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ATMIŅAS
Gunārs Ozoliņš, Alūksne, grāmatā «Kā 
viena diena»



Astrīda Ievedniece, vēsturniece, Alūksne 2022.gada 
janvāris

Maizes lietas pirms 75 gadiem

Mūsdienās grūti iztēloties situāciju, ka veikalā pēkšņi vairs nav maizes. Pēckara gados šādi brīži gadījās visai bieži. Pārtikas apjomu

pilsētās regulēja ar kartītēm, kuras atcēla tikai 1947.gadā. Alūksnes vēsturē ir aprakstīti gadījumi par dzelzceļa sliežu spridzināšanu,

uzbrukumiem labības pajūgiem, lai neļautu izvest graudus. Tādos gadījumos vainoja nacionālās pretošanās kustības dalībniekus.

Taču, kā vēsta arhīva materiāli, reizēm notikumi risinājās citādāk.

1945.gada 30.oktobrī notika Alūksnes pilsētas izpildu komitejas paplašinātā ārkārtas sēde. Darba kārtībā tikai viens punkts: Alūksnes

dzirnavu direktora Grigorjeva lieta. Kas bija noticis? No ziņojuma sēdē: “…..Alūksnes pilsētas iedzīvotāji, kā arī plašākas apkārtnes

pagastu strādājošie- neražojošie un īpaši iznīcinātāju bataljona dalībnieki šodien, 30.oktobrī, palikuši bez maizes.” Izpildu komitejas

sastādītā komisija konstatēja, ka maizes ceptuvē nebija piegādāti milti. Dzirnavās miežu graudi gan bija saņemti 29.oktobrī, bet

dzirnavu direktors atteicies malt, jo miežu graudi esot bijuši it kā par mitriem un nebija par to ziņojis patērētāju biedrības vadītājam.

Elevatora laboratorijas analīzēs konstatēts, ka mitrums bija 18,8 % un graudi ir maļami, savukārt, jau samaltie rudzu milti nebija

savlaicīgi piegādāti ceptuvei. Komisija izskatīja iesniegtos ziņojumus no dzirnavu darbiniekiem un secināja, ka vainīgais ir dzirnavu

direktors Grigorjevs ar savu bezatbildīgo pieeju saviem darba pienākumiem.

*) iznīcinātāju bataljona kareivja mēneša apgādes norma pēc kartītes P-7 1946.gadā:

maize 600 grami dienā

gaļa- zivs- 1800 grami mēnesī

cukurs- 400 grami mēnesī

taukvielas- 400 grami mēnesī

putraimi- 1200 grami mēnesī



Par Alūksnes maizes ceptuvi Blaumaņa ielā

Par Alūksnes maizes ceptuves darbu varu pastāstīt no atmiņām par manu vecāku darba dzīvi. Mana 
mamma Venta Illarionova (dz. Salaka) nāk no Pededzes ciema Zaicevas. Viņa piedzima 1927.gada 30.novembrī 
Salaku Almas un Jāņa ģimenē. Mammas vecākiem kopā bija seši bērni. Māsiņa Aina, brālis Mārtiņš jau mazi 

būdami, aizgāja aizsaulē no smagas slimības. Viņi atdusas Kudupes kapsētā. Ģimenē palika divi dēli un divas 
meitas. Bērnībā mamma gāja ganu gaitās, palīdzēja lauku darbos savā saimniecībā, kā arī auklēja mazo māsu 
Maiju. Skolas gaitas bija Pededzes astoņgadīgajā skolā. Jaunībā tika apmeklētas zaļumballes, kas notika šķūņos 
(vasaras mēnešos). Pilngadīga jau sāka strādāt pirmajā darba vietā Čistigu pienotavā. Uz darbu viņa brauca 3 km 
ar riteni. Ballēs viņa iepazinās ar manu tēti Vasiliju Illarionovu. Tētis dzimis 1925.gada 25.decembrī Jevdokijas un 
Grigorija Illarionovu ģimenē. Tur bija četri bērni – trīs dēli un meita. Tētis arī apmeklēja Pededzes astoņgadīgo skolu. 
Zaļumballēs viņš spēlēja akordeonu. Laika gaitā viņi apprecējās. Mani vecāki palika dzīvot Pededzes ciemā. Viņus 
skāra 1949.gada represijas. Tā kā mamma bija citā uzvārdā un citā dzīvē, tad viņi palika neizsūtīti. Kad 1950.gadā 
piedzimu es, vecāki pārcēlās uz Alsviķu pagasta Karvu. Mans tētis toreiz bija komsorgs. Ar laiku mēs pārcēlāmies uz 
dzīvi Alūksnē. Sākumā īrējām dzīvokli Meža ielā pie saimnieces. Laika gaitā pārcēlāmies uz adresi Ezera ielā (koka 
mājā). Māja bija avārijas stāvoklī (tagad māja nojaukta). Tētis “izkaroja” dzīvokli Vorošolova ielā 11 (tagad Pils iela) 
ar vienu istabu un virtuvi. Tā sākās dzīves ceļš Alūksnē.

Rasma Sprice, Alūksne, 2022.gada februāris



Neilgu laiku mamma bija cepēja t.s. Vaskuma ceptuvē, kas atradās Omskas ielā (tagad Tirgotāju ielā, veikals “Rota”).

1958.gadā vecvecāki atgriezās no izsūtījuma. Es ar tēti viņus sagaidījām dzelzceļa stacijā. Nākot no stacijas, mammas māsa
Maija vēlējās satikt māsu Ventu. Iegājusi ceptuvē, Maija krievu valodā paprasīja maizīti, mana mamma viņu atpazina pēc balss.
Tā bija viņu pirmā tikšanās. Tā kā ceptuvē bija maz vietas un iespēju, bet pieprasījums pēc maizes liels, tad viņi ar savu komandu
pārcēlās uz lielo ceptuvi Blaumaņa ielā. Tētis ceptuvē strādāja par ekspeditoru. Viņš izsniedza pēc pavadzīmēm maizīti, to salika
no plauktiem kastēs, lika uz lielajiem svariem nosvērt. Pakaļ maizītei brauca kara daļas karavīri, gan arī veikali. To nogādāja

Gulbenes Autoekspedīcijas bāzes mašīnas. Mans vectēvs Jānis Salaks pēc izsūtījuma arī sāka strādāt ceptuvē Blaumaņa ielā par
kurinātāju. Nākot no skolas es bieži iegriezos darbā pie vecākiem. Ieeja bija no skolas puses, pa kreisi kantora telpas, pa labi –
cehs. Gāju arī no sētas puses, kur uzkrāvās mašīnas. Baložu bari lidinājās pa pagalmu, mēģināja iekļūt ekspedīcijas telpā, lai
pamielotos ar maizīti. Cepēji mani cienāja ar cukurūdeni un siltiem batoniem. Darbs, droši vien, nebija viegls, tikai daļēji
automatizēts. Zem lielajiem katliem bija ritentiņi, lai tos pārvietotu. Fotogrāfijās redzams, ka katlos mīklu samīcīja mehānisms, bet
ar rokām vajadzēja veidot katru kukulīti, miklu nosvērt. Pirms mīklu lika cepamformās, tās iesmērēja ar iepriekš eļļā samērcētu
lupatiņu, lai maizīte nepiedegtu. Gatavā maizīte nonāca plauktos, lai atdzistu. Atceros, ka tajā laikā Alūksnes patērētāju
biedrības priekšnieks bija Mihails Semjonovs, bet ceptuves – Voldemārs Gailītis. Vēl atceros mammas kolēģes : Valija Ķirule, Velta
Mintāle, Jānis Vaskums, Naima Kļaviņa, Erna Serta, Herta Kronberga, Skaidrīte Žīgure, Jevgēnija Prokofjeva ar vīru Sergeju
Prokopjevu.

Tā kā bija pieprasījums arī pēc konditorejas izstrādājumiem, manu mammu Jānis Vaskums ievadīja un virzīja uz turieni -
Latgales ielā sabiedriskās ēdināšanas lielajā konditorejas cehā. Agrāk konditorejas izstrādājumus cepa nacionalizētajā ceptuvītē,
kas atradās Lielā Ezera ielā 5 pagalmā (zaļā māja). Tās apkārtnē tik gardi smaržoja!

Tētis bija pārgājis strādāt uz KUK (Komunālo uzņēmumu kombināts) par strādnieku. 1962.gadā piedzima mana māsa
Dzidra, un mēs bijām spiesti pārcelties uz citu dzīves vietu, jo vienistabas dzīvoklis Pils ielā bija par mazu četriem cilvēkiem. Mums
iedalīja dzīvokli Omskas ielā 5 (Tirgotāju iela), tur bija divas istabas un virtuve. Šī bija manas mammas un tēta pēdējā dzīvesvieta.
Vēl 1980.gadu sākumā mana mamma palīdzēja cept tortes un bulciņas uzņēmumā “Kārumiņš” Brīvības ielā. Tolaik to vadīja
Ginta Ozoliņa –Runce, kura arī tika strādājusi ar manu mammu lielajā konditorejas cehā. Tēta pēdējā darba vieta bija VEF cehā
par virpotāju. Tētis aizsaulē aizgāja 1979.gadā, mamma 2020.gadā.



No kreisās : Vasilijs Illarionovs, Venta Illarionova ar meitu Rasmu, Jānis 
Vaskums ar sievu un dēlu , 1950-tie



Venta Illarionova pie mīklas mīcītāja



No kreisās 1. - Naima Kļaviņa



Jevgēnija Prokofjeva, Venta Illarionova



Ekspeditors Vasīlijs Illarionovs



No labās 2. - Erna Serta



Mīklas salikšana cepamajās formās



Venta Illarionova pie 
cepamajām formām





Priekšā notupies Jānis Vaskums, stāv – Jevgēnija Prokofjeva









Centrā Venta un Vasilijs Illarionovi, 2.r. pa vidu Herta Kronberga





Darbinieki atpūtā no kr.1. Voldemārs Gailītis - ceptuves vadītājs, 2.r.no 
labās -Illarionovi







Ludmila Ņikitina, Alūksne 2022.gada jūnijs

Cepējs 
Jānis Vaskums



Sergejs Nikolašenkovs, Alūksne, 2021.gada februāris

Alūksnes maizes kombināta direktors 
Anatolijs Nikolašenkovs

2.kr.p. – kombināta direktors



Maizes kombināta darbinieki ekskursijā, 1983



Dzintra Stilve, Alūksne, 2021.gada janvāris

1966.gada aprīlī atvēra jauno maizes ceptuvi. Vasarā pēc skolas beigšanas uzsāku tur strādāt. No

vecās ceptuves tur jau strādāja Anastacija Rastorgujeva, brigadiere Maruta Lapiņa, tehnoloģe Vija

Ozoliņa. Rudenī biju paredzējusi uzsākt mācības Rīgā pedagoģiskajā skolā. Bet mans pirmais direktors,

redzot, ka es ar visu labi tieku galā, uzrunāja mani, ka jāiet mācīties uz Rīgas pārtikas tehnikumu, jo maizes

ceptuvei vajadzīgi labi speciālisti. Tā mani 1966.gada 17.augustā mani pieņēma darbā un komandēja uz

mācībām. Mācību laiks bija 3 gadi. Pa brīvlaikiem vasarā strādāju cehā. Šajos mācību gados ceptuve

maksāja man stipendiju.

Uzreiz pēc skolas mani pieņēma darbā laboratorijā par tehnologu. Biju arī laboratorijas vadītāja,

ceha meistare. Visus darba gadus esmu šos visus trīs darbus darījusi. Galvenais uzdevums bija skatīties līdzi

darba kvalitātei – jātaisa analīzes, jāseko līdzi mīklas temperatūrai, kāds skābums, mitrums. No tā visa bija

atkarīga maizītes kvalitāte. Stingri bija jāievēro receptūras. Pirmos gadus cepām baltmaizes dažas šķirnes,

karašu un formas maizi. Liels preces noņēmējs bija armijas daļa. Viņiem bija pieprasījums pēc formas

maizītes ar ļoti vienkāršu sastāvu – kviešu milti, sāls, ūdens un raugs. Galā sanāca garšīga.



Vēlāk pārgājām uz sortimentu. Katru gadu braucu uz kvalifikācijas celšanas kursiem dažādās Latvijas

ceptuvēs. Apguvām jaunas maizes šķirnes. Kurzemē bija izstrādātas jaunas receptūras, tad no viņiem

pārņēmām. Manos pienākumos arī ietilpa izstrādāt jaunas maizes šķirnes, to tehnisko dokumentāciju, tad

tās ieviest ražošanā un apmācīt šim darbam brigadierus un cepējus. Ieviesām pītās maizes,

dzeltenmaizi, ar drumstalām, magonēm, radziņus, klona maizes, kur jau vajadzēja mīklu plaucēt, Jaroslavas

bulkas, saldskābmaizi. Esmu izstrādājusi vairāk par 40 šķirņu maizēm. Ar jaunākajām aizstāvēju meistara

diplomu. Tā kā visus darba gadus strādāju ar atbildību un mīlestību, tad mani iedrošināja izglītoties un iegūt

meistara diplomu Latvijas maiznieku biedrībā. Diplomdarba aizstāvēšanā bija jācep dažādas maizes –

klona maize, saldskābmaize, graudu un sēklu maizes, un dažādas baltmaizes. Tās tad tika ceptas pēc

manām izstrādātām receptēm – “Trīs vīru maize”, “Saldskābmaize”, “Rudzu klona maize”. 52 gados

saņēmu meistara diplomu.

Savā darba mūžā Alūksnes maizes kombinātā direktori bija : N. Daņilovs, Jevdokimovs, Anastasija

Rastorgujeva, Anatolijs Nikolašenko, Ligita Rozenberga, Nadja Hercoga, Taisija Prontenko. Maizes

ceptuvē strādāja ap 80 cilvēku, kad pievienoja Apes ceptuvi – ap 100 darbinieku. Darbs ritēja 3 maiņās,

krāsnis netika izslēgtas. Vienā maiņā cehā strādāja 1 brigadieris, rupjmaizes mīcītājs, 2 formētāji, 2 cepēji, 2

pakotāji. Bija 4 ekspeditori, 4 mehāniķi u.c. cepām ap 20 tonnām maizīti. Darba gados viss bija kļuvis

mehanizēts – miltu padeve, sijāšana, viss gāja caur svariem. Darbojās mīcāmās mašīnas, pacēlāji uz tvertni,

kur no tās sadalīja mīklu pareizajā svarā, formētājs to salika pa maizes formām. Tāpat mehanizētas krāsnis,

maizes transportieris.

Kolektīvs bijām saliedēts un draudzīgs. Ar vairākām kolēģēm Alūksnes maizes kombināts bija mūsu

vienīgā darba vieta. Darba mūžs pavadīts kopā ar Viju Ozoliņu, Marutu Lapiņu, Agridu Meri, Edīti Āboliņu.









Ausmas Pulkas pavadīšana pensijā. 1.r. no kr.p. - Imants Miezītis-šoferis, Ārija Rozenberga – noliktavas pārzine, brigadiere,
Ausma Pulka- brigadiere, Valija Zieda- mīcītāja, Velta Graudule- ekonomiste, Biruta Cīrule- grāmatvede
2.r. no kr. – Semrjakova…, Anatolijs Pimenovs- mehāniķis, Edīte Āboliņa- ekspeditore, Daina Egle- grāmatvede, Aina
Dārziņa- grāmatvede, Līga Veide- formētāja, Dzintra Stilve- ceha meistare, Agrida Merija – brigadiere, noliktavas pārzine,
Maruta Lapiņa- brigadiere, Vija Ozoliņa- tehnologs, Vīgants Cīrulis - vieglās automašīnas šoferis.



Vijas Ozoliņas pavadīšana pensijā. No kr.p. : Ausma Pulka, Anastasija Rastorgujeva, Vija Ozoliņa, 
Anatolijs Nikolašenkovs, Dzintra Stilve, 2.r. Līga Veide, Maruta Lapiņa, Valentīna Maļiņina











Saņemot meistara diplomu





No savas bērnības atceros, ka ar maizi nemaz nebija tik vienkārši – kad atveda, kad arī
neatveda. Māte stāstīja, ka galvenais maizes cepējs pilsētā bija Bleiers. Pati šo ceptuvi atceros kā
būdu, kā šķūni (tagad veikala “Rota” pagalmā). Bērni stāvējām pie veikala rindā. Maizi no ceptuves
atveda sakrautu zirga pajūgā. Tad uz rokas sakrautus pa 6 kukulīšiem no kulbas sanesa veikalā. Šodien
pārtikas kontrolieri būtu stāvās šausmās par to! Mēs, bērni skaitījām, vai mums sanāks. Bija, kad
rindas beigās visiem arī nepietika.

Pati maizes ceptuvē sāku strādāt 1966.gadā Blaumaņa ielā, gadu pirms jaunās ceptuves
darba sākumam. Pastrādāju tikai īsu laiku, jo mani nosūtīja mācīties uz Cēsīm par maizes cepēju. Tur
no kolēģiem atminos Dzintru Aleksu, Prokofjevus, Veru Rezakovu, direktoru Daņilovu.

Kad augustā atbraucu no mācībām, sāku strādāt jau jaunajā ceptuvē Tālavas ielā. Skolu
beidzu kā 4.kategorijas cepējs. Sākumā cepām formas maizi, baltmaizi retāk. Tad iegādājās jaunu
baltmaizes līniju. Parastā rudzu rupjmaizīte maksāja 12.kap.

Alūksnes maizes kombinātā nostrādāju 29 gadus. Ceptuvē nācās darīt visus darbus, jo bieži
nācās kādu aizvietot. Bija darbinieki, kuri noņēmās ar dzeršanu, neieradās maiņā. Esmu gan cepusi,
gan mīcījusi, gan naktsmaiņās strādājusi. Ceptuve darbojās trīs maiņās. Pamatdarbs bija tehnologa
pienākumi, jo, kad atbraucu no mācībām, drīz vien atbrauca komisija un es izgāju pāratestāciju.
Manos pienākumos bija analīžu veikšana, instrukciju pildīšana, ieviest jaunās receptūras.

Vija Ozoliņa, Alūksne 2022.gada maijs



Atestāts, beidzot Cēsu apvienoto tirdzniecības 
skolu, 1966



Vija Ozoliņa un Anastasija Rastorgujeva

Ceptuves vadītāja Ilga Āboliņa, kombināta tehniskā vadītāja 
Anastasija Rastorgujeva, Valentīna Maļiņina, Maruta Lapiņa, 
Vija Ozoliņa, Nellija Kaulakane



Vijas Ozoliņas sveikšana ar aiziešanu pensijā



Sandra Lietapure, Alūksne 2022.gada janvāris

Manas darba gaitas Alūksnes maizes kombinātā sākās 1992.gadā, bet darbu iepazinu jau bērnībā. Mana mamma

Valentīna Maļiņina tur strādāja jau no 1967. gada. Savā brīvajā laikā pēc skolas devos pie mammas uz darbu 3 km

attālumā. Patika tur esošā atmosfēra, maizes smarža. Tad jau vasaras brīvdienās sāku piestrādāt par baltmaizes formētāju,

jo mamma tajā laikā strādāja pie baltmaizes formēšanas. Viņa bija veikusi arī rupjmaizes formēšanu, arī cepšanu. Pirmajos

darba gados strādājusi arī pie maizes pakošanas.

Tā arī savos darba gados pamatā nostrādāju pie baltmaizes formēšanas. Process bija mehanizēts. Brigadieris

samīcīja mīklu, uzveda uz pacēlāja, ielēja mīklu lielā tvertnē, tad no tās nāca noteiktā svarā sagriezta mīkla kukulīšiem. Tad

tā pa lentu aizceļoja uz rullētāju, kas šos mīklas pikučus sarullēja apaļus, tad pa lentu, kur atkal nākošajā agregātā to

izveidoja garenu. Tad sekoja mans darbs tos salikt uz dēlīšiem un palaist uz rūgšanu “šūpulī”, kas rotēja “buferī”. Kad mīklas

kukulīši uzrūga, cepējs tos pārlika krāsnī. Uz gatavības beigām maizīti apsmidzināja ar ūdeni, lai tā būtu spīdīga un skaita.

Gatavā maize pa lentu aizgāja uz pakotavu. To sapakoja kastēs un ekspeditors nosūtīja uz tirgošanu. Vēlākos gados katru

maizes kukulīti sāka iesaiņot speciālā plēvē.

Ilgākus gadus mans brigadieris bija Juris Bagrads, ekspeditore Edīte Āboliņa. Viņas vīrs strādāja par šoferi. Arī

viņas meita turpināja darbu ceptuvē.

Gadu gaitā no sortimenta ir arī zudušas maizes šķirnes. Atceros, ka cepām : Dobeles batonus, augstākā labuma

un 1. šķiras baltmaizi, tējas batonus, radziņus ar ķimenēm, batonus ar divām grieztām svītrām, batonus ar iespiestiem

caurumiņiem pa vidu, Svētku maizi ar drumstalām, Slāvu apaļās bulkas ar krusteniski grieztām svītrām, “karavīru maizi”,

Saiku, kur formā saliktas 3 mīklas pikas, kas saplūda kopā un izveidojās skaista formas maizīte – to gan vēl varam nopirkt.

Manas mammas darba laikā cepa arī Poloņicas lielo maizi, vārīja barankas. Darbs bija smags, bet tas deva

gandarījumu. Kaut mamma pēc darba bija nogurusi, viņa no tā neaizgāja, bet nostrādāja līdz savai pensijai. Darba gados

saņēmusi daudz dažādus pagodinājumus no savas daba vietas.



Valentīna Maļiņina



Krāvējs Aivars Ilvess, mīcītāja Valija Zieda,  Līga Veide , formētāja 
Valda Jaunbērziņa, brigadiere Vera Daričeva

Kurinātājs Alfons, formētāja Elza Langrāte



Centrā sēž baltmaizes cepēja Vilma Suvi



Sandra Lietapure ar puķēm, Aleksandra Polkovņikova, Juris Bagrads, Vera Šešukova, 
Arnis un Ligita Palmi, praktikante



Anna Bagrade, Alūksne 2022.gada februāris

Manā bērnībā mamma strādāja Balvos maizes ceptuvē. Arī es 16 gados sāku apgūt un

strādāt ceptuvē. Pārceļoties uz Alūksni, strādāju par adītāju un VEF Alūksnes filiālē. Tad

ceļi aizveda uz Alūksnes maizes kombinātu, kur veicu dažādus darbus – strādāju

pakotavā, par cepēja palīgu, pie maizes griezēja. Daudz cepām uz pasūtījuma

kliņģerus. Tad griezu sīkos gabaliņos marmelādi. Maizes pasūtījumu bija daudz,

strādājām trijās maiņās, tagad vairs tā nav. Cepām pa 4 tonnām. Maizi pasūtīja gan

armijas daļa, gan cietumi Latvijā. Strādāju pie direktoriem – Ligitas Rozenbergas,

Nadjas Hercogas, Taisijas Prontenko. Tā esmu nostrādājusi maizes kombinātā 20 gadus.



Cepējs Sergejs Nikolašenko un brigadieris Juris Bagrads

Cepējs Igors Zausailovs



Maruta Lapiņa

Saša Polkovņikova ??



Brigadiere Agrida Meri

Sandra Lietapure



Valda Jaunbērziņa



Brigadieris Juris Bagrads, rupjmaizes 
formētāja Skaidra Mūrniece, 1999

Maizes pakotavā



1. no labāsVera Sašukova pakotāja, vecā cepšanas krāsns un raudzētava



Vilma Suvi, Alūksne 2022.gada jūnijs












