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“Izlabots skaitās, bet cauri 
netiek,” – nepatīkams piedzī-
vojums rekonstruētajā gājē-
ju tunelī zem Rīgas šosejas 
Grobiņā bijis Annai Balavkai. 
Pēc stiprām lietavām sieviete 
nav varējusi aiziet uz kapiem, 
nācies mokošā svelmē stāvēt 
ceļa malā, jo no visām pusēm 
plūdusi automašīnu straume.

“Nodod tuneli lietošanā, bet 
viss ir tāpat, kā agrāk. Cilvēki 
pieturā arī runāja, ka tikai nau-
da izmesta. Es gribu, lai pieņem 
mērus,” saka A. Balavka.

Gājēju tuneļa pārbūvi Grobiņā 
uzsāka pagājušā gada augustā 
un pabeidza šī gada jūnijā. Ie-
dzīvotāji “Kurzemes Vārdam” jau 
iepriekš bija minējuši tieši to, ka 

tunelī pēc lietus krājas ūdens un 
nākas laipot pāri peļķēm.

Tuneli pārbūvēja SIA “8 CBR” 
par 430 626 eiro. Projektu finan-
sēja no valsts budžetā pērn pa-
pildu piešķirtajiem 75 miljoniem 
eiro ceļu sakārtošanai.

Uzņēmuma “Latvijas Valsts 
ceļi” (LVC) Komunikācijas daļas 
vadītāja Anna Kononova “Kur-
zemes Vārdu” informē, ka tunelī 
nestrādājot sūknis. “Būvniekam 
tas jānomaina par saviem līdzek-
ļiem,” viņa norāda.

“Tuneļa sūknis sabojājies, jo 
elektrokontaktos bija iekļuvis 
ūdens un radīja īssavienojumu, 
kura dēļ arī otrs sūknis izgāja 
no ierindas,” stāsta A. Kononova.

Būvdarbu veicējs 15. jūlijā 

Tunelis jauns, kaites – vecās
jaunus sūkņus nogādāja sūkņu 
mainītājam. Atklājās, ka pie-
vilktais kabelis, kuru nebija pa-
redzēts mainīt, ir par mazjaudīgu. 
Arī to plānots mainīt, šonedēļ 
darbi turpināsies.

Tuneļa būvdarbi ir pabeig-
ti, bet ekspluatācijā tas vēl nav 
pieņemts.

Dienvidkurzemes novada do-
mes izpilddirektors Uldis Vārna 
atzīmē, ka projekta pasūtītājs ir 
LVC, nevis pašvaldība, jo tunelis 
atrodas uz valsts ceļa. Tomēr ie-
dzīvotājiem nebūtu jācieš, jo viņi 
jau ilgi cietušies, kamēr tuneli 
pārbūvēja. “Beidzot sakārtots, 
bet tāpat ir problēmas. Cerēsim, 
ka tās ir īslaicīgas. Sūkni salabos, 
un viss būs kārtībā,” viņš pieļauj.w

“Sudraba pagale” par neiespējamo misiju

Noturējuši zaķu medniekus 
par vajātājiem, visi četri izdarīja 
pašnāvību nošaujoties... “Iespē-
ja, ka viņus arestēs, spīdzinās, 
pratinās, kur slēpušies un kas 
viņiem palīdzējis, iespējams šķi-
tusi šausmīgāka par nāvi,” stāsta 
pētniece. “Mums zināmā versija 
ir, ka glābējus nodeva elektrības 
vadi, kad veda uz pils bunkuru. 
To pamanīja kaimiņiene, kura 
nevis paklusēja vai aprunājās ar 
kaimiņiem, bet noziņoja policijai,” 
viņa piebilst. 

Izvilka no līķu  
kaudzes apakšas

Vecātēva Jāņa Šustera īpašu-
mā Pils ielā 4 Aizputē, ko agrāk 
zināja kā Šusteru namu, dzīvo-
jošā Ilga Kūka piedzima 1951. 
gadā. Viņa ir Emīlijas un Gerha-
rda Šusteru meita. “Mammu ciet 
nepaņēma, atstāja, jo viņai bija 
uz gultas kopjama māsiņa,” teic 
I. Kūka. Taču vecomammu I. Dze-
ni viņa tā arī nekad nesatika. “No 
sākuma man ģimenē nestāstīja 
par notikušo, bet kādā 6. vai 7. 
klasē sāku jautāt, vai nav kādas 
liecības. Pamazām sāka stāstīt. 
Daudz man pastāstīja māsīcas 
Velgas Auziņas mamma Elza, 
kura vienīgā izdzīvoja koncentrā-

| 1.lpp. cijas nometnē un atgriezās Aiz-
putē.” Neizsūtīja arī Annu – viņu 
Rīgā atbrīvoja, jo bija grūtniece 
pēdējos mēnešos. “Protams, rīcī-
ba bija varonīga. Daudz par to bija 
jāstāsta, taču tādēļ arī ģimenes 
izjukušas,” piebilst I. Kūka.

V. Auziņa teic, ka mammu 
Elzu no līķu kaudzes apakšas 
izvilkusi kāda ebrejiete Edīte. 
“Kad, mājās esot, vārījām kā-
postus, viņa ciest to nevarēja, jo 
tur baroja ar kāpostlapām ūde-
nī – mammai bija slikti. Savu-
kārt omīte Ieva Ziemassvētkos 
bija dzimusi un arī aizgāja bojā. 
Mamma tādēļ nekad nesvinēja 
Ziemassvētkus,” ar asarām acīs 
teic V. Auziņa.

“Tā bija drosme, uzdrīkstē-
šanās, pretošanās, un kādu cenu 
dzimta samaksāja par to,” sacīja 
Ž. Lipkes memoriāla vadītāja Lo-
lita Tomsone. 

Jāklusē  
par labām lietām

Ž. Lipkes memoriāla un pie-
miņas balvas dibinātājs Māris 
Gailis, esot netālu no vietas, kur 
notikusi šī pašaizliedzīgā iedzī-
votāju rīcība, uzsvēra, ka tas vien 
jau ir daudz, ka šie ļaudis centās 
to darīt. “Mums ir jācenšas stāstīt 
tos stāstus, ar ko varam lepoties 

paaudzēs. Kāpēc balvas simbols 
ir pagale? Jo šķūnī zem grīdas, 
kur atradās bunkurs Ķīpsalā, kur 
Žanis un Johanna Lipkes slēpa 
cilvēkus, lai pārbaudītāji nesa-
klauvētu un neatklātu bunkuru 
jeb tukšumu zem zemes, sabēra 
skaldītas malkas kaudzi,” viņš 
skaidro. M. Gailis pauž, ka Latvijā 
apzināti ap 500 cilvēku, kuri kara 

laikā iesaistījušies līdzcilvēku 
dzīvības glābšanas darbos, un 
darbs pie glābēju rīcības joprojām 
tiek apzināts.

Īpašumā Pils ielā 4 glābē-
ju tuviniekiem ir zināma tikai 
vieta, kur bunkurs atradies. Tas 
izveidots tieši iepretim pilij, kur 
izveidota sākotnējā slēptuve. Pēc 
kara bunkurs kalpojis par vietu, 

kur izmest gružus, atkritumus. 
“Tikai tad, kad skolā sāka stāstīt, 
tad sapratu, ka bunkurs varētu 
būt tā vieta, kur ebreji slēpti,” teic 
I. Kūka. Taču ilgi par to bijis jāklu-
sē. Laika gaitā bunkurs aizbērts 
un aizgruvis, uz tā uzauguši koki. 

Aizputes tūrisma vadītāja 
un starpnozaru mākslas grupas 
“Serde” vadītāja Signe Pucena, 
kura veidojusi arī apkopojumu 
stāstus par ebrejiem Aizputē, pie-
bilst, ka noderīgi šeit būtu veikt 
arheoloģiju un pētniecību. 

“Glābēji tolaik nebija pārcil-
vēki, bet vienkārši ļaudis,” teic 
vēstures entuziasts un deputāts 
Gundars Sisenis. “Jūsu ģimenes 
stāsts palīdz domāt par to, ka ir 
cilvēki, kas veikuši šādas izvēles 
gandrīz neiespējamos apstākļos,” 
uzsver L. Tomsone.  

“Man jautā, kā bērniem pa-
stāstīt par notikušo? Tolaik pa-
saule bija ačgārna. Ar sliktām 
lietām – esmu kādu nošāvis – 
varēja lielīties, bet labās lietas 
bija jānoklusē, jātur noslēpumā,” 
tā M. Meiere.w

Ilga Kūka rāda Žaņa Lipkes memoriāla 
vadītājai Lolitai Tomsonei pēc Latvijas 
neatkarības atgūšanas saņemtos vecākiem 
un vectēvam piešķirtos Izraēlas goda 
apbalvojumus un pateicības. 

Ilgas Kūkas meita Iveta Birule interesentiem parāda ebreju slēpšanas bunkura vietu. 
Tā kā ilgi par notikušo bijis jāklusē, bunkurs aizbērts ar gružiem un apaudzis.

Pētniece Maija Meiere-Oša izstāsta trīs māsu – Annas, 
Elzas un Emīlijas – dzīves stāstu, kas savukārt veido Pūķu-
Dzeņu-Šusteru dzimtas varoņstāstu līdzcilvēku glābšanā. ĢIRTA GERTSONA FOTO


