Liepājas ielās
pārtrūkusi divu
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Jāizstāsta, lai pašiem vieglāk
l LIENE ANDERSONE

Šodien aprit tieši 80 gadi,
kopš dienas, kad 1371 Liepā
jas un apkaimes iedzīvotāju
atrāva no ģimenes un mā
jām, sadzina lopu vagonos un
aizveda vairākus tūkstošus
kilometru tālu no dzimte
nes uz Sibīriju. Šāds liktenis
1941. gada 14. jūnijā piemek
lēja vairāk nekā 15 tūkstošus
Latvijas iedzīvotāju. “To cil
vēku, kas paši piedzīvojuši
deportācijas, paliek arvien
mazāk,” saka Nīcas senlietu
krātuves vadītāja Gita Va
naga. Jaunajai paaudzei esot
arvien grūtāk izstāstīt par
šiem traģiskajiem notiku
miem, kas mainīja tik daudzu
ļaužu likteņus.

Joprojām neatbildēti
jautājumi

Nīcas senlietu krātuves nelielajā bēniņu istabiņā pie ieejas ir
koferis, uz kura izklāti Nīcas tautastērpa sarkanīgi oranžie brunči
un veste. Ir arī lakati. Šīs ir dažas
mantas, kas nīceniekiem bija līdzi, kad viņus izsūtīja. “Tautastērps, dodoties izsūtījumā, bijis
uzģērbts mugurā – ar bērnu rokās sieviete aizbrauca uz Sibīriju.
Šāds stāsts ļoti aizkustina,” saka
G. Vanaga. 1941. gadā no Nīcas
pagasta izsūtīja 42 cilvēkus, no
Pērkones pagasta – piecus. Senlietu krātuves vadītāja jau ilgus
gadus pieraksta izsūtīto ļaužu
atmiņu stāstus, kā arī paralēli
pēta nīcenieku dzimtas kokus.
Iesākumā viņa tos apkopoja vienkāršos sējumos – brošūrās, bet
pērn rudenī apgāds “Jumava” ar
Nīcas novada pašvaldības finansiālu atbalstu izdeva grāmatu
“Dzimtu rakstos. Nīcas novada

NĀKAMAJĀ NUMURĀ

Senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga izsūtīto dzimtas stāstus sākusi vākt jau diezgan sen, lai tādējādi saglabātu šī
notikuma liecības. Izdota 33 stāstu grāmata, bet darbs pie atmiņu apkopošanas turpinās.
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atmiņu stāsti”. Gita pati to salīdzina ar atmiņu pieminekli Sibīriju piedzīvojušajiem, sauc par
veltījumu. Grāmatā iekļauti 33
stāsti. “Man pētniecības laikā radās jautājums, kāpēc izsūtīja visu
dzimtu? Ja neizsūtīja 1941. gadā,
pienāca 1949., un atkal izsūtīja. Ir
arī jautājums, kāpēc notika tautas skaitīšana 1941. gadā?” prāto
vēstures pētniece. Joprojām līdz
galam neatbildēts ir jautājums,
kāds bija izsūtīšanu mērķis?
DAŽĀDI | 4.lpp.

Traģēdija tramvaja pieturā
l ILZE OZOLIŅA

“Kaut kāda nolādēta vie
ta!” – sprieda iedzīvotāji,
kuri piektdien Brīvības ielā
vēroja policijas un glābēju
rosīšanos līdzās tramvaja
pieturai iepretim bijušā uz
ņēmuma “Liepājas metal
urgs” administrācijas ēkai.
Šī gada 1. aprīlī tur nogali

nāja tramvaja vadītāju, bet
11. jūnija pēcpusdienā šajā
vietā dzīvību zem tramvaja
riteņiem zaudēja 2000. gadā
dzimusi jauniete.
Negadījums notika ap pulksten 13.30. Aculiecinieki stāsta,
ka meitene ātrā gaitā steigusies
un, neraugoties uz tramvaja brīdinošo skaņas signālu, tomēr
šķērsojusi sliedes, bet tramvajs

PIRMAIS DARBS UN PIRMĀ ALGA – SKOLĒNI VASARĀ CER PIESTRĀDĀT.

nav paguvis pilnībā nobremzēt.
“Tā bija sekundes tūkstošdaļa. Meitene gāja ļoti strauji,
tramvajs, kurš tobrīd tuvojās
pieturai, ar skaņu viņu brīdināja, taču meitene tik un tā gāja
pāri sliedēm, un tad atskanēja
būkšķis,” pastāsta kāds negadījumā iesaistītā tramvaja pasažieris.
JAUNUMI | 3.lpp.

