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Trešdienas rīts, katrs dodas savās ikdienas gaitās, bet Alūksnē 1946.gada
15.maijs ir īpašs, jo Tempļa kalna trigonometrijas tornī lepni plīvo
Latvijas brīvvalsts karogs.
Šim notikumam vienaldzīgo nav, vienai daļai acīs prieka dzirksts,
muguras iztaisnojas, katram ir vēlēšanās pašam savām acīm to skatīt,
bet ne katrs uzdrīkstas, dažiem, pie varas esošiem, liels uztraukums.
Tajā rītā Ojārs Svarte, kurš nesen sācis darba gaitas vietējā radiomezglā,
un viņa domubiedrs Pāvels Jefimovs netālu parkā pie ezera vēro
notiekošo. Iepriekšējā vakarā abi septiņpadsmitgadīgie jaunieši īsto
Latvijas karogu, ko Pāvels bija atradis noslēptu savās mājās, ir uzvilkuši
tornī.
Lai arī tas plīvojis vien dažas stundas, runas un čuksti alūksniešu mājās,
darbavietās un skolās nemitējas vēl ilgi, priecē arī ziņa, ka notikuma
«vaininieki» nav notverti. Ojārs un Pāvels izjūt prieku un gandarījumu
par novēroto reakciju, žēl tikai, ka karogs ir pie čekistiem….

Anta Bergmane «Alūksnieši»



Bergmane, Anta. Alūksnieši// Mūsu karoga
stāsti 1940-1991. - Rīga : Lauku avīze, 2015. -
38.-45.lpp.
(stāsts par Latvijas karoga pacelšanu
1946.gada 15.maijā tempļa kalna tornī un tā
paša gada novembrī bērzā pie Alūksnes
2.vidusskolas, iesaistīto likteņi)
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Karogs virs okupētās dzimtenes un kāds dzīvesstāsts
Paulis Jefimovs uz redakciju atnāca, manis aicināts. Zeme jau bija atdevusi gandrīz 
visu savu vasarā sakrāto siltumu. Ārā sniga. Bet siltajā telpā uz galda dzirkstīja Pauļa 
līdzatnestais vīns.

— Jā, redz, kā tas ir — laiki mainās, ai kā mainās un Latvija beidzot atkal ir brīva valsts, 
—viņš, mazliet stiepdams vārdus, domīgi saka. — Lai Dievs dod tai svētību, — un es 
redzu kā nodevīgi iedrebas sirmā vīra dzīslainās un sastrādātās rokas.
Atmiņu nazis atkal griež dziļu brūci dvēselē. Nav viegla šī atgriešanās pagātnē. Taču 
šoreiz šāda ķirurģiska iejaukšanās ir ļoti vajadzīga. Kaut vai tādēļ, lai mēs atcerētos, ka 
vienmēr ir bijuši cilvēki kas spītēdami garajiem okupācijas gadiem, mīlējuši un
domājuši par šodienas Latviju.
Paulis Jefimovs:
—Ja man kas jāstāsta par sevi, varu teikt esmu dzimis un visu mūžu nodzīvojis 
Alūksnē. Sava mūža pirmo gadu desmitu pavadījis Latvijas Brīvvalstī. Mūsu
ģimene nebija nekāda bagātā, nedz ari īpaši turīga taču sava iztikšana bija. Tēvs, 
bijušais cara armijas virsnieks, pēc boļševiku nākšanas pie varas bija atbēdzis no 
Krievijas uz Latviju un strādāja dažādus gadījuma darbus. Te viņš arī iepazinās un 
apprecējās ar manu māti — latvieti. 
Toreiz, kad Latvijā ienāca krievi un nodibinājās padomju vara, es vēl biju 
divpadsmitgadīgs puika. Tomēr sava saprašana par visu
šo lietu man jau bija: sveši tēvoči, kas runā svešā mēlē, rīkojas mūsu valstī. Ka tā 
nevajadzētu būt, tolaik sajutu vairāk ar sirdi nekā prātu, tāpēc krievus ļoti ne-
cietu, kaut ari paša tēvs bija šīs tautības.

Latvijas Jaunatne, 17.11.1992



Tā lēnām ritēja gadi. 1945 gadā, mācoties Ernsta Glika Alūksnes pilsētas pamatskolā, mēs, trīs vienas klases
jaunekļi, nolēmām, ka vietējiem ļaudīm jāatgādina par bijušo Latvijas valsti. Lai paustu savu noliedzošo nostāju pret
pašreizējo režīmu un okupāciju, vispirms slepeni no māju fasādēm rāvām nost sarkanos karogus. Izdevās. Taču ar to
jau vairs nepietika. Gribējās pa veikt ko vairāk un lielāku. Tā mēs, trīs septiņpadsmitgadīgi jaunekļi — es Alberts
Zvirbulis un Ojārs Svārte — nolēmām 15.maijā Alūksnes pilsētas Tempļa kalna skatu tornī uzvilkt sarkanbaltsarkano
karogu. No iepriekš norautajiem komunistu karogiem Ojāra māsa Dace sašuva Latvijas brīvvalsts karogu. Un tā —
15. maija naktī mēs visi trīs devāmies uz Tempļa kalnu. Ojāram un man tonakt līdzi bija revolveri kā arī četras vācu
kājnieku trofejmīnas. Nokļuvuši līdz vajadzīgajai vietai, abi ar Ojāru kāpām augšā tornī, bet Alberts, bruņots ar
iedoto revolveri palika lejā. Jāsaka, ka tornis bija ļoti augsts. Uzkāpuši pašā smailē, piesējām karogu pie turpat saga-
tavotās kārts un piestiprinājām pie torņa. Lejā vēl pie kāpnēm piesitām iepriekš sagatavotu uzrakstu krievu valodā
Sak, klāt nenāciet, mīnēts! Protams, mīnas steigā nepielikām. Taču, kā izrādījās vēlāk, šim uzrakstam tomēr bija ļoti
liela nozīme. Liekas, pat čekisti no šāda brīdinājuma bija nobijušies, un tikai 15. maija vēlā pēcpusdienā karogs
pazuda no skatu torņa. Šķiet, lieki teikt, ka todien gan pilsētnieki, gan skolas ļaudis varēja redzēt, cik lepni karogs
plandījās vējā. Tā bija saviļņojoša izjūta. Arī ģimnāzijā valdīja klusa svētku noskaņa. Puiši un meitenes savstarpēji
pārrunāja, ka tomēr vēl esot cilvēki, kas uzņemoties risku un atgādinot par brīvvalsti Latviju. Domas par to, ka
esam veikuši vismaz kaut ko reālu Latvijas labā, mūs uzmundrināja. Jau visu vasaru kopīgi pārrunājām un domājām,
kā varētu sagaidīt 18. novembri. Nolēmām rīkoties līdzīgi. Atkal Dace sašuva karogu, taču šoreiz nolēmām to uzvilkt
citā vietā, jo baidījāmies no slēpņa. Pēc ilgām pārrunām par vispiemērotāko vietu atzinām kalnu pretī bijušajai
pagasta skolai (tagad Alūksnes 2. vidusskola) — tur auga liels bērzs. Tā arī nolēmām — šoreiz karogs atradīsies tajā.



Taču Ojārs nenocietās un šoreiz par mūsu nodomu dažas dienas agrāk pastāstīja savam klases biedram Gunāram 
teikdams, ka «drīz Alūksnē būs tāds notikums, par ko runās visa Alūksne»». Gunārs Roziņš savukārt izrādīja lelu ziņkāri, 
līdz beidzot Ojārs pateica ka 18. novembrī Alūksnē atkal plīvošot sarkanbaltsarkanais karogs. Tā arī notika Karogs palika 
plī-
vojam vējainajā naktī. Mēs pnecīgi, lai ari mazliet satraukti, devāmies mājās. Tolaik vēl nezinājām, ka G Roziņš ir čekas 
aģents un par šo pakalpojumu — ziņošanu — vēlāk saņems siltu vietiņu. Tāpat kā tagad, arī toreiz es dzīvoju Risētas 
bulvāri. Aizgāju mājās, bet prāts tomēr nebija rmerigs Krūtīs spieda savāda, smeldzīga izjūta. lededzu spuldzi un sāku 
lasīt grāmatu. Taču visu laiku tā vienlkās, ka ārā kāds staigā pa sasalušo zemi un aiz loga klusi sarunājas Pēc neilga lai-
ka durvīs atskanēja skaļi, nepacietīgi sitieni, es visu sapratu. Atvērtajās durvīs ieklupa cetn čekisti. «Rokas augšai» un 
kārtīgs belziens pa ģīmi Māte, to visu redzēdama, sāka kliegt taču tūlīt viņu apklusināja. '— Mauka, bandīta māte, klu-
sē! lebrucēji tūlīt nadzīgi ķērās pie kratīšanas Atrada Aleksandra Grina «[>/ēse)u puteni», 1936 gadā izdoto Latvijas vē-
sturi un dažas vācu parabelluma patronas — tādi bija lietiskie pierādījumi manai pretpadomju darbībai Vēlāk 
izmeklētājs manai māta par šīm grāmatām teica— Jūs savu dēlu slikti esat audzinājusi — buržuāziskā garā! Mani pašu 
tonakt aizveda uz Alūksnes čeku, kas atradās Blaumaņa ielā un tūlīt bez kādiem jautājumiem sāka dauzīt Kā šodien 
atceros — istabas stūrī bija liela krāsns, kuras tuvumā sakrāmētas prāvas malkas šķias Tur man norāva svārkus un kre-
klu un sita ar malkas pagalēm pa muguru līdz beidzot pa muti sāka tecēt asinis Pēc nelga laka atveda ari pārējos. Tad 
konvoja pavadībā gājām uz karoga vietu «Paši uzlikāt paši ari noņemsit» mums teica. Tā ari notika Es pats ar savām 
rokām, kaut arī sadauzīts un vārgs 18. novembra naktī uzkāpu bērzā un noņēmu mūsu lolojumu

Taču Ojārs nenocietās un šoreiz par mūsu nodomu dažas dienas agrāk pastāstīja savam klases biedram Gunāram 
teikdams, ka «drīz Alūksnē būs tāds notikums, par ko runās visa Alūksne»». Gunārs Roziņš savukārt izrādīja lielu 
ziņkāri, līdz beidzot Ojārs pateica, ka 18. novembrī Alūksnē atkal plīvošot sarkanbaltsarkanais karogs.
Tā arī notika. Karogs palika plīvojam vējainajā naktī. Mēs priecīgi, lai ari mazliet satraukti, devāmies mājās. Tolaik vēl 

nezinājām, ka G. Roziņš ir čekas aģents un par šo pakalpojumu — ziņošanu — vēlāk saņems siltu vietiņu. 
Tāpat kā tagad, arī toreiz es dzīvoju Pilsētas bulvāri. Aizgāju mājās, bet prāts tomēr nebija mierīgs. Krūtīs spieda 
savāda, smeldzīga izjūta. lededzu spuldzi un sāku lasīt grāmatu. Taču visu laiku tā vien likās, ka ārā kāds staigā pa 
sasalušo zemi un aiz loga klusi sarunājas. Pēc neilga laika durvīs atskanēja skaļi, nepacietīgi sitieni, es visu sapratu. 
Atvērtajās durvīs ieklupa četri čekisti. «Rokas augšā» un kārtīgs belziens pa ģīmi. Māte, to visu redzēdama, sāka kliegt,  
taču tūlīt viņu apklusināja: — Mauka, bandīta māte, klusē!
Iebrucēji tūlīt nadzīgi ķērās pie kratīšanas. Atrada Aleksandra Grīna «Dvēseļu puteni», 1936 gadā izdoto Latvijas 

vēsturi un dažas vācu parabelluma patronas — tādi bija lietiskie pierādījumi manai pretpadomju darbībai. Vēlāk 
izmeklētājs manai māta par šīm grāmatām teica: — Jūs savu dēlu slikti esat audzinājusi — buržuāziskā garā! 
Mani pašu tonakt aizveda uz Alūksnes čeku, kas atradās Blaumaņa ielā, un tūlīt bez kādiem jautājumiem sāka dauzīt. 
Kā šodien atceros — istabas stūrī bija liela krāsns, kuras tuvumā sakrāmētas prāvas malkas šķilas. Tur man norāva 
svārkus un kreklu un sita ar malkas pagalēm pa muguru, līdz beidzot pa muti sāka tecēt asinis. Pēc neilga laka atveda 
arī pārējos. Tad konvoja pavadībā gājām uz karoga vietu. «Paši uzlikāt paši ari noņemsit,» mums teica. Tā ari notika. Es 
pats ar savām rokām, kaut arī sadauzīts un vārgs, 18. novembra naktī uzkāpu bērzā un noņēmu mūsu lolojumu. 
Otrās dienas pusdienlaiks pienāca ar patīkamu ziņu. Ojāram bija izdevies aizmukt. leraudzījis, ka pusdienlaikā čekas 
izmeklētājs kabinetā palicis viens un aizslēgtajās durvīs atstājis atslēgu, viņš izmantoja gadījumu un pāris reižu iezvēla 
čekistam ar ķebli pa pauri. Tad ieslēdza viņu pašu kabinetā un, paķēris līdzi pistoli, aizbēga. Tā jau Alūksnē bija liela 
sensācija! Tāds jauns zellis piemānījis vecu čekistu un aizbēdzis — šī ziņa iedrošināja arī mani, un es nolēmu, ja vien 
radīsies izdevība, bēgšu!



26. novembrī mani un Zvirbuli pārveda uz Rīgas centrālcietumu. Nebija tolaik nekāda spectransporta, tāpēc mūs veda 
kopā ar citiem pasažieriem maršruta autobusā. Jau Alūksnē apsardzei notēloju, ka ļoti sāp vēders, tāpēc autobusā tiku 
nosēdināts turpat priekšā — gandrīz pie durvīm. Vairākas reizes — gan pie Karvas, gan Apes — domāju par bēgšanu. 
Taču vienmēr kaut kas iztraucēja. Tā kā autobusa maršrutā ietilpa arī Smiltene,  tad netālu no tās, kādā ielejā pie mazās 
Puriņupītes, es izlēcu no ejoša autobusa. Kā šodien atceros — spidometrs autobusam braucot no kalna, rādīja 60 
kilometrus stundā! Ar lielo vēja plūsmu tiku izrauts ārā un apmetu kūleni. Kājās man bija «amerikāņu tanki», zābaki 
ļoti labi — tikai mazliet par lieliem un bez šņorēm. Tie nokrita no kājām, bet es bass un kailu galvu metos bēgt uz meža 
pusi. Sākumā sargi acīmredzot apjuka, jo domāja ka skrienu uz mežu savās vajadzībās, taču tūlīt arī sāka bļaut: stoi, 
Jefimov! Bet es neapstājos. Skrēju tikai uz priekšu un atcerējos Alūksnes kameras biedru teikto: — Pauli ja tiksi Rīgā,
likvidēs. Tāpēc, ja vien tas ir iespējams, pamēģini ņemt vagu. 
Aizbēgt tomēr neizdevās. Čekisti sašāva celi, un tā mani nogādāja Stabu ielā. Mums abiem ar Zvirbuli par karoga 
uzvilkšanu tā sauktā troika piesprieda sešus gadus cietumsoda, kā arī pēc tam vēl divus beztiesību gadus brīvībā. Pēc 
ilgas nīkšanas Rīgas centrālcietumā 1952. gada 18. augustā tiku sūtīts projām ar lielo etapu. 60 lopu vagoni devās 
nezināmā virzienā. Daļu no ieslodzītajiem, to vidū arī mani,  izsēdināja Omskas pārsūtāmajā punktā. Tālāk uz Salihardu, 
kur septembrī mēs vēl joprojām dzīvojām teltīs. No 1100 tolaik tur izvietotajiem izdzīvoja tikai nepilni divi simti, ari es.
Kad 1959. gadā atgriezos Latvijā, nekādi nevarēju atrast darbu. Visus biedēja mana politiskā pagātne. Beidzot tomēr 

izdevās iekārtoties darbā par šoferi. Uzzināju ari par savu draugu likteni. Ojārs Svēte pēc izbēgšanas no čekas bija 
pievienojies nacionālajiem partizāniem Malienas mežos. Ļaunas mēles viņu nodevušas, kad atnācis vecākiem palīgā 
nokaut cūku. Māja aplenkta, un bēgošais Ojārs nošauts. Līdzīgs nežēlīgs liktenis piemeklējis arī Albertu. Viņš sapuva 
Sahalīnas lēģerī. Tāds lūk ir stāsts par manu dzīvi, draugiem, 18. novembri un
sarkanbaltsarkano karogu.

Pauli Jefimovu iztaujājis Ramons Ratseps
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IZZIŅA
Par Albertu ZVIRBULI. Alūksnes pilsētas pamatskola 

M.Ezera iela 2a. 1946.gada 4.decembris, Alūksnē









Pauļa Jefimova lieta







Lēmums par krimināllietu 1947.g. 20.novembris IZZIŅA par atrastajiem ieročiem 1947.g.27.novembris



Ojārs SVĀRTE, “Māris” – aģentūras lieta nr.106  “Sbrod” (Salašņas)
Pēc izbēgšanas no apcietinājuma 1946.gada novembrī O.Svārte devās uz Alsviķu pagastu, slēpās pie
savas dzīvokļa paziņas. Satikās ar Bukaldera partizāniem, vēlāk, apmēram martā, kopā ar Eduardu
Ginzbergu, “Maskavieti” un no padomju gūsta izbēgušo vācieti Heincu (krita 8.06.1948.) nonāca Jāņa
Bitāna partizānu grupā. Ar segvārdu “Māris” Ojārs sāka drukāt nelegālos žurnālu “Liesma”, “Tautas
Sargs,” lapiņas. Rakstāmmašīnu, papīru palīdzēja no Rīgas sagādāt partizāna Oļģerta Meldera ,“Siliņa”
tante Sofija Meldere. 1947.gadā O.Svārte divas reizes iznāca no meža (vienreiz maskējies par meiteni).
1948.gada 11.aprīlī bunkuru Annas mežos čekisti atklāja, atrada arī rakstāmmašīnu un dokumentus, arī
vēstuli adresētu O.Svārtem. Tas bija partizānu darbībai liktenīgs pavērsiens. J.Bitāna partizāni pārcēlās
uz rezerves bunkuru pie Grundas ezera, kur čekisti pēc informatora norādes uzbruka 1948.gada 8.jūnijā.
Partizānu grupas sadalījās sīkāk. Ojārs Svārte palika J.Zača ”Saknes” grupā. Sāka savilkties ilgi un pamatīgi
liktie čekistu tīkli. Ojāram bija norunāta tikšanās ar J.Začu, gaidot savu māsu uz viņas dzimšanas dienas
svinībām, taču 17.oktobrī Začu arestēja. Ojārs palika slēpnī savā mājā bunkurā zem virtuves grīdas līdz
1948.gada 11.novembrim. Čekistu uzbrukuma brīdī Ojārs izlēca pa logu. Māte Albertīne iemeta krāsnī
granātu un patronas, notika sprādziens. Bēgšanai viņš izmantoja zirga pajūgu. Ojāru panāca un nošāva
apmēram pēc 20-30 km.



Mālupes 
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Aģentūras lieta 
«Sbrod»
nr.106.

1945. aprīlis



No lietas nr. 39821 materiāliem 1949.gadā: Zenta O.:

“Kad mūsu grupa pievienojās Bitāna grupai, tad es 

redzēju, ka ir rakstāmmašīna, uz kuras drukāja 

pretpadomju lapiņas, “Māras Zeme” un vēl kādas, kuru 

nosaukumus neatceros…..Kā ievēroju, ka pamatā ar lapiņu 

izgatavošanu nodarbojās «Siliņš», kurš 1947./48. gada

ziemā atradās Bitāna grupā, pēc tam Ojārs (Svārts) ….”



Partizānu laikraksti



1946.gads

Tālavas iela 18

Alūksnes 
privātmāju saraksts



SHĒMA

Tālavas iela 18 Alūksnē. 
O. Svārtes aizturēšanas 
norise. Sastādīta 
1949.gada 24.janvārī.



Ojārs SVĀRTE ( 1929- 1948)

Atpazina māsa Dace SVĀRTE.







DACE





29. Dace SVĀRTE, Alūksnes pilsētas vidusskolas 12.b klases skolniece 1947.gada 14.maijs



No «Gatavības apliecību grāmatas»  
Alūksnes pilsētas vidusskola. 1947.gads



LPSR Fiziskās kultūras 
institūta direktora 
pavēle nr.78. par 

parādu likvidēšanu
1948.gada 13.maijs

I kursa studente 
Svārte- 8.grupa



LPSR Fiziskās kultūras institūta direktora pavēle
nr.198-b par studentu sadalījumu grupās. 
1948.gada 08.oktobris.

2.kurss 8.grupa   19. Dace Svārte



1948.gada 27.novembris
Daces Svārtes nopratināšanas protokols



LPSR Fiziskās kultūras 
institūta direktora 
pavēle nr.257 par Daces 
Svārtes izslēgšanu no 
institūta.

1948. gada 
15.decembris





Daces 
Svārtes
vēstule 
brālim 
Ojāram 

Svārtem. 

1948. 
gada 
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Izmeklēšanas 
slēdziens par 
Daci SVĀRTI  

1948.gada 
15.novembris



1949.gada 15.janvāris- lēmums 
par Albertīni SVĀRTI 

1949.gada 11.aprīlis –
spriedums Dacei SVĀRTEI



Dziesma, ko Dace SVĀRTE 
1948.gada martā dzirdēja 
vilcienā un vēstulē brālim 

Ojāram rakstīja:

«Ka Tu , mīļo brālīt, zinātu , cik 
skaista melodija!»

Tu esi aizgājis tik tālu,tālu
Cik vien tik dzīvē tālu aiziet var.
Aiz sevis gadus nopļāvu kā siena vālu,
Bet sirds vēl sāp tāpat kā tovakar.

Bij' Jāņu nakts, un kalnos dega liesmas,
Man galvu sedza jasmīnvaiņags balts.
No visiem mežiem vēji nesa dziesmas,
Sirds laimē kūsāja kā vīna šalts.

Deg atkal kalni, atkal meži līgo
Un atkal mirklim veras burvju zieds.
Man sirmi pavedieni matos zvīgo,
Sirds, tevi meklējot, kā aizšauts putns kliedz.

Ai, baltā nakts, ai, krāšņie dzīves maldi,
Kas mirklim plaucis, mirklī nāvi rod.
Caur sirdi gadi brien kā zirgi asi kalti,
Bet jaunību neviens vairs neatdos.


