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Tape 1 
 

Šajā intervijā Anna Garklāva, dzimusi 1928.gadā, stāsta par kara pirmajam dienām 
1941.gadā mazā pilsētā Limbaži. Viņa stāsta par vāciešu ienākšanu Latvijā, un par to, kā 
vācieši arestēja vietējos Limbažu ebrejus. Viņa atceras, ka vācieši izveda ebreju ģimenes no 
dzīvokļiem uz pasta ēkas pagrabu, tagadējo novadpētniecības muzeju. Viņa redzēja ebrejus 
strādājam pilsētas ielās, slaukot tās. Ebrejiem bija jāvalkā drēbes, uz kurām bija uzšūta 
dzeltena zvaigzne. Starp ebrejiem, kas strādāja ielās, viņa atpazina savus klasesbiedrus. Viņa 
atceras, kā paris dienas vēlāk vietējā mežā viņa atklājusi svaigu kapu un ap to drēbju 
skrandas, asiņu pēdas un pat cilvēka skalpa gabalus. Tas noticis 1941.gada jūlijā. Viņa arī 
stāsta, ka cilvēki Limbažos runājuši, ka tas esot Limbažu ebreju kaps. Ka nakti iepriekš 
vietējie ebreji aizvestu uz mežu, kur nošauti un aprakti. Viņa piezīmē, ka ap to pašu laiku 
vācieši nogalinājuši arī Limbažu padomju aktīvistus, un, ka nav konkrētas informācijas par 
cilvēkiem, kas apglabāti meža kapā- ebreji vai padomju aktīvisti. Lai gan, pēc tās dienas, kad 
viņa mežā atradusi kapu, ebreji Limbažos vairs nav redzēti. Vecāki un citi cilvēki stāstījuši, 
ka ebreji esot iznīcināti, ka viņi vairs neeksistējot. 

Sniedzot interviju, Anna Garklāva piezīmē, ka 1941.gadā viņa bija tikai 12 gadus veca 
un nezina visus nogalināšanas un kapa vietas apstākļus, jo pieaugušie nav viņai tādas 
briesmīgas ziņas stāstījuši. 
 
 
0:00:49 – 0:01:58 
0:25:58- 0:25:58 
 
 
Q: Labdien. Vispirms es gribētu pateikties par to, ka jūs ar mums satikāties. Sakat ,lūdzu, 
kā jūs sauc un, kur un kad Jūs __________ 
 
 
A: Labdien. Es esmu Limbažu iedzīvotāja no dzimšanas. Dzīvoju visu laiku Limbažos, 
tāpēc arī ļoti labi zinu tos cilvēkus, kas Limbažos ir dzīvojuši  manā bērnībā visu laiku. 
Esmu dzimusi 1928.gadā, un no šī laika neesmu nekur citur dzīvojusi, izņemot Limbažus. 
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Q: Jūs dzīvojat Limbažos ar jūsu vecākiem? 
 
 
A: Ar vecākiem, jā, ar vecākiem. Mācījos skolā. 
 
 
Q: Un ko viņi darīja? 
 
 
A:    Mani vecāki-- tēvs bija kurpnieks, gatavoja apavus. Un mamma strādāja 
mājsaimniecībā. Audzināja--mēs bijām trīs bērni--audzināja mūs, un tā mēs arī Limbažos 
dzīvojām visu laiku. Nekur citur. 
 
 
0:01:58- 0:02:49 
0:25:58- 0:25:58 
 
 
Q: Jūs atceraties, kā bija Limbažos iepriekš karam? 
 
 
A: Jā, es ļoti labi atceros. 
 
 
Q: Ebreji arī dzīvoja Limbažos tanī laikā ? 
 
 
A: Jā, dzīvoja. Bija mums diezgan, diezgan maza pilsētiņa Limbaži.Bet mums bija 
diezgan daudz ebreju, kuri bija gan veikalnieki, gan dažādu darbu darītāji.Es mācījos skolā 
kopā ar ebreju bērniem. Klasē manā bija vairāki ebreju bērni, ar kuriem es –kopā-- mēs 
spēlējāmies. Un tā kā Limbažos ebreji ir bijuši līdz karam-- līdz tam laikam-- līdz 41.gadam, 
kad notika iznīcināšana. 
 
 
0:02:49- 0:05:06 
0:25:58- 0:25:58 
 
 
Q: A, Jūs atceraties pirmās kara dienas? Kā tas notika? 
 
 
 
 
 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



 3 

RG-50.568*0001                                        04/07/2003 
 

A: Nu, es atceros, protams, pirmās kara diena, kad—sākās-- ienāca vācieši. Nu, sākās 
tādi, kā saka, ebreju aresti. Es jau-- nu protams-- man jau bija tikai 12 gadi-- gan biju tāda 
meitene. 
Redzēju arī par ielu, kad ebreji tika pilsētas ielās-- tika izvietoti slaucīt ielas. Viņi nedrīkstēja 
staigāt pa trotuāriem. Bija jāiet pa ielu, pa rensteli, kā saka. Un gadījās--es ejot pa ielu-- 
redzēju arī , ka tur atrodas mani klases biedri. 
 
 
Q: Viņi strādāja, vai, ko viņi darīja? 
 
 
A: Viņi strādāja, viņi slaucīja ielu. Viņiem bija tā dzeltenā zvaigzne uzšūta uz apģērba. 
Nu tas bija ļoti īss laiks. Tas nebija  tā pārāk ilgstoši, jo pagāja  tāds—vairākas-- nu cik--man 
grūti tā pateikt. Tas varēja būt nepilns mēnesis vai mazāk vai vairāk. Es to nevaru precīzi 
pateikt, kad viņi vairs nebija manāmi ielās. 
 
 
Q: Jūs redzējāt, kur viņi palika? Vai tā ___________ 
 
 
A: Nē, es to neredzēju, kur viņi palika. Tad tikai viņi bija arestēti. Viņi bija novietoti visi  
tur tajā ēkā, kur patreiz mums ir muzejs, novadpētniecības muzejs. Tur bija pagrabs apakšā. 
Tā bija tāda liela, veca ēka. Tur atradās pasts, telegrāfs. Nu, pagrabs tika izmantots. Teica-- 
es to neredzēju --es tur nebiju-- bet sacīja, ka viņi tur tajā pagrabā novietoti. Ka viņi it kā no 
dzīvokļiem ir savesti tur. To es nemāku pateikt--  to es  tikai dzirdēju no cilvēkiem--kā saka-- 
kad viņi stāstīja un runāja-- ka tur ir. 
 
 
0:05:06- 0:07:03 
0:25:58- 0:25:58 
 
 
Q: Un Jūsu skolas draugi ar varēja tur būt? 
 
 
A: Jā, jā, noteikti. Es sapratu, ka tur atradās visi tie ebreji, kas Limbažos dzīvoja. Ar 
ģimenēm. Ar visām ģimenēm. 
 
 
Q: A, kas notika ar viņu dzīvokļiem, ar mantām? 
 
 
A: Ziniet, man to ir ļoti grūti pateikt. To es nezinu, jo mani vecāki arī nekur  tādās lietās 
nekur nebija. Tādas lietas-- kur bija kaut kādi--es sapratu--kur ir pilsētā bija kāda-- kas viņa 
bija komisija-- vai kāda tur-- es to  nepateikšu tagad-- kas kārtoja visas tās lietas, visas tās  

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



 4 

RG-50.568*0001                                        04/07/2003 
 
ebreju dzīvokļu lietas kārtoja. Kas tur bija par cilvēkiem, es pat  to nevaru pateikt. Mums 
nebija tāda sakara ar visu to grupu, lai zinātu, kas tie par cilvēkiem tur ir...Bet nu sacīja jau, 
ka tās mantas tika uzskaitītas visas. Un kur viņas tālāk realizēja,  vai,  ko viņi ar viņām darīja, 
to es nemāku pateikt, to es nezinu.  
 
 
Q: A, Jūsu ģimenei bija draugi starp ebrejiem? 
 
 
A: Nu redzat, mūsu ģimenē mans tēvs bija kurpnieks, un viņš gatavoja apavus. Starp 
citu—vienai--vienai  pilsētā mums bija tāda apavu--apavu tirgotava. Belinka, uzvārds bija  
tāds. Viņa arī bija ebrejiete. Un tēvs dažkārt arī gatavoja apavus arī viņas veikalam. Nu tik 
daudz tie sakari bija .Bet tālāk arī nekādi citādi sakari nebija.  Nu jāņem vērā, ka es jau toreiz 
tāda meitene biju. Man--es jau nekur negāju-- cik tikai tā nu dzirdēju no cilvēku runām-- bet 
neko es tādu  precīzi pateikt nevaru, jo es jau tāda vecumā—zinat--ko tādam bērnam kāds ko 
stāsta. Tādam neko nestāsta. Mēs arī negājām nekur tā. 
 
 
0:07:03- 0:08:43 
0:25:58- 0:25:58 
 
 
Q: Grūta dzīve bija kara laikā priekš latviešiem, priekš jūsu ģimenes ? 
 
 
A: Nu, zinat, kara, kara laikā jau, manuprāt, visiem ir grūti. Nekāda-- nu bija taču--kā 
saka--41.gads sākās ar dažādām --kā saka-- deportācijām. Cilvēkus arestēja, izveda. Tas jau 
bija ļoti satraucoši. Sākās vācu laiks, atkal viss ar visām šitām traģēdijām. Tas jau bija tik ļoti 
smags laiks, ka, ziniet, cilvēki vairs nevarēja ticēt ne kam, kas notiks, kas tālāk būs. Vispār 
dzīvoja tādā lielā depresijā, kad nezināja, kas tālāk notiks. 
 
 
Q: Vai bada laiki arī bija vai.....? 
 
 
A: Atklāti sakot-- es jums pateikšu-- praktiski mūsu ģimene tādus neizjuta. Mēs nebijām 
bagāti cilvēki, mums nebija nekā tāda. Bet, zinat, mazpilsētā jau visi audzināja dārziņos sev 
pārtiku. Kartupelīšus un visus pārējos dārzeņus, kas nav jānopērk. Nu--maizīti nopirkt—
teiksim-- un pat maizīti citreiz nopirkt –miltus-- un paši maizīti cepa. Īpaši nevaru teikt, ka 
badā būtu bijuši. 
 
 
Q: Bet uz mežu pēc ogām Jūs staigājāt ? 
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A: Jā, mēs staigājām uz mežu pēc ogām. Tāpēc, ka nu meža ogas taču vajag ievārīt. Nu, 
bērniem tāpat ziemā ir vajadzība. Un mēs no pilsētas ļoti gājām mežā lasīt. Tagad jau arī iet, 
tagad arī iet lasīt meža ogas. 
 
 
Q: Kur jūs staigājāt uz to mežu? Kur mēs tagad atrodamies? 
 
 
0:08:43-0:10:38 
0:25:58- 0:25:58 
 
 
A: Redziet, mēs gājām tur, kur tās ogas auga. Tur, kur viņas ir, un, kur mēs zinājām , kur 
viņas ir dabūjamas. Nu, protams, ar kilometriem. Toreiz jau nebija tādas mašīnas, nekas. Cik 
tur kājām var aiziet. Nu, protams, katrs jau meklē tuvāko mežu, lai nebūtu tik tālu jāiet un 
jānes tās ogas mājās. 
 
 
Q: Un šajā vietā jūs arī bijāt kara laikā ? 
 
 
A: Jā--zinat,--mēs-- šajā vietā --šeit bija mellenāji. Te ir tālāk mežā ir ezers tāds.  Ne 
tālu. Maizes ezers. Un mēs jau -- šī te vieta bija tāda ļoti zināma, jo cilvēki nāca uz to ezeru 
dažkārt peldēties. Viņš bija tāds ļoti sekls—tāds-- ļoti labi, ka bērniem gribējās tur iet. Ūdens 
sasila, apkārt mežs, un tur auga tās mellenes. Mēs zinājām-- ka te-- mēs jau bijām agrāk 
lasījuši tās mellenes šeit. Mēs tad arī ar mammu domājām-- nu sākās tas melleņu laiks jūlija 
mēnesis. Mēs atnācām uz šejieni tās ogas lasīt. Un tuvākais--var jau iet tur-- tālāk arī iet ceļš 
iekšā -- bet šis ir tuvākais ceļš. Viņi te parasti brauca ar zirgiem. Te bija tāds-- mežam cauri. 
Tur aiz meža tālāk ir mājas, lauku mājas. Un tie, kas dzīvoja tajās lauku mājās, ziniet, viņiem 
arī tuvākais ceļš bija ar Limbažiem. Lai viņi brauktu apkārt tur, tas jau  prasa vairākus 
kilometrus. Viņi brauca parasti  šeit cauri. Te ar zirgiem bija izbraukts-- ratu sliedes-- tāds, 
normāls--nu ziniet-- ja meža ceļu lieto, tad viņš arī neaizaug. Viņš bija tāds caurejams, 
braucams. Nu tāds meža ceļš. 
 
 
Q: Un jūs staigājāt šeit ? 
 
 
0:10:38- 0:11:15 
0:25:58- 0:25:58 
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A: Jā, mēs gājām pa šo ceļu iekšā. Jo mēs jau te bijām gājuši. Un tur tālāk ir tas 
mellenāju lauks. Tur var lasīt. 
 
 
Q: Bieži jūs staigājāt uz šito vietu ? 
 
 
A: Nu, mēs nācām tad, kad bija ogas. Citādi jau mums te nekādas vajadzības nebija nākt. 
Tad, kad ogas mežā ir, tad mēs nācām uz šejieni. Tad mēs gājām--neatceros vairs-- tas bija 
jūlija mēneša—varbūt-- sākuma dienas. 
 
 
Q: Kādā gadā tas bija?  
 
 
A: Tas bija 41.gadā. 
 
 
Q: Un ko jūs redzējāt mežā ? 
 
 
0:11:15- 0:14:32 
0:25:58- 0:25:58 
 
 
A: Nu mēs nācām pa šo ceļu iekšā, lai ietu tās ogas tur lasīt. Nu, mēs gājām un 
skatījāmies-- kad parasti jau tajā laikā—ziniet-- ar tām mašīnām jau nebraukāja tik daudz. 
Tad jau -- nu tās smagās mašīnas jau nebija tik daudz šeit pilsētā. Nu bija-- jau protams-- tur 
kādiem uzņēmumiem. Bet nu mēs nākam pa to ceļu un skatāmies, kad ir smagās mašīnas  
riepu nospiedumi. Parasti, kad zirgi brauc, ir tikai divas tādas grambas. Un nekāds jau 
brīnums nav, ka mašīna jau arī varētu braukt. Mēs gājām tālāk un-- nu es saku-- apmēram 
kilometrs no šī te Valmieras ceļa iekšā mežā. Tālāk, mēs ejot, redzējām, kad--kad ir apraktas 
velēnas. Nu, ziniet--  ratu sliede  ir tikai -- un tālāk vidū ir zālīte. Un-- kad apraktas-- ar 
lāpstu apmestas velēnas. Skatāmies, kas tad te ir noticis, kad redzu, ka tās velēnas-- ka tur  ir 
asiņu pēdas-- asiņu pēdas. Tālāk zālīte ir ar asinīm. Un, acīmredzot, aprakts ir tikai tāpēc, lai 
nu tās asinis noslēptu. Lai viņas tur nebūtu redzamas. Un tad—mums jau sākās—pārņēma 
tādas—jo mums—ziniet—tāda briesmīga nojauta- kāpēc te ir mašīna, un, kāpēc te ir asinis. 
Un tad-- tad mēs tā sākām skatīties apkārt un redzējām, ka tepat no tā celiņā—cik viņš varēja 
būt—apmēram seši, septiņi metri no tā meža ceļa. Iekšā krūmi—nu kā saka—tur ir dažādi-- 
kā jau mežā—ka tur ir ļoti liela tāda , nu, apmesta zeme. Nu, nu, rakums, tā varētu teikt. Kaut 
kas aprakts ir. Un tālāk skatoties—mēs skatāmies- ka tur ir drēbju atliekas, ka tur ir noplēstas 
drēbes, ka tur ir, nu, tādas skrandas un ķemmītes. Un--un—un—un—ziniet—nu vispār- tur 
bija tāds skats, ka mūs pilnīgi šausmas pārņēma. Mēs sapratām, ka tur ir kaut kāda traģēdija 
briesmīga notikusi. Pat redzami bija—ziniet--ka mati ar galvas ādu. Nu, acīmredzot, ka  
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skalps, tā varētu teikt. Ne jau tāds liels, bet tādi gabali. Secinājām, ka te ir kaut kāda cīņa 
notikusi. Un tādas šausmas mūs pārņēma, ka mēs vairs neskatījāmies ne uz ogām,  ne--mēs 
lasījāmies--apgriezāmies atpakaļ-- un pa ceļu ātri prom uz mājām. Jo bija tādas briesmas-- 
šausmīga sajūta bija, kad--kad mēs esam tādā vietā nonākuši, kur ir kaut kāda briesmīga 
traģēdija notikusi. Nu pēc tam tikai pilsētā jau par to arī runāja. Cilvēki jau—ziniet-- tas jau 
tā garām nepaiet—cilvēki jau apspriež tādu notikumu. Nu tad arī sacīja, ka šeit ir atvesti 
mūsu Limbažu ebreji. Uz šo vietu. 
 
 
0:14:32- 0:15:57 
0:25:58- 0:25:58 
 
 
Q: A, kas jums to pateica? 
 
 
A: Nu, zinat, es nepateikšu vairs, kas to pateica. Pilsētā cilvēki paši runāja. Es nevaru 
pateikt, kurš tas runāja. Jo pilsētā—ziniet-- kā cilvēki. Ir notikums, un visi runā, visi runā. 
Sacīja, ka tāds notikums ir. Ka te ir atvesti viņi, un,  tur viņi ir aprakti. 
 
 
Q: Jūs redzējāt, kā viņus atveda ?  
 
 
A: Neredzēju. Zinat, tas noticis bija naktī. Tas bija iepriekšējās dienas naktī. Mēs 
piemēram, bijām nākuši šorīt, bet tas bija iepriekšējās šinī naktī tas bija noticis. Mēs atnācām 
no rīta. 
 
 
Q: Jūs domājāt, ka tās asinis bija svaigas, to, ko jūs redzējāt?  
 
 
A: Jā, jā, viņas bija svaigas. Viņas bija. Un velēna apmesta apkārt, ziniet, lai viņas 
noslēptu. 
 
 
Q: Tā bija liela vieta, ko jūs redzējāt?  
 
 
A: Jā, tas laukums, kas bija--nu--ja mēs to saucam par kapu--tad--tad viņš bija--nu katrā 
ziņā--es nevaru pateikt--cik--bet tas diametrs varēja būt seši, septiņi metri--varbūt--bet es 
varu neprecīza būt. Redziet-- kā toreiz saka--man divpadsmit gadi toreiz bija. Tāds bērns. 
Man jau tas tik šausmīgu iespaidu atstāja, ka es pilnīgi--mēs ar mammu vairāk neskatījāmies- 
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-ne kur--ne tālāk Mēs apgriezāmies,  un cik vien ātri vien var—no tā meža laukā. Tas bija—
tas bija-- nu tāds--es saku--skats bija ļoti nepievilcīgs. 
 
 
0:15:57- 0:17:43 
0:25:58- 0:25:58 
 
 
Q: Jūs atceraties- drēbes bija sieviešu, vīriešu, bērnu?  
 
 
A: Nevaru pateikt, nevaru pateikt. Ziniet, viņas jau nebija veselas--viņas jau bija tādas--
atsevišķi drēbju gabali. Tas, no kāda apģērba bija, to es nezinu. To es nevaru pateikt. Un es 
šodien arī nevaru pateikt, kādā krāsā--kas viņas bija Es tik atceros, ka bija lupatas--bija--
zinat--un man tādas šausmas pārņēma, ka es pat vispār negribēju vairs ne skatīties. Un man 
likās, ka no visiem krūmiem kaut kas uz mani skatās. Un taisījos, ka tik tiek ātrāk ārā no 
meža. 
 
 
Q: Un jūs domājāt, ka tie bija ebreji nobērēti?  
 
 
A: Tajā brīdī--es--ziniet--kad mēs to ieraudzījām, es nezināju, kas tur ir nobedīti. Jo--
redzat-- tajā laikā, 41.gadā,  notika arī citādas dažādas--teiksim--kas bija padomju aktīvisti—
un kas tur viņus veda kaut kur--un kaut kur-- kaut kur raka--un--vai tie bija ebreji, to es 
nevarēju pateikt. Jo zinat--kas tur bija tajā zemē, to es nezinu. Pēc tam tikai-- es saku--ka 
pilsētā par to runāja, ka šeit--uz šejieni ir atvesti, un, ka tie ir mūsu Limbažu ebreji. 
 
 
Q: Pēc tās dienas, kad jūs bijāt mežā, ebreji vēl bija tajā pagrabā?  
 
 
A: Neredzēju, neredzēju viņus. Pa ielu viņi negāja. Vai viņi bija pagrabā, es to nezinu. 
Kas tad man tur, es jau tur negājām. Nu, ziniet, pilsētā jau tomēr tajā laikā bija--bija tāds--nu 
tāds—ļoti tāds satraucošs stāvoklis. Ziniet, kad tūlīt mainās varas. Mēs jau labprāt tā nekur 
negājām nekur. Mēs turējāmies savā mājā. Ziniet, kas to zin, kas var notikt. 
 
 
0:17:43-0:19:52 
0:25:58- 0:25:58 
 
 
Q: A, jūs zinājāt tos cilvēkus, kuri varēja atvest cilvēkus uz mežu ?  
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A: Nezināju, nezināju arī tos cilvēkus. Jo, pirmkārt, neviens jau mums arī neteica, kas ir 
tie brigadieri, kas--kas iznīcina cilvēkus. To mums--to neviens nezināja. To, varbūt zināja 
policija. To varbūt zināja tie, kas tur kārtoja tādas lietas. Bet-- kas konkrēti bija tie, kas-- mēs 
arī to nedzirdējām, kas šāva vai tie, kas—teiksim-- iznīcināja nu tos padomju aktīvistus, kas 
skaitījās 40.gadā te. Tādus taču arī iznīcināja. Tur bija milicijas darbinieki, citādi aktīvisti—
vai--kurus šur un tur veda viņus, šāva un noraka. Tāda lieta jau netika popularizēta, kas viņi 
bija. 
 
 
Q: Policijā bija vietējie cilvēki vai kādi atbraukušie?  
 
 
A: Policijā bija vietējie. Jā, vietējie. Kas bija--priekšnieks bija vietējais cilvēks. Nu, kas 
viņam bija tie padotie--es to nezinu--es nemāku pateikt. Es pat nemāku nosaukt uzvārdus, kas 
toreiz bija. Jo man ar viņiem nekāda saskare nebija. Un maniem vecākiem arī nekāda saskare 
nebija ar viņiem. Kas viņiem bija tie padotie, es to nezinu. 
 
 
Q: Jūs neziniet, kas notika ar šito vietu pēc kara? Varbūt kādi vēsturnieki bija šeit vai-- 
 
 
A: Neesmu to dzirdējusi, nezinu. Nu pēc kara, kad atkal bija padomju vara--tad ziniet--
meklēja, kur ir aprakti aktīvisti. Un tad jau vienu daļu viņus ekshumēja, izraka—vai ne. Un, 
un koncentrēja, veda uz--bija tādi brāļu kapi--mums veda viņus tur. Un tur viņus apbedīja, lai 
viņi tur ir koncentrēti vienā vietā. Bet attiecībā uz ebrejiem es neesmu dzirdējusi, ka būtu 
tādas vietas, kur būtu viņi izrakti. Un šeit arī—es nezinu--es neesmu dzirdējusi, ka šeit būtu 
izrakti viņi un kaut kur viņi būtu pārvietoti. Neesmu dzirdējusi tādu lietu. 
 
 
0:19:52- 0:21:31 
0:25:58- 0:25:58 
 
 
Q: Vai mēs varētu paskatīties mazliet to vietu un jūs mums parādītu? 
 
 
A: Paskatīties jūs varētu, bet es jums varu pateikt šodien, ka ir pagājuši 60 gadi. Mežs ir 
izmainījies, viņš taču aizaug. Un tā vieta atrodas no šī te Valmieras ceļa--viņa atrodas 
apmēram kilometru mežā. Vietu--konkrēti--kur tā ir, es jums šodien parādīt precīzi nevaru. 
Tāpēc, ka es--es nevaru orientēties vairs. Redziet, tik daudz gadi ir pagājuši, mežs ir 
aizaudzis. Aptuveni--cik man atmiņā neviļ--tas ir apmēram--saku-- kilometru mežā iekša pa 
šo te ceļu. Un--un ceļā--ja mēs ejam tajā virzienā--tad tā vieta ir ceļa labā pusē. Nu apmēram-
-kā es teicu--sešus, septiņus metrus no tā lauku ceļa. Nu apmēram tur tajā pusē—bet kur tas 
tagad ir, es nevaru parādīt, jo es nebūšu precīza. 
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Q: Jūs pēc kara stāstījāt, kas notika kara laikā priekš kādiem žurnālistiem, 
vēsturniekiem? 
 
 
A: Ziniet--nu--ir daudz--te jau jā--te jau pilsētā. Skolā tā skolotāja, kas vāca par tiem 
notikumiem 41.gadā.Nu--es domāju--ka ir kādreiz arī bijušas tādas sarunas,  bijušas tādas 
sarunas par visiem tiem notikumiem 41.gadā, kad mainījās varas. Citādi--citādas intervijas 
man nav bijušas. 
 
 
0:21:31- 0:22:09 
0:25:58- 0:25:58 
 
 
Q: Liels paldies par visu to, ko jūs mums stāstījāt. 
 
 
A: Nu lūdzu, lūdzu. 
 
 
Q: Liels paldies. 
 
 
0:22:09- 0:23:33 
0:25:58- 0:25:58 
 
 
Q: Jūs teicāt, ka redzējāt, ka ebreji strādāja Limbažos pirmās kara dienās. Vai jūs, varbūt, 
redzējāt, kādus vardarbības momentus arī tanī laikā? 
 
 
A: Vardarbības momentus es tiešām neredzēju. Jo--redziet--viņi strādāja uz ielas 
mierīgi—tā, nu kā ikdienā. Neredzēju arī, kas viņus dzina, to es arī neredzēju. Jo, redziet, 
man ir gadījies, kad es aizgāju uz veikaliem--mani mamma sūtīja uz veikalu aiziet. Es gāju 
pa trotuāru un redzēju, ka viņi tur uz ielas atrodas, bet man bija ļoti slikta sajūta. Es ļoti ātri 
steidzos, lai es_____. 
 
 
Q: Varbūt vecāki vai kaimiņi kaut ko teica par to vai neteica? 
 
 
A: Nē, nē. Neviens arī neteica , ka viņi kaut kā viņi tur faktiski iespaidoti. Tāda runa 
nebija. Tādu nedzirdēju. Tikai zinājām, ka viņi tagad no dzīvokļiem izvietoti. Ka viņi  
 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



 11 

RG-50.568*0001                                        04/07/2003 
 
dažādus aptīrīšanas darbus strādā. Nu es saku--es apmēram varbūt redzēju vai nu vienu vai 
divas reizes tikai, jo bija tik īss periods no tā brīža, kad sākās visas tās, kā saka, represijas 
tādas. Nu tas bija tāds īss moments, tas nebija ilgi. 
 
 
0:23:33- 0:24:38 
0:25:58- 0:25:58 
 
 
Q: Varbūt jums vecāki vai kaimiņi vai draugi stāstīja, kas atveda tos cilvēkus šeit uz 
mežu ? 
 
 
A: Nē, saruna nebija, nebija. Zinat, cilvēki biju tā ļoti satraukti par visu to. Bet, tieši kas 
tie izpildītāji bija, manuprāt, ka to neviens pilsētā--ja to zināja, tad to varēja zināt tikai kādi --
vai tur policija vai kaut kādi tādi, bet pilsētā runas, kas tieši tie ir bijuši, kas to ir darījuši, 
neviens to nevarēja pateikt. Uzvārdus nosaukt vai tas vai tas tur piedalījies. Tāda konkrēta 
runāšana nebija. Nu jāņem vērā, ka es arī tāda meitene biju. Zinat, nu, kas tad man tur, man 
neviens tādu lietu nerunāja, nesacīja. 
 
 
Q: Un neviens neteica- tie bija latvieši vai vācieši? 
 
 
A: Nesacīja. Pat nezināja, kas viņi. Es domāju, ka nu ļoti grūti jau ir pateikt. Nezināja to , 
kas viņi bija. 
 
0:24:38-0:25:14 
0:25:58- 0:25:58 
 
 
Q: Pēc tam, kad jūs atgriezāties no meža, jūs vēl redzējāt ebrejus Limbažos? 
 
 
A: Neredzēju, neredzēju, neredzēju. Vairāk neredzēju viņus. Vai viņi bija--vai viņi bija 
tajā pagrabā vēl vai viņi bija, nu kur viņi bija, es nezinu, neredzēju. Vispār viņus vairāk 
neredzēja ielās. Pēc tam tikai sprieda un runāja, ka viņi ir iznīcināti, ka viņu nav. 
 
 
Q: Vecāki jums to teica? 
 
 
A: Nu jā. Tā--tā--pilsētā tā sacīja, runāja, ka viņi ir iznīcināti. Acīmredzot, ka viņu vairs 
nav. 
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Q: Paldies jums. 
 
 
A: Lūdzu. 
 
 
0:25:14/0:25:58 
 
 
Pierakstīja: Lelde Barbare 
2012.gada 16.aprīlis 
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