, par 

to arī saņēmu naudu, un 

ģimenei bija lielāki ienākumi. 

Visus gadus brālis Vilis veda 

cūkām barību no sovhoza centra 

uz mūsu fermu. Mamma 

apkopa mājas. Brālis Vitolds ātri 

apguva krievu valodu, tāpēc 

varēja mācīties vidusskolā. 

Sibīrijā bija arī ļoti daudz ticīgu vāciešu, kas cieši turējās pie savas ticības un apmeklēja 

draudzi. Sibīrijas cilvēki ir daudz miermīlīgāki un izpalīdzīgāki kā pie mums. Kad 

domājām braukt mājās, un visas atļaujas un pases jau bija saņemtas, mani izsauca uz 

kantori, kur bija sapulcējusies visa saimniecības valde, es ļoti baidījos, kas būs. Bet 

tomēr tie gribēja mani pierunāt, lai palieku. Solīja man labu darbu, algu un 

nodrošinātu dzīvi, bet es nepaliku. Vēl vienu gadu Sibīrijā palika brālis Vilis, jo bija 

apprecējies. 

     Sibīrijā pie savas mājas 1953. gadā. No kreisās: Vilis, Vitolds un           

A    Arturs,  mamma Gertnere Emīlija 
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1957.  gada  septembris 

Ceļš uz mājām 

Sākam kārtot bagāžu, domājam, ko ņemt līdzi, ko atstāt. Ceļa nauda ir sakrāta. Pārdot 

kaut ko ir grūti, jo nav jau, kas pērk. Visi vienkārši gaida, lai tu atstāj un brauc prom. 

Visas nepieciešamās mantas, ko nevar salikt koferī vai somā, liekam konteinerī vai, 

precīzāk, tādā īpašā skapī, kuru pēc tam saņēmām Vaiņodē. Atvadījāmies no 

saimniecības ļaudīm. Raudājām visi, jo kopā bijām vairāk kā astoņus gadus. Tēvs 

palika Sibīrijā, jo bija jau miris. Mēs pārējie – es, mamma, Vitolds – kopā ar Kroņkalnu 

ģimeni dodamies ceļā. Ne vairs lopu vagonā, bet gan pasažieru vilcienā. Braucam 

vienu nedēļu. Pārsēšanās Maskavā un Rīgā. Un tā 1957. gadā atkal izkāpjam Vaiņodes 

stacijā. Izkāpām no vilciena un devāmies pie mammas brāļa Žaņa Sudmaļa un viņa 

sievas Annas Sudmales. Brīnumainā kārtā vēl pēc astoņiem gariem gadiem Sudmaļu 

mājas sargsuns mani pazina – nakts vidū skrēja man ar prieku klāt.  

Atkal Latvijā 

Pienāca laimīgā svētdiena, kad pēc astoņiem gadiem varējām iet uz Vaiņodes baptistu 

baznīcu. Astoņi gadi ir ilgs laiks, tāpēc baznīcā aiz dziļa prieka un pārdzīvojuma izplūdu 

asarās. Bija tik labi satikties ar visiem vecajiem ticības brāļiem un māsām. 

Tālāk bija jādomā, kā dzīvot. Sameklēju darbu Vaiņodes sovhoza būvbrigādē  un 

strādāju pie Vaiņodes kultūras nama būves. Bet, protams, vajadzēja jau arī domāt, kas 

būs tālāk. Mammai un Vitoldam pagaidām jādzīvo pie Sudmaļiem. Un Vitolds arī 

sameklēja darbu rūpkombinātā.  

Tā pienāca 1958. gads, kad braucu uz Priekuli. Un 1958. gada 8. februārī apprecējos ar 

Emmu Miemi (dzimusi Medniece). Nu ir māja un ir sieva, un arī audžudēls Aivars. Tas ir 

Priekulē Kārļa Marksa ielā 9, tagad Galvenajā ielā 17. Atradu darbu Priekules 

patērētāju biedrībā – būvbrigādē. Pievienojos Priekules baptistu draudzei. Strādāju 

gan brigādē, gan mājās. Māju vajadzēja remontēt, jo kara laikā tā bija diezgan cietusi. 

Būvbrigādē strādājām dažādus darbus – remontējām veikalus, ēdnīcas, mājas, kā arī 

cēlām jaunas. 1959. gadā 21. decembrī piedzima meita Vija. 1965. gadā ar motociklu 

nositās mans Patērētāju biedrības būvbrigādes darba vadītājs Andrejs Pelnēns. Mani 

izsauca uz kantori, uz valdes sēdi, un aicināja palikt viņa vietā. Es atteicos, sacīdams: 

“Vai es deru? Es eju baznīcā, mēs mācēsim saprasties?” Bet man tūlīt, neko negaidot, 

uzticēja rīkot Pelnēna bēres. Pēc tam uz kantori izsauca jau otro reizi, es teicu to pašu, 
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Aizvīķu draudzes koris draudzes gada svētkos. 1996. gads.  

Diriģents – Arturs Gertneris 

ka nevēlos. Tad valde ar priekšsēdētāju Ādolfu Kapštālu piecēlās kājās un sacīja: “Mēs 

tevi lūdzam.” Tad es piekritu, līdz viņi sameklēs citu. Un tā es nostrādāju par 

būvpriekšnieku, kamēr aizgāju pensijā, tas ir, līdz 1987. gada 25. aprīlim.  

Ģimenes maiņa 

1967. gada 16. martā pēc ļoti smagas slimības nomira mana pirmā sieva Emma 

Gertnere. 1969. gada 17. maijā apprecējos ar Faniju Gertneri (dzimusi Mūrniece). 

1971. gada 26. aprīlī piedzima meita Aiga. 1973. gada 21. februārī Fanija nomira ar 

plaušu vēzi. Paliku viens audzināt Māri, Jāni, Aigu un Viju. 1973. gada 14. aprīlī 

apprecējos ar Vilmu Gertneri (dzimusi Mūrniece). Manā dzīvē sanācis daudz palīdzēt 

veciem cilvēkiem –  jau Sibīrijā manas mammas tantei, tad Fanijai, Latvijā dzīvojot, 

Fricim Svaram – Jāņa un Māra vectēvam. Ar Vilmu kopā dzīvojot – Katrīnai Biteniecei, 

Kārlim Bērziņam, esmu arī daudz pūlējies, lai izārstētu savas pirmās sievas, un rūpējies 

par tiem, kam tuvojas Mūžība. 2009. gada 4. jūnijā ar ādas vēzi nomira mana meita 

Vija. Ar melanomu – tas pats, ar ko nomira viņas mamma Emma. 

Mana dzīve draudzē 

Slava Dievam!  

1942. gadā mācījos diriģentu 

kursos pie redzamā komponista 

un diriģenta Viktora Baštika. 

1944. gadā bēgļu gaitās pie 

Andreja Ģēģera Sakā. Pirms tam 

jau pamatskolā, kā rakstīju 

sākumā. No 1974. līdz 2004. 

gadam biju Aizvīķu baptistu 

draudzes diriģents.  

Tajā laikā Aizvīķu koris bieži 

tika daudz kur aicināts, 

piemēram,  uz Grobiņu, Ezeri, Ilaiķiem, Vaiņodi un citur. Piedalījāmies arī organizētajos 

Dziesmu svētkos Ventspilī, Talsos, Ogrē, Liepājā un citur. Liepājā Dziesmu dienā 1991. 

gadā biju viens no virsdiriģentiem.  

Sākot no 1970. gada, esmu diriģējis Liepājā un arī citur organizētajos vīru koru 

koncertos. 
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Esmu bijis arī Koru apvienības padomes loceklis no 1991. – 1997. gadam. Pa šo laiku 

esmu uzrakstījis vairākas kora dziesmas, gan ar saviem vārdiem, gan citu rakstnieku 

vārdiem un atziņām. Vienmēr esmu bijis Priekules baptistu draudzes kora dziedātājs 

un diriģenta palīgs. 

 Man vienmēr ir patikusi mūzika 

ar taurēm. Un tāpēc esmu arī 

spēlējis tauri: skolā, armijā, 

Sibīrijā. Kad pēc visiem 

ceļojumiem, 1958. gadā ierados 

Priekulē, apprecējos un dzīvoju 

šinī mājā, un pievienojos Priekules 

baptistu draudzei, sāku meklēt 

entuziastus, kas te ko spēlē, jo 

vēlējos spēlēt tauri un mācīt to arī 

citiem. Aprunājos ar kora 

diriģentu Hariju Sauli. Viņš sacīja, ka viņam ir klarnete un ir gatavs spēlēt, būtu labi, ja 

varētu. Izdomāju, ka to var gan. Un tā 1960. gadā sāku strādāt. Bet kā var spēlēt, ja 

nav instrumentu? Tad sāku tos meklēt, regulāri braucu uz dažādiem mūzikas komisijas 

veikaliem, kas pārdod lietotus instrumentus, jo jaunus nopirkt es nevarēju – tik daudz 

naudas man nebija. Pirku arī no visiem, kas vien kaut ko pārdeva. Tas prasīja laiku un 

naudu. Bet bija arī cilvēki, kas palīdzēja, kā Edvards Siksna, Pēteris Gūža un citi. Tā 

1962. gadā bija izveidojusies pūtēju grupa ar 12 muzikantiem. Sākām spēlēt. Pirmā 

tauru spēle notika 1962. gadā Ziemassvētkos Priekules dievnamā. Vēlāk spēlējām 

baznīcā priekšnesumu dievkalpojumos. Parasti Lieldienas rīta dievkalpojumā, kapu 

svētkos, bērēs, Jāņu sarīkojumos un citur.  

Priekulē Artura Gertnera 70 gadu jubilejā. Dzied Priekules 

baptistu draudzes koris. 
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1979. gadā sāku domāt par tauru mūzikas kopdarbu. Baptistu draudzēs bija mazākas 

un lielākas pūšamo instrumentu grupas, piemēram, Liepājas Ciānā, Ventspilī, Talsos, 

Jelgavā, Dobelē, Mazsalacā, Rīgā, Ezerē, Priekulē, Aizputē un citur. Un tā manai domai 

radās atsaucība. Sagatavoju mūzikas gabalus, noskaidroju, cik un kādus instrumentus 

katrā draudzē spēlē, izrakstīju partijas un iedevu visiem notis. Tad organizēju 

kopmēģinājumus un sākām spēlēt. Pirmais koncerts notika Liepājas Ciānas draudzē 

1980. gadā. 

Bēru gājiens, spēlē Priekules baptistu draudzes orķestris A.Gertnera vadībā. 

Bēru 

gājiens 
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1980. gads, Liepājas Ciānas draudzē apvienotais orķestris un koris A.Gertnera vadībā. 

Pūtēju grupa pie baptistu celmlauža Niklāva Klabja kapa Judu kapos, netālu no Priekules. 

Otrais no kreisās: Arturs Gertneris 
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1986. gada aprīlī Talsos. 

Pūtēju grupas koncerta 

dalībnieki diriģenta A. 

Gertnera vadībā. 

Latvijas baptistu draudžu apvienotais pūtēju orķestris, dir. Arturs Gertneris. 1991. gadā Liepājā „Pūt, 

vējiņi” estrādē. 

Cik atceros, bija apmēram 30 taures, muzicējām kopā ar kori un atsevišķi. Visus šos 

pasākumus es organizēju un arī diriģēju. Darbs bija grūts. Dažreiz notis iznāca rakstīt 

arī pa nakti, laika trūkuma dēļ, jo pa dienām bija jāstrādā valsts darbs. Bija jādomā 

par Aizvīķu draudzes kori, par Priekules draudzi, kur biju draudzes priekšnieks un, 

protams, arī par ģimeni un citām svarīgām lietām. Un tā, lūk, sākām sniegt koncertus 

Rīgā un tās apkārtnē. Arī Liepājā 1991. gadā Latvijas baptistu Dziesmu dienā.  
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Latvijas baptistu draudžu kopkoris un apvienotais pūtēju orķestris, dir. Arturs Gertneris. 

1991. gadā Liepājā „Pūt, vējiņi” estrādē 

 

 

 

Viens no mūsu pēdējiem koncertiem bija 1994. gada 18. novembrī, atzīmējot Latvijas 

Republikas neatkarības proklamēšanas 76. gadadienu, Liepājas Ciānas baptistu 

baznīcā. Tas bija kopspēles noslēguma koncerts. Vēlāk spēlējām mazākos kolektīvos, 

mans orķestris vairāk spēlēja bērēs, kapu svētkos, draudzes pasākumos.  

Tas viss, ko esmu šeit uzrakstījis, ir mani atmiņu stāsti 84 gadu vecumā 2011. gada 

maijā un jūnijā.  

Arturs Gertneris              


