
Vjatlaga stāsts
Advokāts Roberts Kalevics (1877-1945) 

sodīts ar 10 gadiem stingra režīma labo-
šanas darbu nometnē Vjatlagā par to, ka 
bijis Tukuma miertiesnesis (1918-1925) 
un Tukuma-Talsu Zemesgrāmatu nodaļas 
priekšnieks (1925-1933), dienējis 11. Tal-
su-Tukuma aizsargu pulkā un apbalvots 
ar Triju Zvaigžņu ordeni. Viņa sieva Vera 
(1890-1972) un jaunākais dēls Teodors 
(1925-1955) dzīvoja nometinājumā Kra-
snojarskas apgabala Kazačinskas rajonā. 
1959. gada 20. novembrī Vera atgriezās Tu-
kumā. Ar meitas Viktorijas atbalstu viņai iz-
devās saņemt atļauju izbraukt no Padomju 
Savienības. Pie draugiem Latvijā Vera atstā-
ja visu, ko viņai varētu atņemt uz robežas, 
tai skaitā no Vjatlaga saņemtās vīra vēstules 
uz bērza tāss, kuras rakstītas krievu valo-
dā. Latvijas Republikas proklamēšanas die-
nu – 1961. gada 18. novembri –  viņa svinēja 
Austrālijā Sidnejas latviešu sabiedrībā.

Advokāts Kārlis Roberts Kalevics. 
1931. gads. Ž. Berga foto. OMF Kalevica 
mape

Lawyer Kārlis Roberts Kalevics. Year: 
1931. Photographer: Ž. Bergs. OMF Ka-
levics file
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Ārste Vera Milda Kalevica. Pirms 
1940. gada. Fotogrāfs nezināms.
TMNM 40387

Doctor Vera Milda Kalevica. Before the 
year 1940. Photographer: unknown. 
TMNM 40387

Vyatlag’s story
Lawyer Roberts Kalevics (1877-1945) was 

punished with 10 years of hard labour at Vy-
atlag GULAG camp for being the Magistrate 
of the City of Tukums (1918-1925), the Tal-
si-Tukums Regional Registry Office Director 
(1925-1933), for serving in the 11th Talsi-
Tukums Home Guard Regiment, and for 
receiving the Latvian Three Star Order. His 
wife Vera (1890-1972) and his youngest son, 
Teodors (1925-1955), lived in a resettlement 
in Kazachinsk Region, in the Krasnoyarsk 
Oblast. On the 20th of November 1959, Vera 
returned to Tukums. With the support of her 
daughter, Victoria, she managed to get per-
mission to leave the Soviet Union. She left 
everything which could have been confiscat-
ed from her at the border with her Latvian 
friends, including letters written on birch 
bark from the Vyatlag GULAG camp that she 
had received from her husband. The Repub-
lic of Latvia’s Independence Day, November 
18th, 1961, she celebrated in Australia, with 
Latvian community in Sidney.



Kārļa vēstules Verai

Četras no deviņpadsmit UNESCO pro-
grammas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacio-
nālajā reģistrā iekļautajām vēstulēm rak-
stījis tukumnieks, zvērināts advokāts Kārlis 
Roberts Kalevics (1877-1945). Viņš tās sūtī-
jis no VJATLAG nometnes Kirovas apgaba-
la Kaiskas rajonā savai dzīvesbiedrei ārstei 
Verai Mildai (1890-1972), kura bija izsūtīta 
uz Krasnojarskas apgabala Kazačinskas ra-
jonu. Vēstules datētas ar 1942. gada 1. ok-
tobri, 1943. gada 30. janvāri, 1944. (?) gada 
aprīli un 16. oktobri. Uz visām vēstulēm ir 
pasta zīmogu un cenzūras zīmogu nospie-
dumi ar mazliet padzisušu, tomēr salasāmu 
datējumu. Vēstules rakstītas krievu valodā. 

Divas no tām glabājas Tukuma muzejā, di-
vas – Latvijas Okupācijas muzejā.

Nav zināms, kad Kārlis Roberts Kalevics 
rakstījis pirmo vēstuli Verai, bet, spriežot 
pēc Veras piezīmju lapiņām, kas saglabā-
tas ģimenē, pirmo sūtījumu viņa saņēmusi 
tikai 1942. gada 10. jūlijā. Visa korespon-
dence tika numurēta, jo tā bija vienīgā ie-
spēja sekot sūtījumu kustībai un konstatēt, 
kuras vēstules ir izgājušas kara cenzūru un 
kuras ne. Tukuma muzejā nonākusi Kārļa 
Roberta vēstule, kas, spriežot pēc numerā-
cijas, rakstīta 1942. gada 1. oktobrī. Vēstu-
les teksts ir krievu valodā, gads padzisis.1
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Kārļa vēstule sievai Verai, sūtīta no Kirovas apgabala Vjatlaga nometnes 
1. lagpunkta uz Krasnojarskas apgabala Kazačinskas rajonu. 1942. gada 
1. oktobris. TMNM 20363/2

Letter from Kārlis to his wife Vera, sent from Kirov Oblast, Vyatlag Gulag 
camp, to Krasnoyarsk Oblast, in Kazachinsk Region. October 1st, 1942. 
TMNM 20363/2

„Dārgā, mīļā, šodien, 1. oktobrī saņēmu tavu trešo. 
Kāds prieks! Palūdz savam priekšniekam, lai atsū-
ta man, ja tas ir iespējams, vai dod atļauju sūtījumam. 
Naudu vairāk nesūti, nopērc sev kaut ko. Bet mana pār-
celšana uz turieni liekas neiespējama. Tekla labāk visu 
zina, lai viņa pasaka, kā tev rīkoties. Es iestājos plaša 
patēriņa preču darbnīcā un mācos taisīt karotes. Paci-
ņu saņēma Jeruhmanovs, Permans (…) un tamlīdzī-
gi (…) Lai tev palīdz dēls (…) kur tu (…) nezinu kur (…) 
Skūpstu, apskauju K.R.K. Aizsūtīt paciņu es nevaru.”

My dear, my beloved! Today, on October 1, I received your 
third letter. What joy! Please ask your boss to send to me 
if possible, or give permission for a shipment. Don’t send 
me any more money, buy something for yourself. It seems 
impossible that I will be transferred there. Tekla knows 
everything, she can tell you what to do. I joined a consu-
mer goods workshop, and I’m learning to make spoons. 
Jerhumanovs and Permans received a package (...) and 
so on (...) Let our son help you (...) where you (...) I don’t 
know where. I hug and kiss you, K.R.K. I cannot send you 
a package.



Kārļa vēstule sievai Verai sūtīta no Kirovas apgabala Vjatlaga nomet-
nes 1. lagpunkta  uz Krasnojarskas apgabala Kazačinskas rajonu. 
1943. gada 30. janvāris. TMNM 20363/1

„Vjatlags, 1943. gada 30. janvāris (21)

Dārgā Vera, tavu septīto vēstuli, kuru rakstīji 
11. no vembrī, saņēmu 20. janvārī, bet ceturto un 
sesto (…) un paciņu neesmu saņēmis. Naudas pār-
vedumu pagaidām neizsniedz. Priecājos par tavu 
saimniecību un domāju, ka tu varētu turēt kaziņu 
un trušus. Es saņemu 0,4 kilogramu maizes dienā 
un 650 gramus šķidruma no rīta un vakarā. Guļu 
uz lāvas. Pagājušajā nedēļā biju uz divām komisi-
jām, kuras izskatīja otrās grupas invalīdus. Abu 
komisiju galvenie ārsti un priekšniecība mani at-
zina par otrās grupas darba nespējīgu. Runā, ka 
nākamajā (…) mūs pie vietējām ģimenēm (…) tā-
dus laiž mājās (…) K.R.K”
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Tukuma muzejā glabājas 21. vēstule, kuru 
Kārlis rakstījis 1943. gada 30. janvārī kā at-
bildi uz Veras septīto vēstuli. Arī tā rakstīta 
krievu valodā un izgājusi kara cenzūru.

 Latvijas Okupācijas muzejā glabājas vēl 
divas Kārļa vēstules, kas rakstītas uz bēr-
za tāss,4 bet pagaidām tās nav atšifrētas. 
Latvijas Okupācijas muzejā nonākušas arī 
divas nelielas lapiņas, kurās Vera pierak-
stījusi galvenos notikumus savā dzīvē laikā 
no 1941. gada 14. jūnija, kad Kārli, Veru 
un viņu jaunāko dēlu Teodoru arestēja un 
deportēja, līdz 1966. gada 14. maijam, kad 
pēc gariem nometinājuma gadiem Sibīrijā 
Vera bija nonākusi Austrālijā pie meitas Vik-
torijas un ieguvusi Austrālijas pavalstniecī-
bu. Mazās no kāda blociņa izplēstās un ar 
zīmuli aprakstītās lapiņas kontekstā ar vēs-
tulēm uz bērza tāss, Latvijas Valsts arhīvā 
esošo Kārļa Roberta Kalevica krimināllietu 
un dažām fotogrāfijām, kā arī laikabiedru 
atmiņām atklāja dažas būtiskas deportāciju 
sagatavošanas un norises nianses.

Vyatlag, January 30, 1943

My beloved Vera. I received your seventh letter, 
which you wrote on November 11, on January 
20, but I have not received the fourth and the 
sixth (...) or your package. Money transfers are 
not being handed out at this time. I am delighted 
about your farm, and I think that you could rai-
se a goat and some rabbits. I receive 400 grams 
of bread a day and 650 grams of liquid in the 
morning and at night. I sleep on a bunk. Last 
week two commissions evaluated second-group 
invalids. The chief physicians in both commis-
sions declared me to be incapable of doing work. 
I have heard that next (...) such people will be al-
lowed to rejoin their families.  (…) K.R.K.

Letter from Kārlis to his wife Vera, sent from Kirov Oblast, Vyatlag 
Gulag camp, to Krasnoyarsk Oblast, Kazachinsk Region. January 
30th, 1943. TMNM 20363/1



Kārļa vēstules sievai Verai, sūtītas no Kirovas apgabala Vjatlaga nometnes 
1. lagpunkta  uz Krasnojarskas apgabala Kazačinskas rajonu. 1944. gada 
(?) aprīlī un 1944. gada 16. oktobrī. OMF 332/1-2

Letters from Kārlis to his wife Vera, sent from Kirov Oblast, Vyatlag Gulag 
camp, to Krasnoyarsk Oblast, Kazachinsk Region. Year: 1944. OMF 332/1-2



35

Kārlis un Vera ar bērniem Oļģertu, Teodoru, Viktoriju un Veras 
māti Lizeti Jansoni. 1936. gads. Fotogrāfs nezināms. OMF Kale-
vica mape

Kārlis and Vera with their children, Oļģerts, Teodors, and Viktori-
ja, and Vera’s mother Lizete Jansone. Year: 1936. Photographer: 
unknown. OMF Kalevics file

Kārlis un Vera

Kārlis Roberts Kalevics dzimis 1877. gada 
21. jūnijā kalēja ģimenē Annenieku pagastā, 
mācījies pagastskolā un pēc pilsētas sko-
las beigšanas strādājis Pasta un telegrā-
fa kantorī Talsos. Pārcēlies uz dzīvi Kerčā 
un 1903. gadā iestājies Odesas Universitā-
tes Juridiskajā fakultātē. Studijas beidzis 
1908. gadā un sācis strādāt Jelgavas apriņ-
ķa tiesā. 1911. gadā sācis darboties advoka-
tūrā kandidāta statusā.5 

1918. gadā iecelts par miertiesnesi un 
miertiesā strādājis līdz 1925. gadam, kad 
iecelts par Tukuma-Talsu Zemesgrāma-
tu nodaļas vadītāju. 1929. gadā apbalvots 
ar Latvijas atbrīvošanas piemiņas medaļu, 
bet 1935. gadā – ar Triju Zvaigžņu ordeņa 
4. šķiru.6 1938. gadā viņš sācis strādāt kā 
zvērināts advokāts.

Viņa dzīvesbiedre Vera Milda Kalevica dzi-
musi 1890. gada 8. jūnijā Zantes pagastā. 
Viņas tēvs Fridrihs Jansons vēlāk strādāja 

par skolotāju Tukumā un pēc Tukuma bru-
ņotās sacelšanās jeb tā sauktā Tukuma kara 
neilgu laiku – 1906. gadā – pildīja arī Tuku-
ma pilsētas galvas pienākumus.7 Vera Milda 
beigusi Pēterburgas Medicīnas institūtu un 
ārsta praksi sākusi Alūksnē. 1918. gadā at-
griezusies Tukumā. Pēc viņas mazdēla Pēte-



Tukuma miertiesas un notariāta darbinieki miertiesas zālē.  Miertiesnesis Kārlis Roberts Kalevics 
(1. rindā 2. no kreisās). 1938. gada 17. novembris. E. Liepiņa foto. TMNM 23178

Employees of the county cort and the notary public of Tukums at a ceremony in the courtroom.  
Second from the left in the front row is Kārlis Roberts Kalevics. Photo by E. Liepiņš, November 17, 
1938. TMNM 23178
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Kārlis Aizsargu organizācijā iestājās tikai 
1932. gadā un iecelts par Tieslietu daļas va-
dītāju.11 Kārlis pildīja arī Tukuma Sv. Trīs-
vienības evaņģēliski luteriskās baznīcas 
priekšnieka (1932-1940) pienākumus un 
bija Brīvības pieminekļa ziedojumu vākša-
nas kampaņas Tukuma apriņķa komitejas 
kasieris.12 

Kalevicu ģimene – vīrs Kārlis Roberts, sie-
va Vera Milda un dēls Teodors (1925-1955) – 
deportēta uz Sibīriju 1941. gada 14. jūnijā, 
sestdienā. Latvijā palika meita Viktorija, 
kura studēja medicīnu Latvijas Universitātē, 
un dēls Oļģerts, kura izvešanas brīdī nebija 
mājās.13

Kārlis VJATLAGā

Lēmums par Kārļa Roberta apcietināša-
nu un kratīšanu viņa dzīves vietā Tukumā, 
Harmonijas ielā 10, pieņemts 1941. gada 
6. jūnijā, un to parakstījis Valsts drošības 
tautas komisariāta Tukuma apriņķa daļas 

ra Manasa stāstītā spriežot, Vera atteikusies 
sadarboties ar bermontiešiem, bet viņai iz-
devies izvairīties no nāvessoda, jo noteikusi 
diagnozi kādai bermontiešu militārpersonai 
un ieteikusi atbilstošu ārstēšanu.

Vera apprecējās ar juristu Kārli Robertu 
Kalevicu, un viņu ģimenē dzima 3 bērni: 
Viktorija (1920), Oļģerts (1922) un Teo-
dors (1925).8 Vera pildīja gan skolu ārsta 
pienākumus, gan strādāja Tukuma Slimo 
kases ambulancē. Viņa bija Kristīgi nacio-
nālās savienības Tukuma nodaļas biedre un 
1925. gadā kandidēja Tukuma pilsētas do-
mes vēlēšanās.9 

Vera un Kārlis bija aktīvi sabiedriski dar-
binieki: abi darbojās Tukuma Sv. Trīsvienī-
bas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzē, 
abi bija 11. Tukuma aizsargu pulka sastāvā. 
Vera par aizsardzi kļuva 1925. gadā un pēc 
pieciem gadiem kļuva par pulka ārsti. Viņa 
no dienesta atsvabināta 1934. gada 1. sep-
tembrī. Apbalvota ar medaļu „Par centību”.10 



Harmonijas iela Tukumā. Ielas kreisajā pusē – Kalevicu īpašumi. 
Ap 1930. gadu. Fotogrāfs nezināms. TMNM Pgm 8854

Harmonijas Street in the city of Tukums. On the left side of the 
street – the property of Mr. Kalevics. Circa 1930. Photographer: 
unknown. TMNM Pgm 8854

operatīvais pilnvarotais Stūris.14 Orderis 
arestam un kratīšanai Nr. 013758 izsniegts 
14. jūnijā, un to parakstījis nevis iekšlietu 
tautas komisārs, kā tam vajadzēja būt, bet 
gan Valsts drošības tautas komisariāta Tu-
kuma apriņķa daļas priekšnieks P. Leima-
nis.15 

9. jūnijā sagatavota izziņa par Kārli un 
Veru, un to parakstījis Valsts drošības tau-
tas komisariāta Tukuma apriņķa daļas 
priekšnieks P. Leimanis, vecākais operatī-
vas pilnvarotais Pogudins (?) un operatīvais 
pilnvarotais Stūris. Aresta brīdī  Kārlim Ro-
bertam Kalevicam bijis jāparakstās uz izzi-
ņas, ka viņš piekrīt arestam.16 

Kad noformēta arestētā Kārļa Roberta Ka-
levica anketa, nav zināms, bet parasti tas 
notika jau labošanas darbu nometnē. Ares-
tētā anketā norādīta detalizēta informācija 
par Kārli un viņa fiziskajiem dotumiem, kā 
arī uzskaitīti visi viņa ģimenes locekļi. Uz 
anketas ir arī obligāti nepieciešamie Kārļa 
pirkstu nospiedumi.17 

K. R. Kalevics nonāca VJATLAG 1. Lagpun-
ktā Ļesnajas stacijas tuvumā. 1941. gada 
21. augustā notikusi arestētā Kārļa nopra-
tināšana, par ko uzrakstīts iztaujas proto-
kols. Pratināšana sākta pulksten 15.00 un 
pabeigta 17.30. To veicis Latvijas PSR Iekš-
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Kārlis (labajā pusē 2. rindā 2. no labās) Aizsargu organizācijas 20 gadu pastāvēšanas svinīgajā pasākumā Rīgā. 
1939. gads. Fotogrāfs nezināms. TMNM 27755

Kārlis (right side, the second row, the second from the right) at the 20th anniversary of the Home Guard Orga-
nisation, in Riga. Year: 1939. Photographer: unknown. TMNM 27755



Vera (2. rindā 2. no labās) ar kolēģiem Kemskas medpunktā Sibī-
rijā. 1948. gads. Fotogrāfs nezināms. TMNM Pgm 8857

Vera (second row, first from the right) with her colleagues at the 
infirmary in Kemsk, Siberia. Year: 1948. Photographer: unknown. 
TMNM Pgm 8857

lietu tautas komisariāta izmeklētājs Valsts 
drošības leitnants Šuļunovs (?). Pratinātājs 
sākumā lūdzis pastāstīt par dzīves gaitām, 
bet pēc tam uzdevis jautājumus par Kalevi-
ca darbību dažādos politiski nozīmīgos no-
tikumos, piemēram, piedalīšanos cīņā pret 

lieliniekiem 1919. gadā un valsts apvērsumā 
1934. gadā. Kārlis atbildējis, ka 1919. gadā 
Brīvības cīņās nav piedalījies, bet kvēli at-
balsta neatkarīgas valsts ideju. 1919. gadā 
viņš bijis tiesnesis un veicis krimināllietu iz-
meklēšanu, bet 1934. gada 15. maija apvēr-
sumā nav iesaistījies. Par darbību Aizsargu 
organizācijā viņš paskaidrojis, ka iestājies 
tajā 1932. gadā, bet ar aizsargu lietām sa-
skāries arī agrāk, strādājot par mierties-
nesi.18 

Tajā pat dienā, 21. augustā, leitnants sa-
gatavojis lēmumu, ka pratināmais Kārlis 
Kalevics kā naidīgi pret Komunistisko par-
tiju un padomju valsti noskaņota persona, 
kas ilgstoši strādājusi atbildīgos amatos 
buržuāziski fašistiskā valstī un saņēmis 
augstus valsts apbalvojumus, ir saucams 
pie atbildības pēc KPFSR Kriminālkodek-
sa 58. panta 4. punkta, ko interpretēja kā 
palīdzību starptautiskajai buržuāzijai. Ar 
apsūdzības lēmumu Kārlis ir iepazīstināts, 
un viņam likts par to parakstīties.19 Pēc lē-
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Teodors (1. no labās) un Vera (3. no labās) pie Širokovas slimnī-
cas. 1951. gads. Fotogrāfs nezināms. OMF Kalevica mape

Teodors (first from the right) and Vera (third from the right) by 
Shirokovo hospital. Year: 1951. Photographer: unknown. OMF 
Kalevics file

muma izlasīšanas uzsākta nopratināšana, 
kurā Kārlim bija jāatzīst apsūdzība. Kārlis 
to atzina, jo citas iespējas viņam nebija. Pra-
tināšana pabeigta pulksten 18.30, un Kārlis 
parakstījies, ka viss pierakstīts no viņa vār-
diem.20 

Kārļa Roberta Kalevica lietā atrodams arī 
nedatēts ziņojums, kurā rakstīts, ka Tuku-
mā dzīvo Roberts Kalevics, pēc nodarbo-
šanās advokāts, kura sieva ir ārste. Viņam 
piederot vairāki īpašumi un viņš esot ļoti 
labās attiecībās ar Tukuma Slimo kases 
pilnvarnieku Eisbergu. Aptuveni 1937. gadā 
Kalevics esot veicis savas mājas remontu un 
nodarbinājis kādu Olandu, bet nav to reģis-
trējis Slimo kasē. Olands pēc dažu mēne-
šu darba saslimis un nokļuvis slimnīcā, bet 
ārstniecības izdevumus viņam nācies segt 
pašam. Olands esot sūdzējies pat Valsts 
prezidentam, bet it kā neesot neko panā-
cis.21 Ziņojuma tekstā ir minēti arī vairāki 
Latvijā pazīstami cilvēki, tai skaitā ģenerālis 
J. Balodis un Valsts prezidents K. Ulmanis, 

un vispārzināmi fakti par viņu darbību. Zi-
ņojuma noslēgumā rakstītājs taisnojas, ka 
pats bijis Aizsargu organizācijā, bet nav tajā 
aktīvi darbojies. Vēstījums ir neskaidrs un 
samudžināts, radot iespaidu, ka rakstītājs 
centies izsprukt sveikā no kādas nepatīka-



Vera pie dēla Teodora kapa Sibīrijā. 1956. gads. Fotogrāfs nezi-
nāms TMNM 40386

Vera by the grave of her son Teodors, in Siberia. Year: 1956. Pho-
tographer: unknown. TMNM 40386

mas situācijas un tāpēc rakstījis visu, kas 
vien nācis prātā.

Tā kā Kārlis Roberts Kalevics bija augstu 
stāvoša amatpersona 11. Tukuma aizsargu 
pulkā, viņš nokļuva padomju varas ienaid-

nieka kategorijā neatkarīgi no minētā ziņo-
juma. Tāda ziņojuma esamība lietas mate-
riālos tikai apliecina faktu, ka izsūtīšana 
tika gatavota rūpīgi un ilgstoši. Materiālu 
savākšanu atviegloja 11. Tukuma aizsargu 
pulka kartotēka, kas bija konfiscēta orga-
nizācijas likvidācijas brīdī. Kalevica lietā at-
rodama arī Tukuma apriņķa Finanšu daļas 
vadītāja O. Ozola parakstīta izziņa par to, 
ka advokātam Kalevicam pieder divas mā-
jas Tukumā.22 

Paradoksāli, bet tikai 1941. gada 26. de-
cembrī pieņemts lēmums Kalevicu turēt 
apcietinājumā. Izmeklētāja sagatavoto lē-
mumu apstiprinājis Latvijas PSR Iekšlietu 
tautas komisariāta izmeklēšanas grupas 
valsts drošības kapteinis Vēvers.23 

Apsūdzība sagatavota 1942. gada 9. feb-
ruārī, un tajā norādīts, ka Kārlis Roberts 
Kalevics arestēts par kontrrevolucionāru 
darbību, naidīgu noskaņojumu pret Komu-
nistisko partiju un padomju varu, ilgstošu 
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cīņu pret revolucionāro kustību Latvijā un 
darbošanos Aizsargu organizācijā, kā arī 
amatu ieņemšanu buržuāziski fašistiskā 
valstī un vairākiem apbalvojumiem. Apsū-
dzības slēdzienā norādīts, ka apsūdzētais 
sevi atzinis par vainīgu un pieprasīts sods:  
8 gadi labošanas darbu nometnē.24 Apsū-
dzības slēdzienu parakstījis Kirovas apga-
bala prokurors.

Sevišķā apspriede, kas darbojās pie 
PSRS Iekšlietu tautas komisāriāta, notika 
1942. gada 28. novembrī, un tā pieņēma lē-
mumu sodīt K. R. Kalevicu ar brīvības at-
ņemšanu uz 10 gadiem, sākot no 1941. gada 
14. jūnija.25 Kalevica lietā atrodas izraksts 
no Sevišķās apspriedes protokola Nr. 97-M, 
kas sagatavots 17. decembrī.

1942. gada nogalē Kārlis Roberts bija 
pārsūtīts uz VJATLAG 7. lagpunktu un 
acīmredzot 1943. gada janvārī izgājis ārstu 
komisiju, kas viņu atzinusi par 2. grupas 
invalīdu.26 30. janvārī Verai rakstītajā vēs-

tulē Kārlis pieminējis komisiju un izteicis 
cerību, ka būs iespējamas kādas pozitīvas 
pārmaiņas.27 

Lietai pievienota 1945. gada 29. jūnijā no-
formēta izziņa ar atzīmi „Slepeni”, kas ap-
liecina, ka ieslodzītais atstājis nometni, jo 

Veras pase, izsniegta 1960. gada 10. oktobrī PSRS Ārlietu minis-
trijā. OMF Kalevica mape

Vera’s passport, issued by the USSR Ministry of Foreign Affairs on 
October 10th, 1960. OMF Kalevics file



Lapiņas no Veras Kalevicas piezīmju grāmatiņas. P. Manasa dāvinājums Latvijas Okupācijas muzejam

Pages from the notebook of Vera Kalevica.  Presented to the Latvian Occupation Museum by P. Manass
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miris 1945. gada 17. jūnijā. Ieraksts Veras 
Mildas Kalevicas piezīmju lapiņās liecina, 
ka viņa šo informāciju ir saņēmusi. Diemžēl 
vēsturniekiem nav zināms, kad tas noticis.

Vera Milda Kalevica

Ieraksti Veras piezīmju grāmatiņas lapās 
liecina, ka vagoni ar apcietinātajiem cilvē-
kiem stacijā „Tukums II” atradās divas die-
nas un tikai 16. jūnija vakarā uzsāka ceļu 
austrumu virzienā. Latvijas robežu ešelons 
pārbrauca 17. jūnijā. Ceļā Vera pavadīja vai-
rāk nekā trīs nedēļas un 12. jūlijā, sestdie-
nā, ieradās nometinājuma vietā Krasnojar-
skas apgabala Kazačinskas rajona Kemskā. 
26. augustā viņu nosūtīja uz Kazačinsku, 
8. septembrī – uz kādu tatāru ciemu Otnoš-
ku (?). Pēc desmit mēnešiem – 1942. gada 
19. maijā – Veru iecēla par Kemskas med-
punkta vadītāju, tādēļ 27. maijā viņai atļā-
va pārcelties uz dzīvi Kemskā. 1945. gada 
30. decembrī notika nākamā pārcelšana – 
uz Kazačinskas slimnīcu.28 

Veras Kalevicas piezīmju grāmatiņa

Tikām aizvesti no Tukuma sestdien, 1941. gada 
14. jūnijā 
Izbraucam no Tukuma stacijas 16. jūnija vakarā
17. jūnijā pārbraucām Latvijas robežu
12. jūlijā, sestdienā, ieradāmies Kemskā
26. augustā biju Kazačinskā
8. septembrī ierados tatāru sādžā Otnoškā
1942. gada 19. oktobrī pārņēmu Kemskas med-
punktu un 27. oktobrī pārnācu dzīvot uz Kemsku
10. jūlijā dabūjām ziņu no Roberta
1944. gada 9. maijā pārnāku (...)
1944. gada 16. martā Vita salaulāta ar Manasu
1945. gada 17. jūnijā mira Roberts – lēģeros
(...) raj. plkst. 6 rītā (...)
 
Otra lapa 
1945. gada 30. decembrī pārnācu uz Kazačinskas 
slimnīcu
1947. gada 21. jūnijā Tedis aizbrauc. 
1948. gada 21 novembrī Dieva mierā aiziet māmiņa
1955. gada 28. maijā Dieva mierā aiziet Tedis, plkst. 
3 naktī viņu nosita elektriskā strāva
1959. gada (…) martā atgriezos dzimtenē
1961. gada 19. janvārī iebraucu Austrālijā
1966. gada 14. maijā dabūju Austrālijas pavalstnie-
cību

Teksts literāri apstrādāts



Sarkanais laukums Tukumā ar pieminekli V. I. Ļeņinam. Ap 1962. gadu. Fotogrāfs nezināms. TMNM 37951

Red Square in the city of Tukums, with a statue of Lenin. Circa 1962. Photographer: unknown. TMNM 37951

Sibīrijā trūka ārstu, tādēļ Verai radās ies-
pēja strādāt savā profesijā un viņas dzīves 
apstākļi nometinājumā bija nedaudz labāki 
nekā citiem 1941. gada 14. jūnijā deportē-
tajiem latviešiem.

Pēc Staļina nāves Vera rakstījusi lūgumu 
par savu vīru, un PSRS Prokuratūras Spec-
daļas vadītāja vietnieks, 3. klases justīcijas 
padomnieks Sučkovs 1953. gada 27. jū-
nijā pieprasījis PSRS Iekšlietu ministrijas 
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1. specdaļai izsūtīt Sevišķās apspriedes so-
dītā Kārļa Roberta Kalevica arhīva lietu, lai 
pārbaudītu sūdzību.29 6. jūlijā lieta izsūtīta 
un 18. augustā atgriezta arhīvā,30 bet nav zi-
nāms, kāda bija atbilde.

Ieraksts Veras piezīmju lapiņās liecina, ka 
viņa uzzināja Kārļa miršanas datumu. Ve-
rai nācās pārdzīvot vēl vienu triecienu. Vi-
ņas dēls Teodors mira 1955. gada 28. maijā 
nometinājuma vietā, remontējot elektrības 
līniju. Viņa nāves apstākļi nav noskaidro-
ti, bet iespējams, ka viņš saņēmis nāvējošu 
elektriskās strāvas triecienu. Viņu atrada 
pēc kāda laika, piesalušu pie elektrības sta-
ba.31 

V. M. Kalevica no izsūtījuma atbrīvota 
1956. gadā, bet Latvijā atgriezusies tikai 
1959. gada 20. novembrī.32 Drīz vien viņa 
sākusi kārtot dokumentus izbraukšanai 
pie meitas Viktorijas uz Austrāliju. Kā lie-
cina Viktorijas dēla Pētera Manasa sniegtā 
informācija, sarakste ar padomju un Aus-

Vera aizsardzes formas tērpā, kas tobrīd 
bija viņas vienīgais apģērba gabals, pie 
meitas Viktorijas Austrālijā. 1961. gada 
18. novembris. Fotogrāfs nezināms. 
TMNM 29947

Vera in her Home Guard uniform, which 
was her only garment when leaving Lat-
via, at her daughter’s, Viktorija’s, home 
in Australia. November 18th, 1961. Pho-
tographer: unknown. TMNM 29947



trālijas varas iestādēm risinājās vairāk nekā 
gadu. Viktorija Manass, kura strādāja par 
ārsti Sidnejā, nepārtraukti uzturēja prasību 

Austrālijas varas iestādēs, lai māte saņemtu 
izbraukšanas atļauju no PSRS un iebrauk-
šanas atļauju Austrālijā. Viktorija Manass 
apliecināja varas iestādēm, ka segs visus 
mātes uzturēšanās izdevumus un nodroši-
nās dzīves vietu.33 1961. gada 19. janvārī 
Vera iebrauca Austrālijā. 1961. gada 18. no-
vembri viņa jau svinēja Austrālijā, Sidnejas 
latviešu kopienā.34

Vera Kalevica vīra vēstules atstāja Tuku-
mā. Viņa tās kopā ar dažām citām lietām, 
ko baidījās ņemt līdzi tālajā ceļā, lūdza 
glabāt Eglīšu ģimenē,  kas arī bija izsūtīta 
1941. gada 14. jūnijā no Vecmoku pagasta 
un nonāca nometinājuma vietā Krasnojar-
skas apgabalā. 1989. gada 21. martā divas 
no vēstulēm Tukuma muzejam dāvināja Gu-
nārs Eglītis.35 Pārējās vēstules 1994. gada 
5. jūlijā Gunārs Eglītis dāvinājis Latvijas 
Okupācijas muzejam.36 

Vera (1. no labās), Veras māsa Anna Jansons (3. no labās), Ve-
ras meita Viktorija Manass (5. no labās) ar draugiem Austrālijā, 
Sidnejā. 1972. gada februāris. Fotogrāfs nezināms. OMF Kalevica 
mape

Vera (first from the right), Vera’s sister Anna Jansons (third from 
the right), and Vera’s daughter Viktorija Manass (fifth from the 
right) with friends in Sidney, Australia. February 1972. Photograp-
her: unknown. OMF Kalevics file
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Kārļa Roberta Kalevica papirosu uztinamais paliktnis. 
TMNM 40315

A pallet used to roll cigarettes owned by Kārlis Roberts Kalevics. 
TMNM 40315


