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«Dzīvē viss ir atkarīgs no likteņa»
Agrita Blumberga

Bobsleja kamanu konstruk-
tora Arvīda Mieža mūžs bijis 
darbīgs un iespaidiem bagāts — 
pieliekot roku pie visiem Latvijas 
bobsleja panākumiem, viņš iz-
dzīvojis gan uzvaras prieku, gan 
vilšanās rūgtumu, taču vienmēr 
palicis uzticīgs savam sirdsdar-
bam. Viņš ar aizrautību atceras 
bobsleja ēras pirmsākumus Lat-
vijā un cer, ka nākotnē šis sporta 
veids kļūs vēl spēcīgāks. Kā teicis 
bijušais latviešu bobslejists San-
dis Prūsis — Arvīds ir Latvijas 
bobsleja leģenda ar lielo burtu. 

Sarunas sākumā Arvīds brīdina, 
ka viņa dzīve bijusi saraustīta — tas 
nav rāms stāsts, kurā cilvēks palēnām 
virzās uz savu mērķi. Tas ir stāsts par 
to, kā liktenim labpaticis virzīt viņa 
dzīvi.
Arvīds dzimis Baškīrijā,
netālu no Ufas, kur agrāk atradās lat-
viešu kolonija. Viņa vectēvs uz turie-
ni aizbrauca 19. gadsimta beigās, un  
bērnību ārpus Latvijas aizvadīja arī 
Arvīda vecāki. «Ģimenē bijām pie-
ci bērni — man bija divas māsas un 
divi brāļi. Izdzīvojām gan pirmskara 
un kara, gan pēckara posmu. Katram 
bija savi pienākumi, un mums nebi-
ja laika čupoties. Man bija jāgana 
kazas, vecākajam brālim — jāaudzē 
vistas un māsām — jāiet strādāt. To-
reiz bijām piezemēti — fantāzijai un 
piedzīvojumiem nebija vietas. Mana 
bērnība pagāja vienatnē. Sākumā 
biju es un manas kazas, pēc tam es 
un mans govju ganāmpulks,» smejas 
Arvīds.

Viņa vectēvam no mātes puses 
bija liela saimniecība, taču, kad to 
nacionalizēja, viņš aizgāja dzīvot 
mežā un uzbūvēja sev jaunu māju. 
Kad sākās kolektivizācija un viņu pa-
dzina, vectēvs sāka strādāt par bišu 
dravas uzraugu. Pirms 1917. gada 
viņš kopā ar vecāko dēlu atgriezās 
Latvijā, taču pārējie ģimenes locek-
ļi Pirmā pasaules kara dēļ to vairs 
nepaspēja izdarīt. Drīz vien Arvīda 
mamma nokļuva Tomskā un pie lat-
viešu kalēja sāka strādāt par kalponi, 
taču tad atgriezās Baškīrijā un ap-
precējās. Arvīda tēvs bija amatnieks 
un sākotnēji strādāja par pienotavas 
mehāniķi. Kara laikā viņu iecēla par 
elektrostacijas mehāniķi, un, atgrie-
zies Latvijā, viņš kļuva par kalēju.

1950. gadā Arvīda vecāku ceļi 
pašķīrās un bērni aizgāja katrs uz 
savu pusi. Viņa vecākā māsa jau kara 
laikā mācījās aviācijas tehnikumā, 
vidējā māsa, atbraucot uz Latviju, 
iestājās Rīgas 1. pedagoģiskajā sko-
lā un pēc tam, ostā pārkravājot ogļu 
maisus, lai varētu izdzīvot, pabeidza 
universitāti. Vecākais brālis iestājās 
arodskolā, viņu aizsūtīja strādāt un 
drīz vien paņēma armijā, savukārt vi-
dējais brālis izmācījās par elektriķi un 
sāka strādāt Rīgas elektromašīnbūves 
rūpnīcā. Par galveno ģimenes kopā 
turētāju Arvīds sauc mammu, kura 
bija stingra, nopietna un atbildīga.
1947. gadā, pēc Otrā pasaules 
kara,
Arvīda tēvs vēlējās redzēt, kāda ir 
dzīve citviet, un ģimene pārcēlās uz 
Latviju. «Tolaik man bija 12 gadi un 
par to, kas notiks, valdīja absolūta 
neziņa. Tā kā 1937. gadā latviešus 
slaktēja tikai tādēļ, ka viņi ir latvie-
ši, mums pat prātā neienāca doma, 
ka savā starpā varētu runāt latviski. 
Pieaugušie dažkārt runāja, bet bērni 
ne,» atceras Arvīds.

Pirmajā vasarā viņš pie kāda saim-
nieka ganīja govis, taču tad ģimene 
pārcēlās uz palīgsaimniecību Tuku-
mā, vecāki iekārtojās darbā un Ar-

Arvīds ar sievu Baibu viņas personālizstādes 
atklāšanā Talsu fotoklubā.

vīds sāka iet skolā. Piekto, sesto un 
septīto klasi viņš pabeidza Tukumā 
un pēc tam iestājās mākslas arod-
skolā. Iepriekš viņš apsvēra iespēju 
iestāties celtniecības tehnikumā, bet 
finansiāli tas nebija iespējams. Pēc 
diviem gadiem Arvīds absolvēja sko-
lu, iegūstot krāsotāja amatu, un viņu 
aizsūtīja būvēt Maskavas universitāti.

«Pēc tam, kad atgriezos no Mas-
kavas, nomira Staļins, un organi-
zācijai, kas mūs sūtīja uz Maskavu, 
vairs nebija ko piedāvāt. Tad mēs 
paši — seši septiņi puikas — no vie-
nas arodskolas grupas sākām strādāt 
vagonu rūpnīcā. No turienes mani 
1954. gadā iesauca dienestā, un līdz 
1958. gadam dienēju Melnās jūras 
kara flotē. Pirmajā dienā mūs visus 
nostādīja ierindā, un rotas vecākais 
uzdeva jautājumu: «Kurš ir krāso-
tājs?» Klusums. Viņš saka: «Soli uz 
priekšu!» Ar šo dienu 
mans dienests izmai-
nījās par 360 grādiem. 
Pārējie soļoja, brauca 
šaut un trenējās, bet 
es staigāju un remon-
tēju priekšniekiem ka-
binetus. Pusotru gadu 
man tāda īsta dienesta 
nebija,» smejas Arvīds. 
Paralēli viņš strādā-
ja darbnīcā, kur tika 
veidoti Komunistiskās 
partijas Centrālkomi-
tejas vadītāju krūšutēli, 
taču ar laiku darbnīcu 
likvidēja, un, tā kā Arvīds arodskolā 
bija pabeidzis motorista kursus, viņš 
uz zemūdens, televīzijas pētniecības 
laboratorijā, strādāja par motoristu.
Dienējot armijā,

Arvīds pārliecinājās, ka dzīvē 
viss ir atkarīgs no veiksmes — ja 
viņš nebūtu paspēris soli uz priekšu, 
viņa šajā pasaulē varēja arī nebūt. 
1955. gadā Sevastopoles ostā kara 
kuģi bija atgriezušies no mācībām, 
un naktī viens no tiem diversijas re-
zultātā uzsprāga. Vēlāk tika konsta-
tēts, ka tam ar vienvietīgu zemūdeni 
tika piestiprināta mīna. «Pabeidzot 
sagatavošanas kursus, tiku ieskai-
tīts pie mašīnistiem, un, ja nebūtu 
paspēris soli uz priekšu, man būtu 
jādien uz viena no lielajiem kuģiem. 
Mehāniķi automātiski ir avārijas ko-
manda, un, ja kaut kas notiek, viņu 
pienākums ir to novērst. Kad kuģis 

uzsprāga, aizgā-
ja bojā ļoti dau-
dzi — caurums 
bija tik liels, ka 
ūdens sāka pār-
vietoties, un 
kuģis bija tik vecs, ka starpsienas 
nenoturēja ūdens spiedienu, līdz vie-
na puse sāka svērties. Blakus esošo 
kuģu glābšanas komandas devās uz 
lielo kuģi, kas drīz vien pārvērtās par 
milzīgu zārku. Par to nekur nestāstī-
ja un nerakstīja. Padomju Savienībā 
nekad nekas nenotika, viss bija skais-
ti un labi,» laikmetu ieskicē Arvīds.

Pēc atgriešanās no armijas vī-
riem bija jādodas uz to pašu vietu, 
no kuras viņi tika iesaukti dienestā. 
Tā Arvīds Rīgas vagonu rūpnīcā at-
sāka strādāt par krāsotāju. Toreiz pa 
rūpnīcas teritorija braukāja neliela 
tvaika lokomotīve, ar kuras palīdzību 

tika komplektēti va-
goni un pārvadātas 
preces. Pēcāk tajā 
sāka darboties dīzeļ-
lokomotīve. Arvīds 
aizgāja pie transpor-
ta ceha priekšnieka 
un teica, ka labprāt 
sāktu uz tās strā-
dāt, taču, iestājoties 
Rīgas Industriālajā 
politehnikumā, viņš 
juta — tā nav lieta, 
ar ko vēlas nodar-
boties atlikušo dzīvi. 
Arī atmosfēra ne-

bija patīkama — stacijā, kas atradās 
netālu no «Latvijas balzama», lielās 
cisternās veda spirtu un dzelzceļa 
darbinieki vāca un tirgoja atlikumu. 
Arvīds nosprieda, ka tur trūkst gaisa 
un sāka meklēt citu darbavietu.
«Mans tehnikuma pasniedzējs,
kurš bija Rīgas apgaismes tehnikas 
rūpnīcas galvenais konstruktors, 
redzēja, ka man tīri labi padodas 
zīmēšana un rasēšana, un piedāvāja 
konstruktora darbu. Tur nostrādāju 
pusotru gadu, taču institūtā mācības 
bija saistītas ar tehniku un automo-
biļiem un atkal sapratu, ka šis nebūs 
mans aicinājums. Tolaik mani sāka 
bīdīt uz augšu pa komjaunatnes līni-
ju un aizgāju strādāt uz Rīgas Auto-
busu fabriku (RAF). Tur iestrēgu 11 
gadus, bet aizgāju tādēļ, ka Latvijā 
sākās bobsleja ēra,» teic Arvīds. Pēc 
tam viņš neilgu brīdi strādāja Au-

totransporta un šoseju ministrijas 
konstruktoru birojā.

«Strādājot RAF, man diezgan 
labi padevās konstruēšana un mani 
iecēla par galveno. Ļeņina laikā 
bija lozungs par elektrifikāciju, bet 
Hruščova laikā — par elektrifikāciju 
un ķimizāciju. Tad visi, kas prata un 
varēja, nodarbojās ar ķīmiju, un sāka 
attīstīties stiklaplasta ražošana. RAF 
nolēma, ka nevar atpalikt no attīstī-
bas un jāražo mikroautobusi no šāda 
materiāla. Brīdī, kad mums viss bija 
jāsaliek kopā un jāsāk braukt, ķimi-
zācija vairs nebija vajadzīga,» norāda 
Arvīds. Toreiz ieguldītais darbs bija 
veltīgs, taču pienāca brīdis, kad ka-
maniņu braucējs Rolands Upatnieks 
Latvijā sāka taisīt bobsleja kamanas 
un izlēma uzrunāt RAF dizaineru. 
Arvīds smejas, ka viņš tika ievilkts 
bobslejā, un cauri bija — šajā jomā 
aizvadīti aptuveni 30 gadi.

«Pēc ziemas olimpiskajām spēlēm 
Brežņevs izlēma, ka arī mums vajag 
bobsleju. Latvijā bija attīstījies ka-
maniņu sports, un tad Upatnieks uz-
ņēmās ieviest bobsleju. No sākuma 
tika izmantoti veci itāļu bobi, bet drīz 
kļuva skaidrs, ka tie nespēj konkurēt 
ar vāciešu bobiem. Upatnieks aiz-
brauca uz Maskavu un teica: «Mums 
jāsāk taisīt pašiem savi bobi.» Saņē-
mām atļauju, un darbs varēja sāk-
ties,» skaidro Arvīds.
Sākotnēji bobsleja kamanas
vēlējās būvēt daudzi, jo tādējādi bija 
iespēja tikt uz ārzemēm. Pirmie rezul-
tāti parādījās jau ziemas olimpiskajās 
spēlēs Sarajevā, kur Zintim Ekma-
nim izdevās izcīnīt bronzas medaļu. 
Panākumi tajā laikā bija mainīgi, bet 
latvieši turējās augšgalā. «Strādājām 
gan pie celtniekiem, kur tika taisīti 
stiklaplasta paneļi, gan Valsts elek-
trotehniskās fabrikas (VEF) sporta 
klubā. Ņemot vērā, ka tikko bijām 
sākuši kaut ko būvēt, panākumi bija 
labi. Nākamajās ziemas olimpiskajās 
spēlēs, kas norisinājās Kalgari, Jā-
nis Ķipurs ieguva zeltu divniekos un 
bronzu četriniekos,» atklāj Arvīds. 
Tad sākās Atmoda, un viņš noīrēja 

telpas Polimēru mehānikas institūtā, 
kur palika līdz 1996. gadam.

Darbojoties lielākā grupā, kur 
katram bija savs uzdevums, Arvīds 
strādāja pie dizaina un veidoja kons-
trukcijas. Dažkārt, liekot visu kopā, 
sākās problēmas un vainas meklē-
šana. Neskatoties uz to, termiņi bija 
dzelžainu un šad tad nācās strādāt 
pa naktīm. Arvīds uzsver, ka, lai tam 
izietu cauri, ļoti svarīgs ir ģimenes 
atbalsts. Īpaša nozīme tam bija laikā, 
kad viņš pats uzņēmās darīt visu no 
sākuma līdz pat beigām.

«Trīs gadu garumā Latvijas Māks-
las akadēmijā mācījos dizainera kur-
sos un diezgan aktīvi darbojos arī 
Latvijas Mākslinieku savienībā, caur 
kuru iegādājos graustu Laucienes 
pagastā. Tā es tur sāku rosīties un 
taisīt bobus,» stāsta Arvīds.
Ar pirmo sievu
viņš iepazinās, strādājot vagonu rūp-
nīcā. Viņi kopā nodzīvoja gandrīz 
30 gadu, un šajā laulībā piedzima 
meita Laila, kura strādā Norvēģijā. 
Laikā, kad sākās bobsleja kamanu 
būvniecība, Arvīda dzīves ritms mai-
nījās un brīvu brīdi atrast kļuva aiz-
vien grūtāk. «Jāstrādā bija tad, kad 
jāstrādā — nevis no 9.00 līdz 17.00, 
bet tik ilgi, kamēr bija materiāls, 
nauda un sponsors. 

Vēlāk satiku savu pašreizējo sievu 
Baibu Skadiņu. Pāris gadus atradā-
mies blakus — VEF sporta kluba te-
ritorijā atradās Bobsleja institūts un 
Baibas vadītais tūristu un veselības 
klubs. Tā kā Baiba vadīja arī Tautas 
frontes nodaļu, gāju pie viņas maksāt 
biedra naudu. Tā mēs satuvinājāmies, 
un nu jau 26 gadus esam precējušies. 
Par tādu sievu var tikai sapņot — vi-
ņas atbalsts bija milzīgs. Ja tu zini, ka 
tev ir droša aizmugure, tad var droši 
strādāt,» smaidot noteic Arvīds.

Pirms 17 gadiem apstākļu sakri-
tības dēļ, kas bija saistīti ar bobsleja 
kamanu būvi Laucienes darbnīcā, 
Arvīds kopā ar sievu pārcēlās uz 
dzīvi Talsos. Ar bobsleja kamanu 
konstruēšanu un būvēšanu viņš bija 
saistīts līdz pat 2014. gadam, kad šis 
process tika pilnībā automatizēts un 
datorizēts, un patlaban — 82 gadu 
vecumā Arvīds sevi sauc par pilnas 
slodzes pensionāru.

«Ja tu zini, ka tev ir droša aizmugure, tad 
var droši strādāt,» atzīst Arvīds Miezis.

Daiņa Kārkluvalka foto

No 1954. līdz 1958. gadam 
Arvīds dienēja Melnās jūras 
kara flotē.

Kopā ar mammas māsu 
(no labās), vecmāmiņu (vidū), 
mammu, vecāko brāli Jāni (ot-
rajā rindā no kreisās), brālēnu 
Arvīdu (otrajā rindā no labās), 
māsu Līviju (pirmajā rindā no 
kreisās), brāli Osvaldu (pir-
majā rindā no labās) un māsu 
Veru.                       Albuma foto

Kad kuģis uzsprāga, 
aizgāja bojā ļoti 

daudzi — caurums 
bija tik liels, ka ūdens 
sāka pārvietoties, un 
kuģis bija tik vecs, ka 

starpsienas nenoturēja 
ūdens spiedienu un 

laida to arvien tālāk, 
līdz viena puse sāka 

svērties.


