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Divējāda saule tek, 
Tek kalnā, tek lejā; 
Divējāds mans mūžiņš 
Ar to vienu dvēselīti. 
   T.dz. 

 
Nav nevienas latviešu dzimtas, kuru nebūtu skāris 

divdesmitā gadsimta karu un politisko absurdu necilvēcības 
viesulis. Ir lauzti paaudzēs izloloti cilvēku attiecību pamati. 
Noniecinātas morālās vērtības. Postīti ļaužu mājokļi. 
Aizbērtas akas un nocirsti dārzi. 

Šis viesulis ir aiznesis daudzas dzīvības. Nolicis tuvus 
cilvēkus frontes pretējās pusēs, lai viņi raudzītos viens otra 
acīs caur nāvi nesošu ieroču stobriem. 
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Helvigu ģimene – dēls Juris, Dzidra, Auseklis, meita 
Tamāra. (Attēlā pie sienas redzama Ausekļa vecāmāte no 
mātes puses Natālija Valnere, kura dāvāja zemi Atvasēm) 
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Politiski represēto cilvēku atmiņu stāsti lasāmi daudzās 
grāmatās un presē, skatīti dokumentālā kino lentēs, dzirdēti 
plašās auditorijās vai vienkārši domubiedru saietos. Tomēr ik 
reizi, tiem no jauna pieskaroties, nav iespējams pieņemt 
pārdzīvotā un izciestā atstāstus vienkārši kā informāciju – tā 
reiz ir noticis. 

Katrs vārds, katrs skatiens no padzeltējušām 
fotogrāfijām pulsē cilvēkos kā silti, dzīvi sirdspuksti. 

Pārlūza arī vēl pavisam jaunā Bukaišu mazpulcēna 
AUSEKĻA  HELVIGA dzīves sākums. Tieši 1941. gadā 
viņš īpaši gaidīja Jāņus, jo šajos svētkos viņam paliktu 16 
gadi. Jubileju neiznāca nosvinēt. Ģimeni, kas tolaik dzīvoja 
vectēva mājās Vilces pagasta Lāmās, izveda uz Sibīriju pilnā 
sastāvā: trīs dēlus, vecākus un vecvecākus. Izdzīvoja un 
Latvijā atgriezās tikai māte un divi dēli. Viens no jaunajiem 
Helvigiem palika dzīvot svešumā, pārējos paņēma Sibīrijas 
zeme. 

Pārlaposim kopīgi Ausekļa Helviga atmiņas par 
vecākiem un bērnību, 17 izsūtījumā pavadītajiem gadiem, 
atgriešanos dzimtenē un dzīves atvasaras laiku, kas pavadīts 
Bēnē. Tās pārliecina un apbur, jo ir bagātas ar izcilām 
vērtībām - zemnieka apdomu un nenobendējamu optimismu, 
ar briestošas rudzu vārpas zīdaino pieskārienu zemei un 
dzīvībai uz tās. 

 
Redaktore 
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Brāļi Helvigi Bēnē pēc atgriešanās no izsūtījuma: no kr.p. 
- Auseklis, Gunārs, Modris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auseklis ar meitu Mārīti Atvasēs pie zirgu silēm 
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Kalējos paceļ karogu, pulcējas represētie (1990.g.23.05.) 
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Vecāki 
 

Mana māmuļa agrā jaunībā, kāda ministra Isakulova 
ģimenē strādāja par mājkalpotāju. Tas bija Baku pilsētā. 
Saviem skolēniem viņa mācīja vācu valodu, klavierspēli un 
stenogrāfiju. Tai laikā tur dzīvoja un strādāja daudz latviešu, 
arī rakstnieks Jaunsudrabiņš, Sukuburs un citi. Latvieši 
nodibināja savu biedrību, kā arī spēlēja teātri latviešu un krievu 
valodās. 

Laiki kļuva nedroši. Baku vienudien valdīja sarkanie, 
citudien – baltie, bet siļķe daždien maksājusi 1000 rubļu. 
Latvieši sprieduši braukt mājās, bet visiem ceļa naudas 
nepietika.  

Nolēmuši sarīkot teātra izrādi, lai tiktu pie ceļa naudas. 
Sazīmējuši afišas: zaldātiem ieeja brīva, bērniem vispār 
aizliegta, tāpat cilvēkiem ar vājiem nerviem. Rakstnieki ātri 
uzcepuši lugas tekstu: nama tēvs gaida sen neredzētu skolas 
biedru. Atbrauc, sagaida, sirsnībā apkampj, nospiež līdz nāvei. 
Nāk apkopēja. Lai nebūtu liecinieku – to nosit. Tāpat visus 
pārējos, kas parādās. 

Tad režisors paziņo, ka aktieri pagalam un izrāde 
beigusies. Zālē burzma, bet visi aktieri pa sētas durvīm iziet, 
sasēžas iepriekš pasūtītos fūrmaņu ratos un aizbrauc uz staciju, 
lai dotos uz Latviju. 

 
*** 

Māmuļa ar manu tēvu iepazinās Vilcē - abi spēlēja vietējā 
stīgu orķestrī. Kad apprecējās, pārcēlās uz Bukaišiem, lai 
ierīkotu savu saimniecību Atvases.  

Pagājušā gadsimta 20. gados elektrības Bukaišos nebija. 
Māte skatuves apgaismošanai ieviesa gāzes lampas, bet 
vietējais ugunsdzēsējs Tabaks tās uzraudzīja un turēja kārtībā.  
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Dažkārt nodarbības vakaros ieilga, tad jūdza zirgu, lai 
vecākus vestu mājā. Arī tēvs piedalījās dekorāciju un butaforiju 
pagatavošanā. 

Ikdienā - darbs saimniecībā. Parasti rītos vedu pienu uz 
pienotavu. Pratu arī slaukt. Toreiz mūspusē slaukšanas aparātus 
nelietoja.  

Mēs pratām atšķirt svaigi artas zemes smaržu, kūts 
aromātu un pat grima salkanumu.  

Mūsu vecāki aktīvi darbojās aizsargu organizācijā. 
Rudens naktīs bieži zvanīja telefons, kāds sauca palīgā. 

Zagļi vai pat slepkavas bija jānotver. Tad tēvs segloja savu 
spēcīgāko zirgu Vaņku un devās tumsā. Vaņka vienmēr bija 
labi apkalts. Tas bija dežūrzirgs un tika apseglots, kamēr tēvs 
saģērbās. Dzirdējām vien pakavu dunu uz sasalušās zemes, kad 
tēvs kopā ar citiem aizsargiem devās pildīt savu pienākumu. 
Ļoti bieži noziedznieku drīz notvēra. 

Māte bija aizsardžu priekšniece, un kopā ar citām gādāja 
siltu ēdienu apmācību laikā, kā arī apguva pirmās palīdzības 
sniegšanu ievainotajiem. Bieži mācīja ārsts Skalders no Rīgas. 

 
 

Bērnības atmiņas 
 

Esmu audzis Leišmalē, Bukaišu pagasta Atvasēs. Kad 
mani vecāki apprecējās, vecmāmiņa no mātes puses viņiem 
dāvāja zemi, lai uz tās celtu ēkas, izveidotu savu saimniecību. 
Tā radās Atvases. 

Protams, sākumu neredzēju, bet tēvs stāstīja, ka pirmie 
materiāli atvesti ar melnu bulli, kurš iejūgts pārī ar zirgu. 

Agri mūs, trīs dēlus, radināja darbam. Par to tēvam esam 
pateicīgi visu mūžu. Vidējam brālim Gunāram vairāk interesēja 
tehnika. Viņš izjauca pulksteņus, šujmašīnu un citus 
mehānismus. Prata iedarbināt vectēva tvaika lokomobili 
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Bēnes vidusskolas pūtēju orķestris Ausekļa Helviga 
vadībā 1961.g. No kreisās, blakus tēvam Juris Helvigs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bēnes pagasta muzikanti 1974. gadā. Vadītājs Auseklis 
Helvigs (pirmais no labās) 
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atrakstīja, ka vīri esot nolēmuši pavasarī uzcelt man mazu 
siltumnīciņu, jo ciemošanās brīdī vējš manai plēvju būdai bija 
norāvis daļu jumta, un tas vējā plivinājās.  

Kad Zariņiem palīdzēju atgūt viņu īpašumus, sāku domāt 
arī par savējiem – tēva mājām Atvasēm Bukaišos un vectēva 
mājām Lāmām Vilcē. Nolēmām savus īpašumus atgūt un 
sadalīt visiem trim brāļiem. Lāmās pirms kara bija 20 
slaucamas govis, cūkas, kuļmašīna, dzirnavas, lokomobile. Pēc 
mūsu ģimenes izvešanas tur dzīvoja žirgts onkulis vārdā 
Zandersons. Viņš bija pārdevis dzirnakmeņus, no kaimiņiem 
uzzinājis mūsu adresi un atsūtīja uz Sibīriju naudu. Kad pēc 
atgriešanās pirmo reizi no Bēnes turp aizbraucām, Zandersons 
mūs laipni sagaidīja un pateica, ka varam ņemt savas mantas 
un vest prom. Dažas mēbeles arī paņēmām.. Pēc tam pāris 
reizes pie viņa vēl aizbraucām, pa druskai iedzērām, 
parunājāmies. Tad Zandersons izvācās un drīz vien nomira. 

 Paši sākt saimniekot nevarējām, jo tam nolūkam nebija 
vajadzīgo līdzekļu, tomēr sākām kārtot dokumentus īpašuma 
atgūšanai. Tikmēr mājā bija sācis saimniekot kāds cits – 
nopircis ugunsdrošos ķieģeļus un pārmūrējis krāsnis. Kad 
uzzināja, ka atradušies īpašnieki, pirms mājas atbrīvošanas 
visas krāsnis atkal noārdīja, lai atgūtu savus ķieģeļus. Tā nu 
iznāca, ka par māju un mantu saņēmām tikai kompensāciju – 
katrs brālis 16 tūkstošus rubļu, bet drīz pēc tam nāca naudas 
reforma un no tūkstošiem palika pāri 80 lati.   

Bukaišu pagasta Atvases bija jaunas mājas – tikai 1934. 
gadā tēvs tās pabeidza būvēt. Kara laikā bija nodedzis lauku 
šķūnis, pārējo gan rentnieks, gan viena veca tantiņa bija labi 
saglabājuši. Īsi pirms atmodas ciema padome māju par grašiem 
bija pārdevusi, īpašnieks to noārdījis un materiālus aizvedis uz 
Žagari. Atguvām tikai zemi. 

 Zariņu mājā drīkstam dzīvot līdz pat mūža galam, arī īre 
nav jāmaksā, jo skaitos tāds kā pārvaldnieks.   
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labības kulšanas laikā. Gunāram interesēja arī tēva 
rakstāmlietas. Reiz viņš sabojāja vērtīgu spalvu. 

Šo gadījumu tēvs atcerējās ar pantu: 
Ļoti laba spalva 
Stāv uz tēva galda. 
Gunis spalvu – krikšķ - kā nieku, 
Nolauž mazais nedarbnieks. 
 

Mūsu un kaimiņu pļavas pavasaros ilgi gulēja ūdenī. 
Tikai ap Jāņiem Svēpaines upīte spēja lieko ūdeni novadīt 
Tērvetes upē. Tēvs nolēma dibināt meliorācijas sabiedrību 
Svēpaine. 

Drīz no Latgales uzradās zemes racēji - ar lāpstām rokās 
Svēpaine ieguva citus apveidus, zeme vairs negulēja ūdenī. 

Vakaros tēvs dēlus mācīja spēlēt pūšamos instrumentus. 
Jaunās dzīvojamās ēkas galā tika ierīkoti soli un pultis notīm. 
Reiz muzicēšanas laikā no tuvējās Bukaišu pamatskolas atnāca 
pārzinis Voldemārs Grundulis. Brīdi paklausījies četrus 
Helvigu spēlmaņus, ieteica skolā dibināt savu pūtēju orķestri. 
Drīz vien tēva vadībā nodibinājās 319. Bukaišu mazpulka 
orķestris. Spēlējām mazpulku nometnēs un citos skolas un 
apkārtnes sarīkojumos. Kādā Ziemassvētku eglītes vakarā ar 
Gunāru divatā izpildījām Klusa nakts… 

Bukaišos bija staltākais biedrības nams apkārtnē. Tajā 
atradās liela zāle ar skatuvi, bufete ar virtuvi, banka, bibliotēka 
un aizsargu organizācijas klubs. Arī liels jauktu preču veikals, 
kura īpašnieks bija Valfrīds Zeihmanis. 

Tēvs paspēja veikt darbus saimniecībā, vadīt pagasta 
jaukto kori un pūtēju orķestri. Ar katru gadu kļuvām lielāki un 
spēcīgāki, varējām veikt nopietnākus darbus. Tēvs noganītā 
āboliņa vecainē ierīkoja laukumu, kur mācīju zirgu Jurku 
pārvarēt šķēršļus. Slepenībā mums ar tēvu bija nodoms 
piedalīties sacensībās aizsargu svētkos. 



 10 

Tā pienāca 1935. gada jūlijs. Man speciāli uzšūts aizsargu 
formas tērps, sagādāti zābaki ar piešiem. Jurka saposts - 
nogrieztas krēpes, nomazgāts, pielikti jauni pakavi, lai izturētu 
50 km garo ceļu līdz Jelgavai. 

Noteiktajā dienā un stundā viss eskadrons sapulcējies, lai 
dotos ceļā uz Jelgavu. Brīnums, cik zemnieku zirgi var būt 
skaisti, kad sakārtoti svētkiem. Priekšgalā eskadrona vadība un 
orķestris speciāli sadabūtos baltos zirgos. Tiek dotas komandas 
mutiski, atkārtotas ar trompetes signālu. Zirgi pierod un paši 
pilda komandas: soļos, rikšos, stāt… 

Pusceļā iebaudām pusdienas, tiek jātniekiem un zirgiem 
arī. Par to ir gādāts.   

Saulrietā sasniedzām pilsētas robežas. Veras logi un 
durvis. Cilvēki vēro jātniekus kā brīnumu. Klaudz pakavi, skan 
mūzika. Mūs sagaida armijas kavalērijas pārstāvji. Ierāda mūsu 
zirgiem staļļus un barību, armijas zirgi atrodas Svētes pļavās. 

Tēvs ar citiem sacīkšu dalībniekiem aiziet vakariņās 
restorānā, mani paņem līdz. Kāda jauna sieviete tieši no 
virtuves atnesa sīpolklopsi ar piedevām. Visu dienu zirgā 
nosēdējis, biju izsalcis. Vakariņu laikā man uznāca miegs. 

- Puisīt, tev nāk miedziņš, nāc, nolikšu tevi gultiņā! 
Domāju, neesmu nekāds puisītis, bet sacīkšu dalībnieks. 

Taču paklausīju, uzkāpām otrajā stāvā. Man vienam ierādīja 
istabiņu ar tīru gultu. Miega pārņemts, nepretojos, kad sieviete 
mani izģērba, atbrīvoja no zābakiem ar piešiem un formas 
tērpa. 

Nākošajā rītā mani modināja māmuļa, ar rīta vilcienu 
atbraukusi uz Jelgavu. 

Ar Jurku izpētījām sacīkšu laukumu un šķēršļu 
izvietojumu. Jurka uzvedās labi, šķēršļus ņēma vienu pēc otra 
bez soda punktiem. 

Beidzot sacensību diena klāt. Tribīnes pilnas ar 
skatītājiem. Starp tiem pirmajā rindā sēž Sabiedrisko lietu 
viceministrs Alfons Bērziņš. 
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Augusta nogalē alus bija norūdzis un saliets mucās. Nu bija 
jāpārved uz skolas pagrabu. Gribējām izmantot skolas mašīnu, 
bet Ziņģis nepieļāva – pa bruģa akmeņiem alu par daudz 
sakratīšot. Meistars izgudroja - aiz mašīnas piesēja ragavas, bet 
uz tām sakrāva mucas. Šoferis Kleimanis ar lielu centību 
brauca pa pašu ceļa vidu, ragavu slieces svilpa un dzirksteļoja 
pa bruģa akmeņiem, bet Bēnes iedzīvotāji ar sajūsmu pavadīja 
šo procesiju līdz pašai skolai, jo tāds transportlīdzeklis vasaras 
laikā nebija vēl pieredzēts. Kad mucas tika uzstādītas skolas 
pagrabā, pats būvdarbu vadītājs nogaršoja pirmo kausu. Pēc 
atklāšanas balles skolā ieradās revizors un man jautāja, kur esot 
dabūjuši alum miežus? Teicu, ka pašu audzēti. Bet, kā esot 
norakstījuši? Atbildēju – drabiņas cūkām, bet dzērām ezera 
ūdeni. Ar to izmeklēšana arī beidzās.  

Kādus gadus pirms Atmodas ciema priekšnieks 
Stepanovičs piedāvāja māju, kurā dzīvojām, par lētu naudu no 
pagasta atpirkt, bet par to kaut kādā veidā uzzināja daktera 
Zariņa radi un brīnījās, kāpēc pārdod viņu māju.  

Drīz nāca pirmā satikšanās ar Zariņu ģimeni – piebrauca 
mašīna, no kuras izkāpa 4 cilvēki. Citus nepazinu, tikai platām 
acīm skatījos uz Imantu Kokaru un nevarēju saprast, ko viņš 
dara manā pagalmā. Izrādījās, ka Kokars bija drosmīgi pārkāpis 
pastāvošos noteikumus un Zariņa bērnus – Tamāru, Olgu un 
Pēteri ar savu mašīnu nelegāli atvedis no Rīgas uz Bēni. Kad 
Kokaru pietiekami biju apbrīnojis, skats pievērsās pārējiem, un 
atkal brīnumi - cilvēki sastājušies ap veco aku un to glauda. 
Kad pirmās emocijas bija noplakušas, ieaicinājām iekšā, 
uzklājām galdu, un no pirmās tikšanās reizes bija tāda sajūta, 
ka no šiem cilvēkiem nāk labestība. 

Ziņkārīgie kaimiņi pēc tam mani ilgi pratināja, ko te 
darījis Kokars, jo citus viņi nepazina. Izmelojos, ka viņš 
gribējis no manis aizņemties dažas notis. 

Pēdējais apciemojums bija 19 vīri no Norvēģijas – visi 
sanāca iekšā, dziedāja, runāja un labi jutās, bet pēc tam Tamāra 




