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PRIEKŠVĀRDS

Viens no 1998. gadā izveidotās Latvijas Vēsturnieku komisijas uzdevumiem ir

organizēt un veicināt pētījumus par divu totalitāro režīmu - Staļina Padomju

Savienības un Hitlera Vācijas -noziegumiem pret Latviju un tās tautu.

Latvijas Vēsturnieku komisijā izveidotas četras pētnieku grupas: pirmā pēta

1940.-1941. gada padomju varas veiktās represijas (galvenokārt pret civiliedzī-

votājiem), otrā - holokausta problemātiku nacistu okupētajā Latvijā, trešā - nacis-

tiskās Vācijas okupācijas režīmu (1941-1944) un ceturtā-staļinisma režīma (1945-

-1956) problēmas.

Sākot ar 2000. gadu, Latvijas Vēsturnieku komisijas rīcībā ir finanšu

līdzekļi plašāka pētniecības darba organizēšanai par Latvijas 1940.-1956. gada aktuā-

lām vēstures problēmām. Tajā pašā gadā tika laists klajā Latvijas Vēsturnieku

komisijas rakstu 1. sējums, kurā aplūkotas Otrā pasaules kara pretrunīgās pro-

blēmas. Darba pamatā ir komisijas rīkotās 1999. gada 14.-15. jūnijā Rīgā notiku-

šās starptautiskās konferences materiāli -34 nolasītie referāti.

2001. gadā tika izdots rakstu 2. sējums, kurā publicēts gan komisijas 2000. gada

16.-17. oktobrī rīkotajā starptautiskajā konferencē "Holokausta izpētes problēmas

Latvijā" nolasītie 18 referāti, gan arī Latvijas Vēsturnieku komisijas otrās - Holo-

kausta pētniecības grupas 2000. gadā veiktie pētījumi.

Šajā- Latvijas Vēsturnieku komisijas rakstu 3. sējumā tiek publicēti pārējo trīs

jau minēto izpētes grupu dalībnieku pētījumi, ko komisijas uzdevumā kā līgumdar-

bus veikuši Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta, Vēstures un filozo-

fijas fakultātes, Latvijas Kara muzeja, Latvijas Valsts arhīva, Latvijas Valsts vēstures

arhīva, Latvijas Okupācijas muzeja, kā arī Satversmes aizsardzības biroja (SAB)
Totalitārisma seku dokumentācijas centra darbinieki. Kopumā autori ir veikuši lielu

darbu vēstures avotu - galvenokārt jaunu arhīva materiālu apzināšanā un apko-

pošanā. Sabiedrības vērtējumam tiek nodoti vairāki zinātniski darbi, kas balstīti uz

jaunas dokumentu bāzes.

Rakstu 3. sējums aptver garāku laikposmu un rakstos analizēts plašāks jau-

tājumu loks nekā iepriekšējos sējumos. 3. sējumā raksti grupēti trīs nodaļās, kas

katra aptver pētījumus vienā no trim komisijas izveidotajām pētniecības apakš-

grupām. Kā jau minēts, ceturtās - holokausta izpētes apakšgrupas 2000. gada

pētījumi jau publicēti komisijas rakstu 2. sējumā.
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Līdzās empīriskā materiāla apkopošanai pētījumu tematikas paplašināšanai

arvien aktuālāki kļūst teorētiskie jautājumi un salīdzināmā analīze. Tieši tas ļautu

Latvijas vēsturniekiem aktīvāk iesaistīties starptautiskajos projektos un diskusijās

par tādām problēmām kā, piemēram, totalitārisma koncepcija un tās evolūcija kopš

30. gadiem. Kā zināms, mūsdienās vērojama totalitārisma atdzimšana. Diemžēl

zinātnisko diskusiju trūkums par mūsu valsts 20. gs. vēstures pretrunīgajām nori-

sēm neveicina atsevišķu problēmu aktualizēšanu vēsturnieku un sabiedrības saišu

atjaunošanai. Turklāt pētnieku starpā joprojām nav pat vēlmes apspriest jautājumu

loku par vienotu pieeju atsevišķu jēdzienu un parādību interpretācijā, kaut vai,

piemēram, apzīmējuma "genocīds" lietošanā. Bez jebkāda paskaidrojuma šo vārdu

lieto gandrīz visos gadījumos, kad ir runa par represijām, kaut gan ne vienmēr

aprakstītais atbilst 1948. gada 9. decembrī ANO pieņemtās konvencijas "Par

genocīda nozieguma novēršanu, kā arī sodīšanu par genocīdu" definējumam.

Pārvarēt šo uzskatu dažādību palīdz Latvijas Vēsturnieku komisijas darbs un ap to

pulcēto pētnieku sagatavotās publikācijas.

Pētot Otrā pasaules kara un pēckara desmitgades periodu Latvijas vēsturē,

zinātnieki sastopas ar vairākām grūtībām. Tās ir saistītas ne vien ar jaunu vēstures

avotu ieviešanu zinātniskajā apritē, bet arī ar nepieciešamību pārvarēt iepriekšējos

gados izveidojušos stereotipus un mītus par šo sarežģīto posmu ne tikai Latvijas,

bet arī visu Eiropas valstu vēsturē. Tāpēc vairāki autori ir pievērsušies historiogrā-

fijas problemātikai.

Raksti krājumā sagrupēti pēc hronoloģiskā principa. Pirmajā nodaļā iekļauti
raksti par represijām pret Latvijas tautu pirmajā padomju okupācijas gadā. Līdz

šim pētnieku uzmanību saistīja represijas pret ievērojamiem Latvijas Republikas

sabiedriski politiskiem, saimnieciskiem, militāriem darbiniekiem un inteliģenci. Tāpēc

interesanti šķiet materiāli par padomju režīma teroru pret Latgales civiliedzīvotā-

jiem un Latvijas poļiem, lietuviešiem un baltkrieviem, ko savos rakstos sniedz Latvi-

jas Valsts vēstures arhīva Publikāciju nodaļas vadītājs Dr. Ēriks Jēkabsons un Latvijas

vēstures institūta Padomju un nacistiskā režīma pētniecības nodaļas vadītāja Dr. Irēne

Šneidere. Lai gan par Latvijas armijas likteni 1940.-1941. gadā ir jau rakstīts diez-

gan daudz, tomēr Ē. Jēkabsona un Latvijas Valsts arhīva VDK dokumentu aprak-

stīšanas sektora vadītāja Aināra Bambala raksts sniedz arī jaunas atziņas. Latvijas

vēstures institūta asistents Ainārs Lerhis, balstoties uz padomju represīvo orgānu

arestēto krimināllietu materiāliem, pievēršas Latvijas Republikas diplomātu liktenim.

Otrajā nodaļā ir aplūkots nacistiskās Vācijas okupācijas režīms Latvijā. Šī režīma

izpētes analīzei pievērsies Latvijas Universitātes profesors Dr. habil. Inesis Feldmanis

un Latvijas Valsts prezidentes padomnieks vēstures jautājumos Dr. habil. Antonijs
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Zunda. Viņi nosauc arī tās problēmas, kurām jāpievēršas turpmākajos gados.

Savukārt Latvijas Universitātes docents Dr. Jānis Taurēns sniedz ieskatu pētījumos

par Baltijas jautājumu lielvalstu politikā Otrā pasaules kara laikā.

Par nacistiskās Vācijas represīvo politiku un tās upuriem raksta Stokholmas

universitātes Baltijas studiju centra pētnieks Kārlis Kangeris, Latvijas Kara muzeja

Vēstures nodaļas vadītājs Mgr. Uldis Neiburgs un Kaspars Zellis. Padomju histo-

riogrāfija pētīja vienīgi PSRS atbalstīto pretošanās kustību pret vācu okupācijas

režīmu, noliedzot vai pilnīgi ignorējot nacionālo pretošanās kustību. Šo divu virzienu

salīdzinājuma analīzei pievērsies Latvijas vēstures institūta asistents Dzintars Ērglis

un U. Neiburgs. Savukārt Dz. Ērglis, balstoties uz bijušās VDK arhīva materiāliem,

raksta par ģenerāļa J. Kureļa grupas dalībniekiem. Protams, saraksts vēl nav pilnīgs.

Un tomēr ir sperts pirmais solis, lai noskaidrotu to vārdus, kuri ar ieročiem rokās

vērsās pret nacistiem, bet pēc kara cieta no padomju režīma.

Trešajā nodaļā ir apkopoti raksti par padomju režīma īstenoto politiku. Pēdējos

gados daudz rakstīts par Staļina laika terora politiku. Taču uzmanība tika koncentrēta

galvenokārt uz represiju upuriem. Dažādu apstākļu dēļ ļoti maz vai vispār netika

analizēta to iestāžu un organizāciju darbība, kas realizēja represijas. Autori parasti

atrunājās ar avotu trūkumu. Būtiska nozīme pēdējo gadu historiogrāfijā šī "baltā

plankuma" likvidēšanā ir Satversmes aizsardzības biroja Totalitārisma seku doku-

mentācijas centra speciālistu apjomīgajiem un informatīvajiem rakstiem. Ritvars

Jansons un Indulis Zālīte koncentrē uzmanību uz Latvijas PSR represīvo orgānu

atsevišķiem darbības virzieniem un pat akcijām, kā arī pievēršas specdienestu

pretizlūkošanas un operatīvajai darbībai. Atzinīgi jāvērtē tas, ka autori, atzīdami, ka

viņu rīcībā nav pietiekami materiālu, tomēr pievēršas pretizlūkošanas pārvaldes

SMERŠ represīvajai darbībai Latvijā 1944.-1946. gadā, kā arī apraksta speciālo

grupu un aģentu izmantošanu padomju režīma pretinieku likvidēšanā 1945 -

1953. gadā. Savukārt Aldis Bergmanis pievērš uzmanību tādiem jautājumiem kā

Komunistiskās partijas represīvo orgānu attiecības un to evolūcija, kā arī Latvijas

PSR valsts drošības iestāžu kadru politikai un tās ietekmei uz kadru atlasi un

pārbaudi valsts iestādēs un uzņēmumos. Daudzās publikācijās par PSRS un Lat-

vijas PSR represīvo iestāžu darbības metodēm parasti tiek minēta arī provokācija.

Tā bija lieliski apgūta un gandrīz vienmēr ar panākumiem izmantota. A. Bergmanis

pievēršas arī provokācijām kā represiju izraisīšanas metodei.

Parasti, raksturojot padomju represīvo sistēmu, kas varmācīgi tika uzspiesta

Baltijas valstīm, uzmanība tiek pievērsta galvenokārt represiju apjomam un upuru

skaitam. Mazāk tiek runāts par šīs sistēmas postošo ietekmi plašākā izpratnē uz

sabiedrību kopumā un tās atsevišķiem slāņiem vai rupām, uz latviešiem un Latvijā



dzīvojošajām nacionālajām minoritātēm. Latvijas vēstures institūta pētniece

Dr. Daina Bleiere, analizējot represijas pret zemniecību Latvijā 1944.-1953. gadā,

uzsver, ka īstenībā lauksaimniecības kolektivizācija prasīja daudzu cilvēku dzī-

vību un sagrāva ne tikai zemniecības turīgāko daļu, bet arī šā sociālā slāņa
eksistences ekonomisko un kultūras pamatu. Autore iezīmē arī turpmākās pētnie-

cības virzienus šajā jomā. Starp tiem noteikti būtu jāmin zemnieku nepakļauša-

nās piespiedu kolektivizācijai. Tā neaprobežojās vienīgi ar bruņotu pretošanos,

bet izpaudās arī citās formās.

Par dažādām skolu jaunatnes pretošanās kustības formām pēc Otrā pasaules

kara līdz 50. gadu beigām raksta Latvijas Universitātes profesors Dr. habil. Heinrihs

Strods.

Viena no problēmām, kas pēdējo gadu laikā ir vēsturnieku demogrāfu uzma-

nības centrā, ir Latvijas iedzīvotāju nacionālā sastāva un struktūras izmaiņas

pārmērīgās migrācijas rezultātā 40. gadu otrajā pusē un 50. gados. Balstoties uz

arhīva materiāliem, Latvijas Valsts arhīva vecākais referents Jānis Riekstiņš pa-

rāda migrācijas raksturu, kad Latvijā mērķtiecīgi tika ievesti iedzīvotāji no citiem

PSRS reģioniem.

Kopumā krājumā ievietotie raksti atspoguļo padomju un nacionālsociālistiskā

režīma, galvenokārt tā veikto represiju izpētes stāvokli mūsdienu Latvijas historio-

grāfijā. Autori, paplašinot pieejamo avotu loku un izmantojot jaunas pētniecības

metodes, ieved zinātniskajā apritē gan līdz šim nezināmus faktus, gan uz rūpīgu

avotu analīzi balstītus apkopojumus. Daudzos rakstos ir iezīmēts to problēmu vai

pētniecības virziena loks, kas vēl prasa zinātnieku darbu. Tātad liels darbs vēl ir

priekšā.

Sagatavošanā LVI apgādā atrodas jau nākamie divi Latvijas Vēsturnieku komi-

sijas rakstu sējumi. Tie ir prof. L. Dribina monogrāfija par antisemītisma vēsturi

Latvijā un 2001. gada 12.-13. jūnijā notikušās starptautiskās konferences materiāli

par 1941. gada 14. jūnija masu deportācijām.

Redkolēģija
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Irēne Šneidere

Padomju režīma represijas pret Latgales civiliedzīvotājiem

1941. gada jūnijā-jūlijasākumā

Pagājis vairāk nekā desmit gadu, kopš 1988. gadā pirmoreiz publiski - toreiz vēl

Latvijas PSR - tika pieminēta latviešu tautas vēstures skarbā diena - 1941. gada

14. jūnijs. Tad vēl nebija skaidrs, cik cilvēku diennaktī tika izsūtīts no Latvijas,

kad un kas pieņēma lēmumu par šīs prettiesiskās akcijas realizāciju - tātad ir

par to atbildīgs, 1 kāds ir kopējais represēto (izsūtītie, arestētie, noslepkavotie)
skaits padomju varas pastāvēšanas pirmajā gadā. Jā, pēc Otrā pasaules kara

nenoliedzami lielu darbu bija veikušas trimdas latviešu organizācijas, vācot un

apkopojot to rīcībā esošo materiālu par izsūtītajiem latviešiem 1941. gadā. Tā

tapa izdevums "Šie vārdi apsūdz" 2. 80. gadu nogalē tas bija vienīgais avots, kur

varēja gūt ziņas par represiju apjomiem. Taču izrādījās, ka krājumā ir daudz kļū-
du un nepilnību, turklāt ziņas ir sniegtas vienīgi par latviešiem, kaut gan repre-

sijas tika vērstas pret visiem Latvijas Republikas iedzīvotājiem. Tātad šis izde-

vums, tāpat kā citi ārzemēs izdoti darbi, nevarēja būt precīzs un izsmeļošs

informācijas avots.

Tolaik ne tikai Latvijas sabiedrībai, bet arī vēsturniekiem likās, ka atbildes uz

visiem jautājumiem sniegs pētniekiem slēgto slepeno arhīvu - Latvijas PSR lekš-

lietu ministrijas un Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts drošības komitejas -

dokumenti. Galvenais šķita piekļūt šo arhīvu materiāliem.

Jau 80. gadu nogalē bija skaidrs, ka padomju režīma valdīšanas laikā nevai-

nīgi represēto Latvijas iedzīvotāju piemiņai ir jāpublicē izsūtīto, bez vainas no-

tiesāto un noslepkavoto cilvēku saraksti. Tas ir mazākais, ko varam darīt, lai

godinātu nežēlīgā režīma upuru piemiņu, jo ļoti daudziem no viņiem nav pat

kapavietas. Šo sarakstu veidošanai bija vēl viens mērķis - parādīt padomju

totalitārā režīma noziegumus ne tikai pret latviešiem, bet pret visu Latvijas tautu.

80. gadu nogalē, pat 90. gadu sākumā daudziem likās, ka tas ir ātri un viegli

veicams uzdevums. Tajā laikā pret vēsturniekiem kopumā valdošās neuzticības

(ja neteiktu vairāk - klajas nosodīšanas) gaisotnē daudzas organizācijas (to skai-

tā Latvijas Tautas frontes Vēsturnieku komisija, Totalitāro režīmu izmeklēšanas



16 Padomju okupācija Latvija 1940.-1941. gada

komisija, lekšlietu ministrija v.c.) solīja īsā laikā publicēt pilnīgus sarakstus. Taču

svinīgie solījumi vairākus gadus tā arī palika neizpildīti. Nezinot padomju represī-

vās sistēmas darbības mehānismu, dokumentu sagatavošanas un glabāšanas

principus, neprofesionāļiem varēja šķist, ka slepenajos arhīvos vienuviet glabā-

jas apkopojošas ziņas par noziegumiem pret Latvijas iedzīvotājiem, visas Latvijā

politisko motīvu dēļ sāktās krimināllietas, kā arī ziņas par noziedzīgo pavēļu

izpildītājiem. Diemžēl stāvoklis arhīvos izrādījās daudz sarežģītāks. Līdz ar to

sarakstu sastādītāju un arī vēsturnieku kritizētāju skaits klusi un nemanāmi saruka.

Ilgi gaidītais rezultāts - deportēto saraksts - parādījās tikai 1995. gadā. To

sagatavoja Latvijas Republikas lekšlietu ministrijas darbinieki. Apkopojošu sa-

rakstu trūkuma dēļ līdz tam nebija iespējams plašāk aplūkot un analizēt pirmajā

padomju okupācijas gadā pret iedzīvotājiem vērsto teroru Latvijas novados, to

skaitā arī Latgalē.
Pētot padomju represijas 1941. gada jūnijā un jūlija sākumā, Latgale par

izpētes objektu izraudzīta vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, pēdējos gados pārsvarā

tika rakstīts par represijām Rīgā, nevis Latvijas novados; otrkārt, pētnieku uz-

manību saistīja represijas pret ievērojamiem Latvijas Republikas sabiedriski

politiskajiem, saimnieciskajiem un militārajiem darbiniekiem un inteliģenci; treš-

kārt, 14. jūnija deportācija, protams, bija lielākā padomju represīvo iestāžu akcija

Latvijā 1940.-1941. gadā, taču aresti un izsūtīšanas turpinājās arī pēc tam, īpaši

pēc 22. jūnija, kad nacistiskā Vācija uzbruka Padomju Savienībai. Un te Latgales
materiāls sniedz svarīgu informāciju, turklāt var spriest par to, kas notika kon-

krētā Latvijas novadā, kur iedzīvotāju sastāvs, kā arī viņu labklājības līmenis to-

mēr atšķīrās no pārējiem novadiem. Turklāt Latgali salīdzinājumā ar pārējo Lat-

vijas teritoriju Vācijas karaspēks okupēja vēlāk. Zināms, ka Vācijas karaspēks

iesoļoja Rīgā 1. jūlijā, Daugavpilī tas notika jau 26. jūnijā, Līvānos - 29. jūnijā,
Balvos un Varakļānos -2. jūlijā, Rēzeknē - 3. jūlijā, Ludzā - 4. jūlijā vēlu vakarā. 3

Nacistiskās Vācijas okupācijas režīms visā Latvijas teritorijā tika nodibināts

1941. gada 8. jūlijā.

Terora liecības

90. gadu pirmajā pusē kļuva pieejami pilnīgi slepenie materiāli (krimināllie-

tas, uzraudzības un izsūtīto personu lietas) par padomju represijām no agrāk

pētniekiem slēgtajiem arhīviem. Tie pašlaik glabājas Latvijas Valsts arhīvā. Taču

bija jāpaiet kādam laikam, lai sāktos to vispusēja izpēte. Rakstā ir izmantotas

ziņas, ko pētniekiem sniedz divi dažādi padomju varas represēto Latvijas iedzī-

votāju saraksti. 1995. gadā tika izdots 1941.-1953. gadā represēto iedzīvo-



tāju saraksts. 4
Raksturojot to šī raksta kontekstā, jāatzīmē, ka izdevumā ir

apkopotas ziņas ne tikai par 1941. gada 14. jūnijā izsūtītajām ģimenēm, bet arī

par arestētajiem un izsūtītajiem pirms un pēc šīs akcijas līdz pat jūlija pirmajām

dienām. Saraksts ir veidots pēc ģeogrāfiskā principa - ziņas par izsūtītajām

ģimenēm, kā arī atsevišķām personām ir sagrupētas pa apriņķiem, apriņķu

pilsētām un pagastiem. Rakstā apkopots sastādītāju sniegtais materiāls par

četriem apriņķiem - Abrenes, Daugavpils, Ludzas un Rēzeknes. Šie apriņķi pirms

kara veidoja Latgales novadu. Par katru personu sarakstā tiek sniegtas šādas

ziņas: vārds, uzvārds, tēva vārds; dzimšanas gads; no kurienes izsūtīts; kopš
kura laika atrodas izsūtījumā; sākotnējā nometināšanas vieta (arestētajiem tās ir

koncentrācijas nometnes vai pilsētas, kur atradās cietums, izsūtītajiem ģimenes

locekļiem -KPFSR apgabala un rajona nosaukums); miršanas datums izsūtīju-
mā (pēc šiem datiem var spriest, cik cilvēku miris ceļā un tūlīt pēc ierašanās

izsūtījuma vai ieslodzījuma vietā); atbrīvošanas datums; izsūtītās vai arestētās

personas lietas numurs.

Diemžēl sarakstā nav norādīta izsūtīto tautība, sniegtas tikai kopējas ziņas

par to, cik no attiecīgā apriņķa izsūtīts latviešu, krievu, ebreju, vāciešu un citu

tautību iedzīvotāju. Taču vajadzētu zināt arī represēto poļu un baltkrievu skaitu.

Ailē "Miris izsūtījumā" ir iekļauti arī nometnēs vai cietumos nošautie. Turklāt, ja

sarakstā sniegtās ziņas, kas balstītas uz izsūtītās personas lietas materiā-

liem, salīdzina ar krimināllietas materiāliem, tad izrādās, ka sarakstā ir vairākas

kļūdas, nerunājot par to, ka tajā nav iekļauti daudzi izsūtītie no Latgales (par
citiem novadiem nevaru spriest). Tā S. Bļass (dz. 1912. g., dzīv. Ludzas apr.

Mērdzenes pag. Pušmucovas sādžā) tika arestēts 1941. gada 23. jūnijā, pār-

vests uz Krasnojarskas novada Jeņisejas pilsētas leTK cietumu, kur 1942. gada
13. martā viņam tika izpildīts PSRS leTK Sevišķās apspriedes spriedums -

augstākais soda mērs - nošaušana. 5 Bet "Represēto sarakstā" nepareizi uzrā-

dīts, ka S. Bļass 1941. gada 14. jūnijā arestēts un izsūtīts uz Jeņiseiskas rajonu. 6

Citu ziņu sarakstā nav.

Abrenes apriņķa iedzīvotājs J. Jakovičs (dz. 1902. g.) tika arestēts 1941. gada

14. jūnijā un izsūtīts uz Urallagu (saīsinājums no krievu valodas - YpanbCKuü

naaepb) Sverdlovskas apgabalā, PSRS leTK Sevišķā apspriede piesprieda viņam

nāves sodu. Spriedums tika izpildīts 1942. gada 20. oktobrī. 7 "Represēto sarakstā"

nav ziņu par to, uz kurieni izsūtīts J. Jakovičs, kā arī nepareizi norādīts, ka viņš

miris 1942. gada 11. novembrī. 8

Abrenes apriņķa zemnieku J. Puķudruvu izsūtīja uz Vostokurallagu (saīsinājums

no krievu valodas - BocmoHHo-YpanbCKuü naaepb) Sverdlovskas apgabalā. Izsū-

tījumā Krasnojarskas apgabalā nomira viņa sieva un divgadīgais dēls. 9 "Represēto

17Irene Sneidere. Padomju režīma represijas pret Latgales civiliedzīvotājiem 1941. gada jūnijā - jūlija sakumā
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sarakstā" norādīts, ka J. Puķudruva sākotnēji izsūtīts uz Magadanas apgabalu un

izsūtījumā mirusi tikai viņa sieva. 10 Šo kļūdu uzskaitīšanu varētu turpināt.

1999. gadā tika izdots vēl viens rādītājs - "No NKVD līdz KGB. Politiskās

prāvas Latvijā 1940-1986: Noziegumos pret padomju valsti apsūdzēto Latvijas

iedzīvotāju rādītājs". Tajā apkopotas ziņas par personām, kuru krimināllietas

glabājās bijušajā Latvijas PSR Valsts drošības komitejas arhīvā. 11 Rādītājs ir

sakārtots alfabēta secībā (atšķirībā no izsūtīto saraksta), par katru personu

sniegtas šādas ziņas: uzvārds, vārds; dzimšanas gads; dzimšanas vieta (apriņķis,

pagasts); aresta datums; apsūdzības formulējums; krimināllietas numurs.

1941. gada jūnijā - jūlija sākumā arestēto Latgales iedzīvotāju atlase sagā-

dāja zināmas grūtības. Vispirms tika atlasīti Latgales apriņķos dzimušie un jūnijā -

jūlija sākumā arestētie. Tādi izrādījās 739. Taču ne visi Latgalē dzimušie bija arī

tur dzīvojuši un arestēti norādītajā laikā. Turklāt rādītājs neatsedz arestētā

nodarbošanos un tur ir iekļautas arī militārpersonas, kas dienējušas Latvijas

armijā, vēlāk arī Sarkanās armijas 24. teritoriālajā strēlnieku korpusā, bet rakstā

analizētas represijas pret civiliedzīvotājiem. Tāpēc, lai gūtu precīzas ziņas, bija

nepieciešams izskatīt visu Latgalē dzimušo personu krimināllietas, atlasot tās,

kas attiecas uz Abrenes, Daugavpils, Ludzas un Rēzeknes apriņķī 1941. gada

jūnijā - jūlija sākumā arestētajām civilpersonām. Arestēto civiliedzīvotāju un

izskatīto krimināllietu skaits nesakrīt, jo, pirmkārt, tika atsijātas Sarkanās armi-

jas 24. teritoriālā korpusa virsnieku un karavīru lietas (piemēram, starp Abrenes

apriņķī dzimušajiem tādi bija astoņi cilvēki, Ludzas apriņķī - arī astoņi), otrkārt,

to civiliedzīvotāju lietas, kuri aresta laikā dzīvoja ārpus Latgales (piemēram, starp

Ludzas apriņķī dzimušajiem tādu bija trīspadsmit, Abrenes apriņķī - deviņi cil-

vēki), un, treškārt, ir gadījumi, kad vienas krimināllietas ietvaros ir apsūdzēti

vairāki cilvēki. Viena no apjomīgākajām 1941. gada krimināllietām ir saistīta ar

pretpadomju organizāciju "Tēvijas sargs", kurā bija vairāk nekā 30 apsūdzēto. To

vidū bija A. Laizāns, kas dzīvoja Ludzas apriņķa Nautrēnu pagasta Mazuru ciemā

un kuru arestēja 1941. gada 11. jūnijā. Pēc nacistiskās Vācijas uzbrukuma viņu

kopā ar citiem apsūdzētajiem pārveda uz Orenburgas apgabala Soļiļeckas pil-

sētas cietumu. Tur Pievolgas kara apgabala Kara tribunāls izbraukuma sesijā

1941. gada 2.-4. decembrī piesprieda A. Laizānam augstāko soda mēru -nošau-

šanu (spriedums tika izpildīts 1942. gada 28. aprīlī). 12

Tomēr arī pēc rūpīgas krimināllietu analīzes nevar precīzi pateikt, cik cilvēku

šinī periodā Latgalē padomju represīvie orgāni arestēja, jo bija arī citos Latvijas

novados dzimušie, kas tanī laikā dzīvoja Latgalē, kur tika represēti. Lai to noskaid-

rotu, jāizskata visas 1941. gada jūnijā-jūlijā arestēto lietas. Pašlaik tas nav iespē-

jams -Latvijā arestēja 4066 cilvēkus. 13 Jāpiebilst, ka iedzīvotāju migrācijas plūsma



notika galvenokārt no Latgales uz Vidzemi, Kurzemi un Zemgali. Turklāt, izskatot

arhīvu materiālu par četriem apriņķiem, izdevās apzināt arī tās personas, kuras

bija mainījušas dzīvesvietu Latgales reģiona ietvaros.

Tāpēc var pieņemt, ka pēc dzimšanas vietas, aresta datuma, kā arī aresta vietas

izraudzītie padomju terora sistēmas upuri veidos kopainu par represijām pret

civiliedzīvotājiem Latgalē aplūkojamā laikposmā. Protams, turpmāk veicot papildu

pētījumus (arī Krievijas arhīvos), šinī rakstā sniegtos kvantitatīvos datus varēs pre-

cizēt, tā papildinot "Noziegumos pret padomju valsti apsūdzēto Latvijas iedzīvotāju

rādītāju", jo tas nav pilnīgs. Kā ievadā atzīmē izdevuma redaktori, Latvijā nav

atrodamas visas krimināllietas. Latvijā nav arī vairāku represēto Latgales iedzīvo-

tāju krimināllietas. To var konstatēt, salīdzinot "Represēto sarakstu" un rādītāju.

Sarakstā ir uzrādīti arī tie Latgales iedzīvotāji, kuri bija arestēti un izsūtīti no Latvijas

pēc 14. jūnija deportācijas. Tādi ir 34 cilvēki, taču tikai astoņiem krimināllietas

glabājas Latvijas Valsts arhīvā. Tā "Represēto sarakstā" ir norādīts, ka no Rēzeknes

apriņķa Gaigalavas pagasta 1941. gada 24. jūnijā bija izsūtīti trīs brāļi Stiuriņi -

1904. gadā dzimušais Antons, 1907. gadā dzimušais Jānis un 1909. gadā dzimu-

šais Jēzups. 14 Divu vecāko brāļu krimināllietas glabājas arhīvā. 15 Viņi tika arestēti

un notiesāti par to, ka bijuši aizsargi, "piedalījušies fašistiskā apvērsumā Latvijā"

un "aktīvi aizstāvējuši fašistisko iekārtu". 16 Jēzupa Stiuriņa krimināllietas nav. Ir

tikai zināms, ka viņš kopā ar brāļiem tika pārvests uz Mordovijas APSR leTK lekšējo

cietumu Saranskā un miris (vai nošauts) 1942. gada 17. jūlijā.

"Represēto sarakstā" nav iekļauti vairāki arestētie un izsūtītie Latgales iedzīvo-

tāji. Tā, piemēram, Rēzeknes apriņķa Gaigalavas pagasta iedzīvotāji trīs brāļi Kupči -

1911. gadā dzimušais Antons, 1919. gadā dzimušais Jānis un 1923. gadā dzimu-

šais Aloizs, kā arī V. Krusts un S. Bundulis bija arestēti 1941. gada 26. jūnijā un

izvesti uz to pašu cietumu Saranskā, kur brāļi Stiuriņi. Vecākais - 1877. gadā

dzimušais S. Bundulis nomira cietumā 1942. gada 10. jūnijā, nesagaidot PSRS

leTK Sevišķās apspriedes lēmumu. Traģisks bija Kupču jaunākā brāļa Aloiza likte-

nis cietumā. Viņš nokļuva cietuma slimnīcā, 1942. gada janvāra ārsta izziņā rakstīts,

ka "slimnieka stāvoklis ir ļoti smags". 17 4. februārī viņš nomira. 18

Sarakstā nav iekļauti arī divi Ludzas apriņķa Pildas pagasta iedzīvotāji -V. Mekšs

un A. Deglis, kurus arestēja 1941. gada 23. jūnijā, izsūtīja uz Krasnojarskas no-

vada Jeņiseiskas pilsētas cietumu Nr. 5. Viņiem tika piespriests nāves sods, ko

izpildīja 1942. gada 14. aprīlī. 19 Starp sarakstā neiekļautajiem, piemēram, ir 1941. ga-

da 14. jūnijā arestētais Abrenes apriņķa Rugāju pagasta iedzīvotājs E. Linde. Viņu
izveda uz Sverdlovskas apgabala Sevurallagu (saīsinājums no krievu valodas -

Ceeepo-Ypa/ibCKuu naaepb), kur 1942. gada 8. septembrī E. Linde tika nošauts

saskaņā ar Sevišķās apspriedes spriedumu.20

19Irēne Šneidere. Padomju režīma represijas pret Latgales civiliedzīvotājiem 1941. gada jūnijā- jūlija sākuma
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Tātad "Represēto sarakstā" uzrādītie dati tomēr ir nepilnīgi, tāpēc, sastādot

tabulas, "Represēto sarakstā" sniegtie dati tika papildināti ar ziņām no bijušā VDK

arhīva krimināllietām. Turklāt krimināllietās ir arī liecības par to, ka Latgalē 1941. ga-

da jūlija sākumā tika nošauti civiliedzīvotāji ne tikai bez tiesas sprieduma, bet pat

bez krimināllietas noformēšanas. Tas apliecina, ka ar pašlaik mūsu rīcībā esošajiem

avotiem ir iespējams tikai tuvoties precīzam represēto Latgales civiliedzīvotāju

skaitam aplūkojamā laikposmā. Var runāt tikai par diezgan augstu 1941. gada jūnija

skaitļu precizitātes pakāpi. Kas attiecas uz represētajiem civiliedzīvotājiem Latgalē

pēc 14. jūnija deportācijas, to skaits, atrodoties jauniem dokumentiem, diemžēl

var vienīgi pieaugt.

Lai parādītu, kādus zaudējumus cieta Latgales pilsētas un pagasti, kā arī

dažādu tautību iedzīvotāji 14. jūnija deportācijā, izmantoti 1935. gada Latvijas

Republikas ceturtās tautas skaitīšanas materiāli. Kopš tautas skaitīšanas bija pa-

gājuši gandrīz seši gadi. ledzīvotāju skaits, protams, bija pieaudzis, turklāt bija
mainītas apriņķu un pagastu robežas. Taču, tā kā jaunāku datu nav, rakstā ir

izmantoti 1939. gadā izdotie aprēķini, pielāgojot tos izmaiņām administratīvi

teritoriālā iedalījumā.

Raksta avotu bāzi veido represēto Latgales iedzīvotāju krimināllietas. 1941. gada

14. jūnijā arestēto krimināllietās parasti nav daudz dokumentu. Tajās nosacīti var

izdalīt četras dokumentu grupas. Pirmo grupu veido Latvijā tapušie dokumenti:

-lēmums par apcietināšanu;

-izziņa par nepieciešamību arestēt;

- aresta orderis, parasti bez paraksta, bez datuma, norādīts vienīgi uzvārds

(dažkārt - tukša veidlapa);
- dažās lietās ir kratīšanas protokols, kurā bija jānorāda, kādi arestētā kom-

promitējoši materiāli "paņemti nogādāšanai uz LPSR IeTK Valsts drošības pārvaldi";

- nedaudzās lietās ir konfiscētās vai citai personai nododamās mantas saraksts;

- daudzās lietās ir čekas aģentu vai brīvprātīgo palīgu ziņojumi;

- brīvprātīgo ziņotāju kā liecinieku "Iztaujas protokoli";

- izraksti no iepriekš arestēto "Iztaujas protokoliem";

- pagasta izpildkomitejas vai finansu nodaļas izziņa par personas finansiālo

stāvokli pirms padomju okupācijas, maksāto nodokļu apjomu padomju laikā un

nacionalizēto īpašumu;

- bijušajiem policistiem un aizsargiem parasti pievienotas viņu 20.-30. gadu

anketas. Aizsarga anketa sākas ar vārdiem: "Vēlēdamies iestāties aizsargos, sniedzu

par sevi sekojošas ziņas." Šī anketa ietvēra ne tikai biogrāfiska rakstura informāciju,

cita starpā, par saņemtajiem apbalvojumiem, bet arī ziņas par materiālo stāvokli. 21

Bieži vien tā bija vienīgais iemesls un pamatojums arestam.



Neaizpildītie aresta orderi liecina, ka deportācijas īstenošanas laikā represīvo

iestāžu darbinieki ļoti steidzās, taču pati akcija bija rūpīgi gatavota jau kopš

1941. gada sākuma, kad sāka vākt un sistematizēt kompromitējošus materiālus

par atsevišķām Latgales iedzīvotāju grupām.

Protams, ne katrā lietā ir visi minētie dokumenti.

Otro dokumentu grupu veido jau Krievijā koncentrācijas nometnē vai cietumā

tapušie "izmeklēšanas un tiesas" materiāli:

- arestētā anketa (divas lapas, parasti zilā krāsā tiem, kas nonāca nometnēs),
kas satur informāciju par arestēto un viņa ģimenes locekļiem, dažos gadījumos

informācijas ailē par sievu, bērniem vai citiem radiniekiem atzīmēts, ka viņi izsūtīti

vai arestēti;

-īsi pratināšanas protokoli;

- lēmums par apsūdzības uzrādīšanu;

- protokols par izmeklēšanas beigšanu;

- izziņa par veselības stāvokli;
- apsūdzības slēdziens (parasti viena vai divas lapas);
- PSRS IeTK Sevišķās apspriedes spriedums (trešā daļa A4 formāta lapas); ja

arestētajam tika piespriests nāves sods, tad uz šīs pašas papīra strēmeles ar roku

uzrakstīts sprieduma izpildīšanas datums (tikai dažreiz ir akts par sprieduma izpildi

uz atsevišķas lapas), vai arī īss tiesas protokols un tiesas spriedums, kam seko

kasācijas sūdzība.

Trešā grupa:

- visbiežāk jau pēc Staļina nāves rakstītie lūgumi pārskatīt spriedumu vai

reabilitēt;

- materiāli par Latvijas PSR VDK veikto papildizmeklēšanu un - parasti negatīva -

atbilde.

Visi šie dokumenti ir krievu valodā.

Ceturtās grupas dokumenti:

- 80. gadu beigās vai 90. gadu pirmajā pusē vispirms Latvijas PSR, tad Latvi-

jas Republikas Prokuratūras uzraudzības kārtībā vai pēc pieprasījuma veikto pār-

baužu rezultātā tapušie reabilitācijas dokumenti.

Dažkārt lietās ir represēto lūgumi reabilitēt. Tajos ir izklāstīts nevainīgi cietušās

personas un viņa ģimenes liktenis. Šie vēstījumi liek citām acīm skatīties un vērtēt

dokumentus ne tikai šajā, bet arī citās lietās, jo padomju varas represēto cilvēku

dzīves stāstos ir daudz kopēja.

No krimināllietām ir vāktas šādas ziņas:
- vārds, uzvārds;

-dzimšanas datums;

21Irene Šneidere. Padomju režīma represijas pret Latgales civiliedzīvotājiem 1941. gada jūnijā - jūlija sakumā
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- dzīvesvieta līdz arestam;

-nodarbošanās;

- aresta datums;

-apsūdzības raksturojums;

-saskaņā ar kuru KPFSR XX pantu notiesāts;

- spriedums (ja piespriests nāves sods, tad tā izpildes datums);
- ieslodzījuma vieta (sākotnējā);
- ja miris ieslodzījumā, tad - kad.

Šo ziņu apkopošana sagādāja grūtības. Dažkārt lietā figurē divi vai pat trīs

aresta datumi, un pareizā datuma noskaidrošana prasīja ne tikai laiku, bet arī

iemaņas darbā ar šiem vēstures avotiem. Tā kā izmeklēšana tika veikta cietumā vai

nometnē 1941. gada rudenī un ziemā vai pat 1942. gadā, ieslodzītie nesaprata,

piemēram, par kuru dzīvesvietu vai nodarbošanos viņiem jautā- pirms 1940. gada

17. jūnija vai pirms aresta. Tas pats attiecas uz mantisko stāvokli, jo, kā zināms,

notika nacionalizācija un zemes reforma, kas gada laikā krasi mainīja dažu iedzīvotāju

grupu materiālo stāvokli.

Nākamā avotu grupa - represēto atmiņas - gan rakstītas tūlīt pēc atgriešanās

no izsūtījuma un ilgus gadus glabātas bez īpašām cerībām tās kādreiz publicēt,

gan 90. gados. Tieši atmiņas labāk par jebkuru citu vēstures liecību atspoguļo

tālaika gaisotni, parāda komunistiskās sistēmas brutalitāti caur konkrēta cilvēka

likteni.

Pēdējos gados gan Latvijā, gan Krievijā ir izdoti vairāki dokumentu un materiālu

krājumi, kā arī atsevišķas avotu publikācijas, kurās atrodam tēmas izpētei svarīgas

dokumentālas liecības.

Atsevišķu avotu grupu veido nacistiskās Vācijas okupācijas laika dokumenti

un izdevumi, kas raksturo iepriekšējā - padomju -okupācijas režīma noziegumus

Latvijā. Šie materiāli ir tapuši pa "karstām pēdām" padomju režīma noziegumiem,

un tomēr tiem nevar uzticēties. Izdabājot nākamajai okupācijas varai, dokumen-

tos (nerunājot par nacistiskās propagandas izdevumiem) acīmredzami pārspīlēts

padomju represiju upuru skaits, 22 iedzīvotāju attieksmi pret padomju varu rak-

sturoja kā krasi negatīvu no paša sākuma, kas neatbilst patiesībai attiecībā uz

Latgali. Un, protams, visā tika vainoti "komisāri - žīdi". Tomēr šie dokumenti

satur arī interesantas detaļas un novērojumus, kuriem, iespējams, var ticēt. Taču

šie materiāli ir izmantojami, tikai konfrontējot tos ar citām liecībām. Tā no Ludzas

apriņķa valdes 1942. gada 5. maijā sastādītā dokumenta izriet, ka Mērdzenes

pagasta zemnieks Juljans Seipulnieks kopā ar brāļiem Jāni un Broņislavu bija

apcietināts 1941. gada 7. jūnijā.23 Taču, spriežot pēc krimināllietas, J. Seipulnieks



tika arestēts 1941. gada 23. jūnijā, izsūtīts uz Krasnojarskas novada Jeņiseiskas

pilsētas cietumu, kur pēc Sevišķās apspriedes sprieduma tika nošauts 1942. gada

14. aprīlī. 24

No minētā avotu kompleksa var spriest ne tikai par padomju represiju apjo-

miem pret civiliedzīvotājiem Latgalē 1941. gada jūnijā - jūlija sākumā, bet arī ana-

lizēt padomju terora mehānismu.

14. jūnija deportācija Latgalē

90. gadu sākumā Latvijas vēsturnieku rīcībā nebija pilns lēmuma teksts par

Latvijas iedzīvotāju masu izsūtīšanu. Tagad ir publicēti vairāki šī lēmuma varianti,

kuri gan nav pilnīgi identiski pēc satura, tomēr pēc būtības maz atšķiras. Viens

no tiem ir 1941. gada 14. maija VK(b)P CX un PSRS Tautas Komisāru Padomes

pilnīgi slepenais lēmums nr. 1299-526 "Par sociāli svešu elementu izsūtīšanu no

Baltijas republikām, Rietumukrainas, Rietumbaltkrievijas un Moldāvijas". Izrādās,

ka visus pēckara gadus Latvijas PSR VDK attiecīgie darbinieki zināja par šī lēmuma

eksistenci, bet rūpīgi to slēpa. Tikai vienu reizi, atsakot reabilitāciju nevainī-

gai personai, VDK atteikumā ir teikts: ".. saskaņā ar PSRS Ministru Padomes

1941. gada 14. maija lēmumu izsūtīts pareizi." 25 Nevienā citā lietā nav atrodama

norāde uz šo lēmumu.

Lēmums par izsūtīšanu publicēts arī Maskavā izdotajā dokumentu krājumā par

PSRS valsts drošības iestāžu darbību kara laikā -tas ir VK(b)P CX un PSRS Tautas

Komisāru Padomes lēmuma "Par pasākumiem Lietuvas, Latvijas un Igaunijas PSR

attīrīšanai no pretpadomju, kriminālā un sociāli bīstama elementa" projekts. 26

Lēmums noteica to personu kategorijas, kuras partija un valdība "atļauj Lietuvas,

Latvijas un Igaunijas PSR VDTK un IeTK arestēt, konfiscēt mantu un nosūtīt uz

nometni no 5 līdz 8 gadiem", pēc tam, kā noteikts lēmumā, sekoja 20 gadu ilgs

izsūtījums uz attālajiem PSRS reģioniem. Pirmie arestējamo sarakstā bija "aktīvi

kontrrevolucionāro partiju locekļi" un "pretpadomju nacionālistisko baltgvardu

organizāciju locekļi".
27

1941. gada 14. maijā pieņemtais slepenais lēmums paredzēja arestēt un izsūtīt

ne tikai pēc idejiski politiskā kritērija, bet pēc "šķiriskā", Li., "bijušos muižniekus,

fabrikantus, tirgotājus, bijušā valsts aparāta ierēdņus" kopā ar ģimenes locekļiem. 28

Gan ģimenes galvas arests, gan viņa ģimenes locekļu izsūtīšana notika vien-

laikus -14. jūnijā. Kopumā no Latgales tika izsūtīti 2549 cilvēki.

Salīdzinājumā ar attiecīgajiem datiem par visu Latviju pārsteidz lielais no Latgales

izsūtīto bērnu skaits vecumā līdz 16 gadiem.
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1. tabula

1941. gada 14. jūnija no Latgales apriņķiem izsūtīto iedzīvotāju

dzimums un vecums'

*
Tabula sastādīta pēc: Represēto saraksts: 1941, 1. - Rīga, 1995, 10., 52., 114. Ipp.; Repre-

sēto saraksts: 1941-1953, 2. - Rīga, 1995, 6. Ipp.; LVA, 1986. f., 1. apr., 32867. 1., 3., 4. Ip.;

44757. 1., 4. Ip.; 44769. 1., 4., 5. Ip.; 44745. 1., 4. Ip.; 45356. 1., 3. Ip.; 44722. 1., 9. Ip.; 44750. 1.,

3. Ip.; 42520. 1., 4. Ip.; 2. apr, 5313. 1., 5. Ip.; 5618. 1., 4.-6. Ip.; 6678. 1., 5.-7. Ip.; 8222. 1., 4.-

-6. Ip.; 8717. 1., 37. Ip.; 5638. 1., 6., 7. Ip.; 7204. 1., 5.-7. Ip.; 1637. 1., 3., 4. Ip.; 7137. 1., 3., 4.

Ip.; 7436.1., 17. Ip.; 10019. 1., 16. Ip.; 5697.1., 26. Ip.; 8447. 1., 26. Ip.; 9722. 1., 20. Ip.; 3672. 1.,

24. Ip.; 10034. 1., 24. Ip.; 9684. 1., 4., 5. Ip.; 5296. 1., 5. Ip.; 6195.1., 4. Ip.; 10405. 1., 4. Ip.;

8662.1., 5. Ip.; 6395. 1., 4. Ip.; 7198. 1., 5. Ip.; 8462. 1., 4. Ip.; 8587. 1., 4. Ip.; 9652. 1., 4. Ip.;

7470.1., 4. Ip.; 5757. 1., 5. Ip.; 5444. 1., 5. Ip.; 9704. 1., 6. Ip.; 10024. 1., 4. Ip.; 7227. 1., 5. Ip.;

7232. 1., 4. Ip.; 7138. 1., 5. Ip.; 10008. 1., 5. Ip.; 2530. 1., 4. Ip.; 10040. 1., 4. Ip.; 6023. 1., 4. Ip.;

4433. 1., 4. Ip.; 9157. 1., 4. Ip.; 10012. 1., 5. Ip.; 9633.1., 4. Ip.; 6347. 1., 5. Ip.; 7496. 1., 5. Ip.;

10028. 1., 5. Ip.; 6252. 1., 5. Ip.; 5662. 1., 6. Ip.; 7164. 1., 4. Ip.; 7135. 1., 4. Ip.; 8926. 1., 5. Ip.;

10405. 1., 19. Ip.; 10006. 1., 5. Ip.; 9733. 1., 5. Ip.; 7215. 1., 5. Ip.; 5646. 1., 5. Ip.; 9723. 1., 5. Ip.;

7307. 1., 5. Ip.; 9715. 1., 5. Ip.; 5603. 1., 5. Ip.; 5683. 1., 4. Ip.; 7454. 1., 5. Ip.; 10033. 1., 4. Ip.;

5698. 1., 5. Ip.; 2637. 1., 5. Ip.; 4461.1., 3. Ip.; 10018. 1., 4. Ip.; 5422. 1., 5. Ip.; 9742. 1., 5. Ip.;

5181. 1., 5. Ip.; 10026. 1., 5. Ip.; 7500.1., 5. Ip.; 4968. 1., 5. Ip.; 6194. 1., 1. Ip.; 7143. 1., 5. Ip.;

1673. 1., 3. Ip.; 5693. 1., 9. Ip.; 967. 1., 4. Ip.; 7469. 1., 4. Ip.; 3640. 1., 5. Ip.; 7129. 1., 4. Ip.;

6213.1., 5. Ip.; 9756.1., 4. Ip.; 8155. 1., 5. Ip.; 5686. 1., 5. Ip.; 7219. 1., 4. Ip.; 1634. 1., 5. Ip.;

3279.1., 4. Ip.; 1987. f., 1. apr., 19405.1., 5. Ip.

Abrenes Daugavpils Ludzas Rēzeknes Kopa

apr. apr. apr. apr.

Izsūtīto skaits 416 1055 453 625 2549

No tiem:

vīrieši 205 544 247 316 1312

sievietes 211 511 206 309 1237

Vecums:

līdz 7 gadiem 58 117 55 83 313

no 7 līdz 16 gadiem 86 184 82 105 457

no 16 līdz 60 gadiem 253 699 290 392 1634

no 60 līdz 80 gadiem 18 53 25 44 140

vecāki par 80 gadiem



2. tabula

1941. gada 14. jūnija no Latgales izsūtīto iedzīvotāju skaits (pec dzimuma un vecuma)

salīdzinājumā ar Latviju kopumā*

*
Tabula aprēķināta pēc: Represēto saraksts: 1941, % - Rīga, 1995, 3., 10., 17., 26., 34., 52.,

57., 65., 66., 78., 89., 106., 114., 122. Ipp.; Represēto saraksts: 1941-1953, 2. - Rīga, 1995, 6.,

61., 73., 81., 90., 97., 103., 116., 117. Ipp. un 1. tabulas datiem.

Kā redzams 2. tabulā, izsūtīto sieviešu un vīriešu īpatsvars Latgalē un Latvijā

kopumā gandrīz neatšķiras. Bērni vecumā līdz 7 gadiem Latvijā sastāda 11,30%,

Latgalē - 12,30 procentus. No visiem 14. jūnijā izsūtītajiem šī vecuma bērniem

no Latgales izsūtīja 19,40 procentus. Tāda pati tendence attiecināma uz bērniem

vecumā no 7 līdz 16 gadiem - 21,40% no visiem izsūtītajiem Latvijas bērniem

bija no Latgales.

1949. gada marta deportācija galvenokārt skāra Latvijas lauku iedzīvo-

tājus, bet 1941. gada akcija pirmām kārtām aptvēra gan pilsētas, gan Latgales

lauku iedzīvotājus; lielāks izsūtīto īpatsvars bija pilsētnieku vidū, par ko liecina

3. tabulas dati.
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Latvija T.sk. Latgalē

skaits % skaits °//o

Izsūtīti 14 297 100 2549 100

No tiem:

vīrieši 7177 50,20 1312 51,50

sievietes 7122 49,80 1237 48,50

Vecums:

līdz 7 gadiem 1614 11,30 313 12,30

no 7 līdz 16 gadiem 2137 14,90 457 17,90

no 16 līdz 60 gadiem 9343 65,30 1634 64,10

no 60 līdz 80 gadiem 1151 8,10 140 5,50

vecāki par 80 gadiem 54 0,40 0,20
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3. tabula

1941. gada 14. jūnija no Latgales apriņķiem, pilsētām un pagastiem

izsūtīto iedzīvotāju skaits*

Iedzīvotāju skaits Izsūtītie

Apriņķa nosaukums pēc 1935. g. tautas

skaitīšanas datiem skaits %

Abrenes apriņķis 109 889 416 0,40

Tai skaita:

Abrene 1 227 23 1,90

Balvi 2 044 17 0,80

Augšpils pag. 8 208 44 0,50

Baltinavas pag. 8197 46 0,60

Balvu pag. 22 0,30
11 066

Vīksnas pag.**

Bērzpils pag. 6 640 33 0,50

Gauru pag. 10 889 10 0,10

Kacēnu pag. 52 0,60
10719

Upmales pag.** 15

Liepnas pag. 4 778 25 0,50

Linavas pag. 6 920 0,10

Purvmalas pag. 6 627 37 0,60

Rugāju pag. 7 245 22 0,30

Šķilbēnu pag. 6 429 0,03

Tilžas pag. 6 633 35 0,50

Viļakas pag. 12 267 21 0,20

Daugavpils apriņķis 194 538 1055 0,54

Tai skaita:

Daugavpils 45 071 616 1,40

Preiļi 1 642 18 1,10

Līvāni 3 509 22 0,60
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Iedzīvotāju skaits Izsūtītie

Apriņķa nosaukums pec 1935. g. tautas

skaitīšanas datiem skaits %

Krāslava 4 300 20 0,50

Aizkalnes pag. 6 658 11 0,20

Asūnes pag. 6 831 16 0,20

Aulejas pag. 7 359 14 0,20

Biķernieku pag. 4 895 0,10

Dagdas pag. 7127 12 0,20

Indras pag. 6 793 39 0,60

Izvaltas pag. 7 335 0,05

Kalupes pag. 5 967 54 0,90

Kapiņu pag. 0,20
12 483

Aglonas pag.** 22

Krāslavas pag. 7 916 0,10

Līksnas pag. 19 0,20
10 799

Nīcgales pag.

Līvānu pag. 7 830 47 0,60

Naujenes pag. 6 209 0,10

Preiļu pag. 9 578 12 0,10

Robežnieku pag. 4 274 0,07

Rudzētu pag. 3 306 29 0,90

Skaistas pag. 6 802 24 0,40

Višķu pag. 10 290 35 0,30

Vārkavas pag. 7 564 11 0,10

Ludzas apriņķis 93 258 453 0,50

Tai skaita:

Ludza 5 556 104 1,90

Zilupe 1 573 11 0,70
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Iedzīvotāju skaits Izsūtītie

Apriņķa nosaukums pec 1935. g. tautas

skaitīšanas datiem skaits 0/
/o

Kārsava 1 892 19 1,00

Briģu pag. 4939 0,10

Ciblas pag. 6 709 36 0,50

Istras pag. 8 045 14 0,20

Karsavas pag. 9 867 31 0,30

Mērdzenes pag. 11 255 21 0,20

Nautrēnu pag. 6 374 37 0,60

Nirzas pag. 5 347 30 0,60

Pasienes pag. 7112 38 0,50

Pildas pag. 7 571 42 0,60

Rundēnu pag. 4 257 13 0,30

Šķaunes pag. 6 702 19 0,30

Zvirgzdenes pag. 6 059 31 0,50

Rēzeknes apriņķis 140 008 625 0,44

Tai skaitā:

Rēzekne 13 151 152 1,20

Varakļāni 1 679 0,50

Viļāni 1 339 10 0,70

Atašienes pag. 3 297 16 0,50

Barkavas pag. 5 267 49 0,90

Bērzgales pag. 7 400 14 0,20

Dricenu pag. 4 332 33 0,80

Ezernieku pag. 7128 11 0,15

Gaigalavas pag. 3 692 16 0,40

Galēnu pag. 8 805 11 0,10

Kaunatas pag. 10018 48 0,50



*
Tabula sastādīta pēc: Represēto saraksts: 1941, 1. - Rīga, 1995, 4.-9., 35.-52., 107.-114.,

123.-128. Ipp.; Represēto saraksts: 1941-1953, 2. - Rīga, 1995, 2.-6. Ipp.; Ceturtā tautas skaitīšana

Latvijā 1935. gadā, 1. sēj.: ledzīvotāju skaits, dzimums un pavalstniecība. - Rīga, 1939. - 64-

-67. Ipp.; LVA, 1986. f., 1. apr., 32867. 1., 3., 4. Ip.; 44757. 1., 4. Ip.; 44769. 1., 4., 5. Ip.; 44745. 1.,

4. Ip.; 45356. 1., 3. Ip.; 44722. 1., 9. Ip.; 44750. 1., 3. Ip.; 42520. 1., 4. Ip.; 2. apr., 5313. 1., 5. Ip.;

5618.1., 4.-6. Ip.; 6678.1., 5.-7. Ip.; 8222.1., 4.-6. Ip.; 8717.1., 37. Ip.; 5638. 1., 6., 7. Ip.; 7204.1.,

5.-7. Ip.; 1637. 1., 3., 4. Ip.; 7137. 1., 3., 4. Ip.; 7436. 1., 17. Ip.; 10019. 1., 16. Ip.; 5697. 1., 26. Ip.;

8447. 1., 26. Ip.; 9722. 1., 20. Ip.; 3672. 1., 24. Ip.; 10034. 1., 24. Ip.; 9684. 1., 4., 5. Ip.; 5296. 1.,

5. Ip.; 6195.1., 4. Ip.; 10405.1., 4. Ip.; 8662.1., 5. Ip.; 6395. 1., 4. Ip.; 7198.1., 5. Ip.; 8462.1., 4. Ip.;

8587. 1., 4. Ip.; 9652. 1., 4. Ip.; 7470. 1., 4. Ip.; 5757. 1., 5. Ip.; 5444. 1., 5. Ip.; 9704. 1., 6. Ip.;

10024.1., 4. Ip.; 7227. 1., 5. Ip.; 7232. 1., 4. Ip.; 7138. 1., 5. Ip.; 10008. 1., 5. Ip.; 2530. 1., 4. Ip.;

10040. 1., 4. Ip.; 6023. 1., 4. Ip.; 4433. 1., 4. Ip.; 9157. 1., 4. Ip.; 10012. 1., 5. Ip.; 9633. 1., 4. Ip.;

6347. 1., 5. Ip.; 7496. 1., 5. Ip.; 10028. 1., 5. Ip.; 6252. 1., 5. Ip.; 5662. 1., 6. Ip.; 7164. 1., 4. Ip.;

7135.1., 4. Ip.; 8926. 1., 5. Ip.; 10405. 1., 19. Ip.; 10006. 1., 5. Ip.; 9733. 1., 5. Ip.; 7215. 1., 5. Ip.;

5646. 1., 5. Ip.; 9723. 1., 5. Ip.; 7307. 1., 5. Ip.; 9715. 1., 5. Ip.; 5603. 1., 5. Ip.; 5683. 1., 4. Ip.;

7454.1., 5. Ip.; 10033. 1., 4. Ip.; 5698. 1., 5. Ip.; 2637. 1., 5. Ip.; 4461. 1., 3. Ip.; 10018. 1., 4. Ip.;

5422. 1., 5. Ip.; 9742. 1., 5. Ip.; 5181. 1., 5. Ip.; 10026. 1., 5. Ip.; 7500. 1., 5. Ip.; 4968. 1., 5. Ip.;

6194.1., 1. Ip.; 7143.1., 5. Ip.; 1673.1., 3. Ip.; 5693.1., 9. Ip.; 967.1., 4. Ip.; 7469. 1., 4. Ip.; 3640. 1.,

5. Ip.; 7129. 1., 4. Ip.; 6213. 1., 5. Ip.; 9756. 1., 4. Ip.; 8155.1., 5. Ip.; 5686.1., 5. Ip.; 7219. 1., 4. Ip.;

1634.1., 5. Ip.; 3279.1., 4. Ip.; 1987. f., 1. apr., 19405.1., 5. Ip.
** 1936. gadā Abrenes apriņķī Vīksnas pagasts nodalīts no Balvu pagasta, Upmales pagasts -no

Kacēnu pagasta; Daugavpils apriņķī Aglonas pagasts nodalīts no Kapiņu pagasta, Nīcgales pagasts -

no Līksnas pagasta. - Mierina A. Latvijas administratīvais iedalījums (1918-1940) // Latvijas zemju

robežas 1000 gados. - Rīga, 1999, 227. Ipp.
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Iedzīvotāju skaits Izsūtītie

Apriņķa nosaukums pec 1935. g. tautas

skaitīšanas datiem skaits Jo

Makašenu pag. 7 685 29 0,40

Maltas pag. 9 967 31 0,30

Ozolaines pag. 5 308 29 0,50

Ružinas pag. 7164 12 0,17

Reznas pag. 10 255 32 0,30

Sakstagala pag. 7 566 34 0,45

Silajāņu pag. 9 788 17 0,20

Varakļānu pag. 7 618 25 0,30

Viļānu pag. 8 549 47 0,50
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Latgalē vēsturiski bija izveidojies liels nacionālo minoritāšu īpatsvars. Tā Ludzas

apriņķī pēc 1935. gada tautas skaitīšanas datiem 62% iedzīvotāju bija latvieši, lielākā

minoritāte bija krievi (26%), baltkrievi (5,50%), ebreji (3%) un poļi (-3%). Abrenes

apriņķī latviešu īpatsvars bija 55%, bet lielākās minoritātes - krievu īpatsvars -

aptuveni 42 procenti. 4. un 5. tabulas dati vēlreiz apliecina, ka padomju represijas

tika vērstas pret visiem Latgales iedzīvotājiem neatkarīgi no tautības.

Ja salīdzinām apriņķu iedzīvotāju un deportēto nacionālo struktūru, represēto

latviešu un ebreju īpatsvars pārsniedz šo tautību iedzīvotāju īpatsvaru visos Latgales

apriņķos. Izņēmums ir Abrenes apriņķis, no kura netika deportēti ebreji, un Dau-

gavpils apriņķis, kur latviešu īpatsvars ir mazāks nekā visu iedzīvotāju struktūrā.

20% deportēto Daugavpils apriņķa iedzīvotāju bija ebreji, kaut gan viņu īpatsvars

iedzīvotāju vidū bija nedaudz lielāks par 8 procentiem. Taču tas neliecina, ka pa-

domju vara īpaši vērsās pret ebrejiem. Drīzāk tas ir izskaidrojams ar to, ka, pirm-

kārt, ebreji lielākoties dzīvoja pilsētās, kuru iedzīvotājus 1941. gada jūnija depor-

tācija skāra vairāk, un, otrkārt, ar ebreju nodarbinātības īpatnībām. Izmantojot

1941. gada 14. maija slepenā lēmuma frazeoloģiju, starp ebrejiem bija liels skaits

"buržuāzisko partiju locekļu" un "šķiriski svešo un sociāli bīstamo elementu".

Tiešām, ja ebreju īpatsvars, piemēram, Ludzas apriņķa iedzīvotāju vidū pēc 1935. ga-

da datiem bija 3,30%, tad 14. jūnijā starp izsūtītajiem to bija 7,70 procenti. Taču

nepareizi būtu domāt, ka tāda situācija raksturīga tikai Latgalē. Arī latviešu īpat-

svars -70,40% no kopējā deportēto skaita Ludzas apriņķī pārsniedz viņu īpatsvaru

iedzīvotāju vidū. Tas pats attiecas uz Abrenes un Rēzeknes apriņķi. Turpretī krievu

īpatsvars deportēto vidū bija daudz mazāks nekā Latgales iedzīvotāju vidū

4. tabula

1941. gada 14. jūnijā deportēto Latgales iedzīvotāju nacionālais sastāvs*

Abrenesapr. Daugavpils

apr.

Ludzas apr. Rēzeknes Kopa

apr.

Latvieši 280 606 319 487 1692

Krievi 124 161 75 77 437

Ebreji 211 35 32 278

Vācieši

Citas tautības 10 72 23 29 134

Kopa 416 1055 453 625 2549
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5. tabula

Latgales iedzīvotāju

nacionālais sastāvs (%)*

*
4. un 5. tabula aprēķināta pēc: Represēto saraksts: 1941, 1. - Rīga, 1995, 10., 52., 114. Ipp.;

Represēto saraksts: 1941-1953, 2. - Rīga, 1995,6. Ipp.; Ceturtā tautas skaitīšana Latvijā 1935. gadā.

4. sēj.: Tautība. -Rīga, 1939, 359.-361. Ipp.; LVA, 1986. f., 1. apr., 32867. 1., 3., 4. Ip.; 44757. 1.,

4. Ip.; 44769. li, 4., 5. Ip.; 44745. 1., 4. Ip.; 45356. 1., 3. Ip.; 44722. 1., 9. Ip.; 44750. 1., 3. Ip.;

42520. 1., 4. Ip.; 2. apr., 5313. 1., 5. Ip.; 5618. 1., 4.-6. Ip.; 6678. 1., 5.-7. Ip.; 8222. 1., 4.-6. Ip.;

8717. 1., 37. Ip.; 5638. 1., 6., 7. Ip.; 7204. 1., 5.-7. Ip.; 1637. 1., 3., 4. Ip.; 7137. 1., 3., 4. Ip.;

7436.1., 17. Ip.; 10019. 1., 16. Ip.; 5697. 1., 26. Ip.; 8447. 1., 26. Ip.; 9722. 1., 20. Ip.; 3672. 1.,

24. Ip.; 10034. 1., 24. Ip.; 9684. 1., 4., 5. Ip.; 5296. 1., 5. Ip.; 6195. 1., 4. Ip.; 10405. 1., 4. Ip.;

8662.1., 5. Ip.; 6395. 1., 4. Ip.; 7198. 1., 5. Ip.; 8462. 1., 4. Ip.; 8587. 1., 4. Ip.; 9652. 1., 4. Ip.;

7470.1., 4. Ip.; 5757. 1., 5. Ip.; 5444. 1., 5. Ip.; 9704. 1., 6. Ip.; 10024. 1., 4. Ip.; 7227. 1., 5. Ip.;

7232. 1., 4. Ip.; 7138. 1., 5. Ip.; 10008. 1., 5. Ip.; 2530. 1., 4. Ip.; 10040. 1., 4. Ip.; 6023. I„ 4. Ip.;

4433. 1., 4. Ip.; 9157. 1., 4. Ip.; 10012. 1., 5. Ip.; 9633. 1., 4. Ip.; 6347. 1., 5. Ip.; 7496. 1., 5. Ip.;

10028. 1., 5. Ip.; 6252. 1., 5. Ip.; 5662. 1., 6. Ip.; 7164. 1., 4. Ip.; 7135. 1., 4. Ip.; 8926. 1., 5. Ip.;

10405. 1., 19. Ip.; 10006. 1., 5. Ip.; 9733. 1., 5. Ip.; 7215. 1., 5. Ip.; 5646. 1., 5. Ip.; 9723. 1., 5. Ip.;

7307. 1., 5. Ip.; 9715. 1., 5. Ip.; 5603. 1., 5. Ip.; 5683. 1., 4. Ip.; 7454. 1., 5. Ip.; 10033. 1., 4. Ip.;

5698. I. 5 Ip.; 2?27. 1., 5. Ip.; 4461. 1., 3. Ip.; 10018. 1., 4. Ip.; 5422. 1., 5. Ip.; 9742. 1., 5. Ip.;

5181. 1., 5. Ip.; 10026. 1., 5. Ip.; 7500. 1., 5. Ip.; 4968. 1., 5. Ip.; 6194. 1., 1. Ip.; 7143. 1., 5. Ip.;

1673. 1., 3. Ip.; 5693. 1., 9. Ip.; 967. 1., 4. Ip.; 7469. 1., 4. Ip.; 3640. 1., 5. Ip.; 7129. 1., 4. Ip.;

6213.1., 5. Ip.; 9756. 1., 4. Ip.; 8155. 1., 5. Ip.; 5686. 1., 5. Ip.; 7219. 1., 4. Ip.; 1634. 1., 5. Ip.;

3279.1., 4. Ip.; 1987. f., 1. apr., 19405.1., 5. Ip.

Tautas skaitīšanas dati pilnībā nesakrīt ar tabulas datiem, jo ņemtas vērā izmaiņas administratīvi

teritoriālajā iedalījumā pēc 1935. gada.

Abrenes apr. Daugavpils apr. Ludzas apr. Rēzeknes apr. Kopā

Tautība iedzī-

votāju

skaits

depor-
tēti

iedzī-

votāju

skaits

1935. g.

depor-
tēti

iedzī-

votāju

skaits

1935. g.

depor-
tēti

iedzī-

votāju

skaits

1935. g.

depor-
tēti

iedzī- depor-

tēti

1941. g.
14. jūn.

1941. g.
14. jun.

1941. g.
14. jūn.

1941. g.

votāju
skaits

1935. g. 14. jun. 1935. g.

1941. g.

14. jun.

Latvieši 54,90 67,30 62,00 57,40 62,20 70,40 62,10 77,90 60,50 66,40

Krievi 41,85 29,80 19,90 15,30 25,70 16,60 29,90 12,30 28,00 17,10

Ebreji 1,40 8,20 20,00 3,30 7,70 4,30 5,10 5,00 10,90

Vācieši 0,05 0,50 0,30 0,50 0,10 0,20 0,10 0,20 0,30

Citas
1,80 2,40 9,60 6,80 8,70 5,10 3,60 4,70 6,30 5,30

tautības
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1935. gadā. Ludzas apriņķī šie rādītāji bija 16,60% un 25,70 procenti. Taču tas

nekādā ziņā neliecina, ka padomju varas attieksme pret Latgales krievu tautības

iedzīvotājiem bija iecietīgāka nekā pret citām tautībām. Skaidrojums, manuprāt,

meklējams kritērijos, pēc kādiem notika 14. jūnija deportācija. Vairākums arestēto

savlaik bija aizsargi. Kā zināms, šī organizācija faktiski bija mononacionāla. Krievu

īpatsvars tajā bija niecīgs. Tāpat mazāk bija krievu valsts ierēdņu, namīpašnieku,

tirgotāju v.c.

Deportācijas gatavošana

Tagad ir zināms partijas un valdības kopējais lēmums, saskaņā ar kuru notika

deportācija. Zināms arī, ka šis lēmums tika pieņemts mēnesi pirms vērienīgās

akcijas. Taču, spriežot pēc krimināllietām, sagatavošanās darbi ilga vairākus

mēnešus un faktiski tika pabeigti jau maija beigās - jūnija sākumā, kad bija

sagatavoti lēmumi par apcietināšanu un aresta pamatojums. Bet materiālus aresta

iemeslam Latvijas PSR leTK (no 1941. gada marta VDTK) Abrenes, Ludzas, Rē-

zeknes un Daugavpils apriņķa nodaļa, kā arī Daugavpils pilsētas nodaļa sāka aktīvi

vākt jau 1941. gada sākumā. Tātad zināja, ka deportācija agrāk vai vēlāk notiks.

Darbs risēja vairākos virzienos.

Pirmām kārtām tajā laikā jau bija izveidots slepeno aģentu, kā arī brīvprātīgo

palīgu tīkls. Diezgan bieži kā pamatojums arestam bija šo aģentu sniegtā informācija

par pretpadomju izteicieniem, tikšanos ar aizdomīgām personām, darbību, noskaņo-

jumu un finansiālo stāvokli pirms padomju okupācijas. Tā izziņā, kurā tika pama-

tots Rēzeknes slimnīcas sanitāra I. Korotkina arests, teikts: "Saskaņā ar aģenta

"Vanadziņš" 1941. gada 8. februāra ziņojumu pirms Sarkanās armijas ienākšanas

Latvijā, būdams aizsargs vada komandiera amatā, tika komandēts Rēzeknes rajona

politpārvaldes rīcībā un kopā ar politpārvaldes darbiniekiem izbrauca uz Korsovku

palīdzēt komunistu masveida arestos."29 Izņemot to, ka t. Korotkins tiešām bija

aizsargs, pārējais ir izdomājumi, jo, protams, nekādu "komunistu masu" nelielajā

miestiņā nebija. Taču šāda veida dokumentiem ticēja un tos izmantoja ne tikai par

iemeslu arestam, uz tiem balstījās apsūdzības raksti. I. Korotkinam tika piespriests

nāves sods.

Ne jau šo slepeno aģentu ziņojumi pārsteidz, bet gan brīvprātīgo ziņotāju lie-

lais skaits un tas, ka daži no viņiem neprata pareizi rakstīt, taču labi zināja, kāda

informācija (vai biežāk - izdomājumi un pārspīlējumi) var interesēt padomju

represīvās iestādes. Rodas jautājums - vai viņi apzinājās savas rīcības traģiskās

sekas? Tā par Abrenes apriņķa Baltinavas pagasta iedzīvotāju, kuru arestēja

1941. gada 14. jūnijā, apcietināšanas lēmumā bija rakstīts, ka viņš ir bijis aizsargs
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un 1941. gada 5. martā "kontrrevolucionārā sapulcē kopā ar citiem aizsargiem

dziedāja Latvijas buržuāzisko himnu, uzstājās pret padomju iekārtu un dziedāja

"Lai līgo lepna dziesma!"" 30. Kā Abrenes čeka uzzināja par kontrrevolucionāro

dziesmu dziedāšanu? No brīvprātīgajiem palīgiem! Vēl viens šāds piemērs arī saistīts

ar Latvijas Republikas himnu. 1941. gada 1. jūlijā VDTK Ludzas nodaļa saņēma

ziņojumu, kurā, starp citu, teikts: "Augstāk minētais (seko uzvārds. - /. 5.) pie

Ulmaņa valdības ir dažādi izķēmojis PSRS valsts iekārtu un izsvaidījis brošūru

veidā "Dievs, svētī Latviju!" uz mazām lapiņām." 31

S. Kursītis savās atmiņās par tālaika notikumiem Rēzeknē raksta, ka, karam

sākoties, "Čekā tika atrasta arī mana lieta un to atdeva man. [..] No manas lietas

bija redzams, ka lieta pret mani tika ierosināta uz triju denunciāciju pamata. Viens

ziņotājs bija man pakļautais policijas uzraugs K. Cimanis, kurš ziņoja, ka Pilsoņu

kara laikā esmu dienējis Donas kazaku vienībās. Otrs ziņotājs bija anonīms un

ziņoja, ka, krieviem ienākot Latvijā, esmu iznīcinājis slepenus dienesta dokumen-

tus. Trešais ziņotājs arī bija anonīms un ziņoja, ka viņš esot noklausījies sarunu

starp mani un kādu manu radinieku, kas tajā dienā bijis atbraucis pie manis. Šis

nelietis apgalvoja, ka es savam radiniekam esot stāstījis par šautenēm un lož-

metējiem, kurus es esot noslēpis kādreizējai cīņai pret komunistiem. Kā vēlāk

noskaidrojās, šis ziņotājs dzīvoja tajā pašā mājā, kur es, un acīmredzot zināja, ka

pie manis bija atbraucis mūsu radinieks, bet sarunu viņš bija izdomājis, jo nekas

tamlīdzīgs netika runāts." 32

Lai brīvprātīgo palīgu bieži vien uz nelielas papīra strēmeles uzrakstītie

"iesniegumi" vai "ziņojumi" izskatītos pēc oficiāla dokumenta, ko varētu izman-

tot kā "noziedzīgās" darbības pierādījumu, dažkārt to nopratināja kā liecinieku.

Vēlāk nometnē vai cietumā tieši uz šīm liecībām, nevis uz arestētā vārdiem

pamatojās izmeklētājs, gatavojot apsūdzību. Visi ziņojumi ir ļoti līdzīgi. Nosacīti

tos var sadalīt divās grupās. Pie pirmās grupas pieskaitāmas liecības par attiecī-

gās personas darbību pirms Sarkanās armijas ienākšanas Latvijā. Parastais

pretvalstiskās darbības uzskaitījums - aizsargs, ekspluatators (izmantojis savā

saimniecībā vai uzņēmumā algotu darbaspēku), cīnījies pret komunistiem u.tml.

Neliels fragments no šāda tipa ziņojuma: "Viņš ir kvēls Ulmaņa varas piekritējs,

nacionālists, šovinists līdz matu galiem, kas ir redzams no viņa pārliecības un

uzskatiem. Pagātnē dedzīgs aizsargs. Viņam ir plašs paziņu loks bijušajās militā-

rajās aprindās."33 Otrajā grupā ir ziņojumi par kādas personas kritiskiem izteiku-

miem par padomju varu pēc 1940. gada 17. jūnija (dažreiz arī pirms okupācijas).

Otrās grupas raksturīga liecība ir šis fragments no kāda liecinieka pratināšanas

protokola 1941. gada 6. martā Latvijas PSR VDTK Abrenes apriņķa nodaļā

(uzvārds mainīts):
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"Jautājums: Ko jūs zināt par Bērziņa Jāņa pretpadomju darbību?

Atbilde: 1941. gada 18. februārī es kopā ar Bērziņu un ceļu tehniķi Kalniņu

braucu no Bolovskas (Balvi. - /. Š.) pilsētas, kur bija gadatirgus. Pa ceļam viņš

sāka runāt, ka drīz būs kolhozi, bet kolhozos dzīve slikta, tātad mēs visi paliksim

bez maizes, komunisti atnāca pie mums, lai aplaupītu, izvestu vasaras krājumus,

kuri bija uzkrāti Ulmaņa valdības laikā, viņi atnāca pliki un nabagi, bet tagad pie

mums apģērbās, vispār Padomju vara ir kā sēta, kuras stabi ir sapuvuši un kas

drīz nogāzīsies, un tad būs cita vara, droši vien zviedri. Man viņš teica, ka tu

nepieraksties komunistos un vispār ar viņiem nedraudzējies (tā tekstā. - /. Š.). Vēl

viņš teica, lai es nevienam nestāstītu par sarunu, kas notika starp mums."34 Vēlāk —

1942. gada februārī apsūdzības rakstā šīs sarunas atstāstījums traktēts kā pret-

padomju aģitācija: "Izplatīja provokatoriskas baumas par Sarkano armiju, kolho-

ziem un Padomju Savienības ekonomisko stāvokli." 35 Protams, saskaņā ar tālaika

VDTK darbinieku priekšstatiem uzstāties pret komunistiem un padomju varu bija

noziedzīga rīcība.

Spriežot pēc arhīvu materiāliem, arī mantas uzkrāšanas tieksmi var kvalificēt

kā kontrrevolucionāru rīcību. 14. jūnijā kā "kulaks ekspluatators" tika arestēts Ludzas

apriņķa Pildas pagasta zemnieks I. Golubevs. Ģimene - sieva un divi mazgadīgi

bērni - tika izsūtīta uz Krasnojarskas novadu. Pašu I. Golubevu nosūtīja uz Vjat-

lagu, kur 1942. gada 28. novembrī PSRS VDTK Sevišķā apspriede piesprieda vi-

ņam astoņus gadus labošanas darbu nometnē. 1881. gadā dzimušais I. Golubevs

miris koncentrācijas nometnē 1943. gada augustā. Viņa apsūdzības pamatā bija

divi dokumenti - Ludzas apriņķa Finanšu nodaļas izziņa par 20 ha lielās I. Golu-

beva saimniecības nodokļu apmēru un... ar 1941. gada 19. martu datēts rakstisks

ziņojums: "1941. gada 17. martā, dzīvojošs Pildas pagasta Kovaļku sādžā, Ivans

Golubevs pie Pavla Ivanova (uzvārds mainīts. - /. Š.) izteicās: "Vajag sagādāt cu-

kuru kādam laikam, jo tas kļūs dārgāks, būs 15 lati par 1 kg. Graudus es arī

nepārdošu, lai labāk stāv pie manis klētī."" Seko paraksts. Šis ar roku uz papīra

strēmeles rakstītais teksts tika uzskatīts par vērtīgu informāciju. To pārdrukāja uz

rakstāmmašīnas un kopiju apstiprināja ar LPSR VDTK Ludzas apriņķa operatīvā

pilnvarotā Kajrova parakstu un nodaļas zīmogu. Un, pamatojoties uz šo - nu jau

"oficiālo dokumentu", I. Golubevs tika apsūdzēts par to, ka "daudzkārt veica

pretpadomju sakāvniecisku un apmelojošu aģitāciju. Aicināja zemniekus nenodot

valstij graudus." 36

To, ka Latgales iedzīvotāju arestiem represīvās iestādes rūpīgi gatavojās,

apliecina plašā informācija, kas bija viņu rīcībā par atsevišķu cilvēku gaitām ne

tikai Atbrīvošanas kara laikā, bet pat pirms 1917. gada Oktobra apvērsuma. Tā

Ludzas apriņķa Zvirgzdenes pagasta iedzīvotājs krievs V. Arcimovičs 1941. gada
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14. jūnijā bija arestēts un izsūtīts uz Vjatlagu vienīgi par to, kā konstatēts 1942. gada

februārī apstiprinātajā apsūdzības rakstā, ka "nākot no muižnieku ģimenes, būdams

Vitebskas guberņas gubernatora dēls, līdz ar padomju varas nodibināšanu Latvijā

nodarbojās ar pretpadomju apmelojošu aģitāciju"37. Izmeklētājs, sūtot viņa doku-

mentus izskatīšanai uz PSRS leTK Sevišķo apspriedi, ieteica piespriest V. Arcimo-

vičam nāves sodu. Tomēr Sevišķā apspriede aprobežojās ar "5 gadiem labošanas

darbu nometnē". V. Arcimovičs miris Vjatlagā 1944. gada aprīlī.

Nodzisušās svecītes...

Tūkstošiem cilvēku deportācija - tā ir tautas traģēdija, kas prasīja nevainīgu cilvēku

dzīvību. Katra no tām ir neaizstājama vērtība. Bet bērnu, zīdaiņu traģēdija - tas

būs mūžīgais nosodījums totalitārai sistēmai. Tik brutāli vērsties pret zīdaiņiem un

sievietēm grūtniecēm varēja tikai režīms, kas zaudējis cilvēciskumu. No Latvijas

1941. gada 14. jūnijā tika deportētas 60 sievietes, 38 kurām bija lemts laist savus

bērnus pasaulē izsūtījumā, starp viņām bija vismaz astoņas no Latgales. Šo bērnu

dzimšanas vieta PSRS IeTK dokumentos bija izsūtījums.

Noziedzīgs un neattaisnojams ir VK(b)P Centrālās komitejas un Padomju

Savienības valdības lēmums izsūtīt arī bērnus. Tieši zīdaiņi bija pirmie, kuri neizturēja

ceļa grūtības lopu vagonos un mira ceļā vai uzreiz pēc ierašanās izsūtījuma vietā.

Rīdziniece A. Burtniece, kurai izsūtīšanas laikā bija 10 gadu, atmiņās raksta par

sava mazā brālīša nāvi.

"Sabāzti brūnajos lopu vagonos ar diviem plauktiem katrā pusē - vidū eja

durvju platumā, ar caurumu vajadzību kārtošanai -, mēs uzsākām savu sāpju un

pazemojuma pilno ceļu. Katrā pusē pie augšējā plaukta bija viens aizrestots

lodziņš. Ar mums kopā vagonā brauca vēl vairākas ģimenes. Izvietojāmies apak-

šējā plauktā, bet pa dienu, kad vilciens kustējās, mēs, bērni, pieplakuši pie maziem

lodziņiem, skatījāmies laukā. Tur bija jau sveša zeme, svešā valodā staciju uzraksti.

Krievu valodu vēl nepratu. Lielākajās stacijās sargkareivji atvēra durvis un divi

cilvēki ar spaiņiem gāja pēc ēdamā. Tā parasti bija biezputra, visbiežāk prosas.

Bet mums vēl pieturējās ēdamā rezerves no mājām. Tāpēc badu necietām. Vie-

nīgi mazajam brālītim nebija ko dot. Viņš nesmaidīja vairs, tikai žēli raudāja, un

mazajā sejiņā iegūla veca cilvēka sāpīgie vaibsti. Bet viņam vēl nebija gadiņš.

Sirds sažņaudzās, skatoties uz viņu. Liktenis mūs saudzēja un neļāva brālī-

tim izdzist ātrāk, nekā bijām nokļuvuši galā. Andris Burtnieks nomira 1941. g.

2. augustā, īsi pēc mūsu garā ceļojuma beigām. Tieši gadu vecs viņš šķīrās no

šīs pasaules. Es stāvēju pie viņa un raudāju. Mamma tikai skatījās. Šķiet, viņš

visu, visu saprata."39
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Tāds pats liktenis piemeklēja deviņus zīdaiņus, kuri bija deportēti 14. jūnijā. 40

Arestēto tēvu anketās bija uzskaitīti bērni, viņu dzimšanas gads un parasti piezī-

mēts -"izsūtīts kopā ar māti".

lespējams, ka pirmais zīdainis, kas zaudēja dzīvību, bija Abrenes apriņķa iedzīvo-

tāju Jāņa un Alīdas Jakoviču piecus mēnešus vecā meitiņa Astra. Tas notika jau

16. jūnijā. Analizējot J. Jakoviča krimināllietu, izrādījās, ka Jakovičs nogādāts uz Urālu

nometni - Urallagu Sverdlovskas (tagad Jekaterinburgas) apgabalā. 1942. gada

7. oktobrī Sevišķā apspriede piesprieda viņam augstāko soda mēru - nošaušanu.

Spriedums tika izpildīts jau 20. oktobrī. Bet viņa ģimenes -sievas un triju meitu -

liktenis bija aprakstīts iesniegumā Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdē-

tāja vietniekam, ar lūgumu reabilitēt visu ģimeni, ko 1988. gadā uzrakstīja vienīgā

dzīva palikusī J. Jakoviča meita. Lūk, neliels fragments no viņas dzīves stāsta.

"1941. g. 14. jūnija naktī mūsu mājās ielauzās cilvēki, kuri bija atbraukuši ar

smago mašīnu, un pavēlēja ātri sakravāt mantas, nepaziņojot, uz kurieni, kāpēc un

kādēļ, un aizveda uz savākšanas punktu Žīguru stacijā (mēs aizbraucām praktiski

vasaras drēbēs).

Žīguros mūs negribēja pieņemt, jo mēs nebijām iekļauti sarakstos. Bija likts

vest mūs atpakaļ, bet sargiem vajadzēja braukt pēc nākošās partijas, un viņi atteicās.

Mēs sēdējām tur visu dienu, varējām arī aiziet, jo mūs neviens neapsargāja, bet ar

zīdaini tālu grūti tikt, un pie tam mamma nevarēja iet, kaut kas noticis ar kājām, un

arī māja tika pamatīgi izlaupīta, mums par to pastāstīja jaunatbraukušie.

Pirms pašas vilciena atiešanas mūs iesēdināja 22. vagonā: vīrieši atsevišķi,

sievietes ar bērniem atsevišķi; un aizveda līdz Gulbenes stacijai pilnīgai sastāva

nokomplektēšanai ar tādiem pat kā mēs. Braucām mēs kravas vagonos. Vagoni ar

vīriešiem bija piekabināti sastāva beigās, un tos atkabināja kaut kur Sverdlovskas

pils. rajonā, un mēs tēvu vairs nekad neredzējām un nezinām, kad viņš nomira un

kur ir apglabāts. Vienreiz dienā mūsu vagonā ienesa spaini ar zupu visiem, prak-

tiski mēs bijām bez pārtikas, paldies vienkāršiem ļaudīm, kas nesa pie vilciena

ēdamo, ko kurš varēja. Mātei pazuda piens, un mazā Astra praktiski nomira bada

nāvē, viņu atstāja Šadrinas stacijā. Šis bija pirmais upuris ceļā uz nezināmo.

Ceļā mēs uzzinājām, ka sākas karš. Mūs atveda uz staciju Adadim Nazarovas

ciemā (Krasnojarskas novada Nazarovas rajons. - /. Š.). Visu nakti mēs sēdējām

pie dzelzceļa, katrs vagons atsevišķi. No rīta atbrauca sovhozu pārvaldnieki un

izvēlējās sev darbaspēku, bet ar noteikumu ņemt pilnībā visu vagonu kopā ar visiem

veciem ļaudīm un bērniem, tā mēs nokļuvām sovhozā Krasnopoļanskij." 41

Ne mazāk dramatiski veidojās to ģimeņu likteņi, kuru bērni dažādu apstākļu

dēļ palika dzimtenē. Alvīne un Nikolajs Kočetkovi bija ārsti un ilgāku laiku strādāja

Bauskas pilsētas slimnīcā. Ģimenē auga divas meitiņas - Irēna (dzimusi 1939. gadā)



un Maija (dzimusi 1941. gada janvārī). 1941. gada maijā Kočetkovus pārcēla uz

Rēzeknes slimnīcu. Rēzeknē viņi sagaidīja 14. jūniju. A. Kočetkova savās atmiņās

par šo laiku raksta: "Lai bērni netraucētu pārcelšanās procesu (no Bauskas uz

Rēzekni. - /. 5.), mēs abas meitiņas 7. jūnijā aizvedām pie manas māsas Rīgā,

Bergmaņa ielā 1. Nezinājām, ka 7. jūnijā pēdējo reizi skatām un atvadāmies no

saviem bērniem.

1941. gada 14. jūnija agrā rīta stundā mūsu vēl tukšajā dzīvoklī Rēzeknē, Raiņa
ielā 8, iebruka bruņoti vīri gan karavīru formās, gan privāti, pieprasot, lai labprātīgi

atdodam ieročus; mēs domājām, ka notikusi kāda kļūda, sākām skaidrot savu bio-

grāfiju. Viņus tas neinteresēja: paziņoja, ka mēs abi esam arestēti. Vīrs jautāja, kas

devis sankciju arestam. Par viņu ņirgājās, atbildot -ceļā uzzināšot. Pusstundas laikā

vajadzēja sagatavoties, jo smagā mašīna jau stāvēja pie āra durvīm, kurā mēs ierā-

pāmies bez bagāžas, pat ceļamaizi nepaņēmām, jo maizes vai citu produktu dzīvoklī

nebija. Dzelzceļa malā stāvēja restoti lopu vagoni, kur mūs arī sadzina. Es lūdzu,

raudāju, stāstīju par saviem mazajiem, Rīgā atstātajiem bērniem. Nevienu tas nein-

teresēja. Braucām un braucām. Es biju tādā stāvoklī, ka nespēju domāt - acu priekšā

bija manas meitenes, dzirdēju bērnu kliedzienus. Nevarēju rast spēkus loģiski domāt."42

Pat saskaņā ar tālaika PSRS izmeklēšanas praksi ārsti Kočetkovi bija arestēti ne-

pamatoti. Viņiem piesprieda "5 gadus labošanas darbu nometnēs" un jau 1945. gadā

atļāva atgriezties Latvijā. Galvenā rūpe - par meitām. No A. Kočetkovas atmiņām: "Tad

mēs uzzinājām, ka mana māsa, pie kuras atradās mani bērni, aiz bailēm, ka viņus

varētu ieskaitīt ienaidniekos, bija aizbraukusi uz Zviedriju. Mans vīrs dzimtenē atgrie-

zās, bet savus bērnus vairs neredzēja. Viņš nomira 1946. gadā. Es satikos ar savām

meitām un mazbērniem pēc 32 gadiem Stokholmā." 43 It kā laimīgas beigas - meitas

izdzīvoja. Taču 14. jūnijā deportēto bērnu liktenis nav stāsts ar laimīgām beigām...

Latgales cietumnieku liktenis

Otrais represiju vilnis Latgalē sākās pēc nacistiskās Vācijas uzbrukuma PSRS. Pēc

1941. gada 22. jūnija Latgalē bija arestēti vismaz 134 cilvēki (sk. 6. tabulu).

1941. gada 23. jūnijā tika arestēts Ludzas apriņķa Šķaunes pagasta zemnieks

D. Brolišs (dzimis 1883. gadā). Aresta pamatojums - aizsargs un "pašlaik naidīgi

noskaņots pret padomju varu". Kopā ar citiem ieslodzītajiem no Ludzas viņu nosūtīja

uz Jeņiseiskas cietumu Nr. 5. 1942. gada 9. februārī viņš nomira cietuma slimnīcā.

Lietā nav ne pratināšanas protokolu, ne apsūdzības raksta. Toties ir divas ārsta izziņas,

kas, manuprāt, spilgti liecina par apstākļiem, kādos ieslodzītie dzīvoja Sibīrijas

cietumos. 1942. gada 4. februārī ārstu "objektīvās izmeklēšanas" rezultātā ieslodzī-

tajam bija noteikta diagnoze - vesels. Pēc trim dienām -7. februārī - viņu ievietoja

37Irēne Šneidere. Padomju režīma represijas pret Latgales civiliedzīvotājiem 1941. gada jūnija- jūlija sākumā
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6. tabula

1941. gada 22. jūnija -4. jūlijā arestēto Latgales iedzīvotāju skaits

(dzimums un tautība)*

*
Tabula sastādīta pēc: LVA, 1986. f., 2. Apr., 4384. L, 1., 2., 14. Ip.; 4386. L, 1.-4. Ip.; 6422. f., 1.-4.,

39. Ip.; 5407. 1., 48.-51. Ip.; 1323. L, 6., 7., 26. Ip.; 6860. 1., 1.-29. Ip.; 5407. 1., 48., 49., 52. Ip.; 7172. 1.,

29.-31. Ip.; 6860. 1., 158.-160. Ip.; 7083. 1., 24.-26. Ip.; 7795. 1., 27., 29. Ip.; 6011. 1., 34.-36. Ip.; 5300. 1.,

32.-34. Ip.; 10663. 1., Ip.; 7731. 1., 20.-22. Ip.; 7746. 1., 21.-23. Ip.; 3631. 1., 24., 25.a Ip.; 8541. 1.,

27., 29. Ip.; 6329. 1., 25.-27. Ip.; 6504. 1., 28.-30. Ip.; 7788. 1., 18., 19. Ip.; 4849. 1., 22.-24. Ip.; 6493. 1.,

21., 22. Ip.; 8200. 1., 111.-115., 118. Ip.; 6101. 1., 54., 55. Ip.; 4367. 1., 1.-4. Ip.; 4383. 1., 11. Ip.; 1243. 1.,

7.-11. Ip.; 4385. 1., 1.-9. Ip.; 4366. 1., 4., 5. Ip.; 10612. 1., 6. Ip.; 1. Apr., 1759. 1., 1.-4. Ip.; 41469. 1., 102-

-108. Ip.; 39445. 1., 14., 21. Ip.; 2. apr, 9890. 1., 82.-84. Ip.; 1. apr, 37832. 1., 5., 6., 20., 21., 45., 46.,

48. Ip.; 2. apr, 7849. 1., 4., 5., 23. Ip.; 6575. 1., 4., 5., 25. Ip.; 10388. 1., 5., 6., 23., 24., 47., 48., 63., 64.,

82., 83., 122., 123., 160., 161., 186., 187., 223., 224., 290.-298. Ip.; 10611. 1., 10., 29. Ip.; 7849. 1.,

66. Ip.; 3646. 1., 5., 6., 24. Ip.; 6737. 1., 4., 5., 12. Ip.; 9963. 1., 4., 5., 16., 17., 28., 29., 37., 38., 79.-83. Ip.;

5143. 1., 4., 5., 31. Ip.; 10619. 1., 4., 5., 22. Ip.; 10164. 1., 5., 6., 38. Ip.; 7849. 1., 65.-67., 84. Ip.; 10162. 1.,

2., 14. Ip.; 3648. 1., 4., 5., 30. Ip.; 6575. 1., 4. Ip.; 10529. 1., 4. Ip.; 10163. 1., 3. Ip.; 10533. 1., 6., 41., 71. Ip.;

6775. 1., 2. Ip.; 10149. 1., 4. Ip.; 8666. 1., 4. Ip.; 9916. 1., 4. Ip.; 8716. 1., 4. Ip.; 8039. 1., 4. Ip.; 10618. 1., 7.,

22. Ip.; 1239. 1., 1. Ip.; 8540. 1., 4. Ip.; 6730. 1., 7. Ip.; 1. apr, 11007. 1., 2. Ip.; 2570. 1., 5. Ip.; 44376. 1., 6.,

12. Ip.; 40731. 1., 2. Ip.; 2. apr, 1314. 1., 4. Ip.; 10108. 1., 4. Ip.; 5780. 1., 2. Ip.; 7292. 1., 59., 60. Ip.;

8545. 1., 17. Ip.; 10110. 1., I.c Ip.; 6719. 1., 2. Ip.; 7948. 1., 2. Ip.; 10505. 1., 3. Ip.; 3168. 1., 3. Ip.; 10103. 1.,

4. Ip.; 4408. 1., 20. Ip.; 6413. 1., 3. Ip.; 817. 1., 2. Ip.; 4811. 1., 8. Ip.; 6425. 1., 6. Ip.; 6745. 1., 5. Ip.; 9210. 1.,

3. Ip.; 9807. 1., 8. Ip.; 6360. 1., 5. Ip.; 2814. 1., 3. Ip.; 2444. 1., 9. Ip.; 6241. 1., 2. Ip.; 5668. 1., 2. Ip.; 10111. 1.,

2. Ip.; 2078. 1., 5. Ip.; 7745. 1., 8. Ip.; 8682. 1., 2. Ip.; 2371. 1., 4. Ip.; 6264. 1., 3., 42., 68. Ip.; 1. Apr.,

43944. 1., 4. Ip.; 20383. 1., 3. Ip.; 44435. 1., 6. Ip.; 43945. 1., 4. Ip.

Ludzas Abrenes Rēzeknes Daugavpils Kopa

apr. apr. apr. apr.

Arestēto skaits 46 42 42 134

No tiem:

vīrieši 45 42 40 131

sievietes

latvieši 37 35 27 103

krievi 14

baltkrievi

ebreji

poļi

vācieši

citas tautības



slimnīcā "vispārējā vājuma" dēļ, bet 9. februārī D. Brolišs nomira.44 Tikai 1988. gadā

Latvijas PSR VDK atzina, ka viņš ticis "nepamatoti saukts pie kriminālatbildības". 45

Saistībā ar šo lietu rodas vēl vairākas problēmas, kuras var atrisināt, balstoties

uz krimināllietu analīzi. A. Kokurins - autors no Maskavas
-, pamatojoties uz

Krievijas Federācijas Valsts arhīva materiāliem, rakstā, kas publicēts Latvijas Oku-

pācijas muzeja gadagrāmatā, sniedz ļoti interesantus materiālus, starp tiem arī par

ieslodzīto evakuāciju no Latvijas PSR pēc 1941. gada 22. jūnija. Pēc Ludzas apriņķa

iedzīvotāju krimināllietām var precizēt vismaz divas A. Kokurina tēzes, pareizāk -

autora izmantoto dokumentu tēzes. Pirmā no tām attiecas uz laiku, kad no ieslo-

dzītajiem tika atbrīvoti Latvijas PSR cietumi. A. Kokurins raksta: "1941. gada

23. jūnijā arī Latvijas PSR iekšlietu tautas komisārs A. A. Noviks saņēma Berijas

pavēli par ieslodzīto evakuāciju no piefrontes joslas cietumiem, un jau 24. jūnijā

pulksten 18.00 viņš ziņoja PSRS leTK Maskavā, ka 23. jūnijā nosūtīts pirmais

ešelons ar ieslodzītajiem, bet 24. jūnijā - otrais un pēdējais ešelons un līdz ar to

cietumi atbrīvoti. Cietumnieku pārvešanai norīkoja pavisam 100 vagonu."46

Nevar apstrīdēt evakuācijas mērķi un vagonu skaitu, bet var apgalvot, ka, pie-

mēram, Ludzas cietumā ieslodzītos izveda vēl 27. jūnijā. Patiesi, lielu ieslodzīto

grupu no Ludzas cietuma evakuēja 24. jūnijā, taču pēdējos ieslodzītos evakuēja

trīs dienas vēlāk - 27. jūnijā.47 Šo datumu apstiprina ne tikai informācija krimi-

nāllietās, bet arī nacistiskās Vācijas okupācijas laika dokumenti. Ludzas apriņķa

priekšnieka 1942. gada 5. maija pārskatā rakstīts, ka Ludzas cietumu, ko likvidēja

30. gados, padomju vara ne tikai atjaunoja, "bet pat "papildināja" to ar padomju

celtniecības jaunākiem atribūtiem, proti, kameru logiem pielika īpašas finiera vai

skārda plāksnes, lai gaisma tur iespiestos tikai no augšpuses un reizē ar to

cietumnieki no ārpasaules nekā nevarētu redzēt"48
. Dokumentā apgalvots, ka

"1941. gada 26. jūnijā ieslodzītie no cietuma tikuši aizvesti, bet priekšniecība un

sardze cietumu atstājusi dienu vēlāk -27. jūnijā"49.

Neprecīzi A. Kokurins raksta arī par to, uz kurieni tika nosūtīti ieslodzītie no

Latgales cietumiem. Autors raksta: "1941. gada 20. jūlijā 26 ieslodzītie no Madonas

ieradās Vologdā, 825 no Daugavpils un 995 no Rīgas - Krasnojarskā, 830 no

Latvijas - Tomskā, 991 no Rīgas - Soļiļeckā (Čeļabinskas apgabals) un 38 no

Ludzas - Daņilovā (Jaroslavas apgabals). Pavisam no Latvijas paredzētajās vietās

ieradās 3705 ieslodzītie, daļu no tiem vēlāk pārsūtīja uz Novosibirsku." 50

Tiešām, daļa Ludzas cietumā ieslodzīto tika evakuēta uz Daņilovas cietumu.

Taču, spriežot no krimināllietām, lielākā daļa tomēr nonāca Jeņiseiskas cietumā.

Tikai vienā krimināllietā ir norādīts šīs evakuācijas ceļš. 1941. gada 23. jūnijā Ludzas

apriņķa VDTK nodaļa arestēja Mērdzenes pagasta zemnieku V Bērzmali (dzimis

1906. gadā). Uz izmeklētāja jautājumu - kā jūs nonācāt Jeņiseiskas cietumā - viņš

39Irene Šneidere. Padomju režīma represijas pret Latgales civiliedzīvotājiem 1941. gada jūnijā - jūlija sākuma
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atbildēja: "Mani arestēja 1941. gada 23. jūnijā un 1941. gada 24. jūnijā nosūtīja

caur Daugavpili, Polocku, Smoļensku, Novosibirsku uz Krasnojarsku. Krasnojarskas

cietumā es biju no 1941. gada 9. jūlija līdz 9. augustam, kad mani nosūtīja uz

Jeņiseiskas cietumu."51 Visi ieslodzītie no Ludzas apriņķa kopējā etapā 1941. gada

11. augustā ieradās Jeņiseiskas cietumā. 52

A. Kokurina rakstā izmantotajos materiālos nav nekas teikts par to, uz kurieni

evakuēja Rēzeknes cietuma ieslodzītos, vienīgi konstatēts, ka 1941. gada 10. jūnijā

tur bija 52 ieslodzītie. 53 Pēc 22. jūnija Rēzeknes apriņķī bija arestēti vismaz 22 cil-

vēki, kurus ieslodzīja Rēzeknes cietumā. Pēdējos ieslodzītos no cietuma evakuēja

ne agrāk par 26. jūniju. Šis apgalvojums balstās uz to, ka 26. jūnijā arestētie

Rēzeknes apriņķa iedzīvotāji S. Bundulis (dzimis 1877. gadā) un N. Morozovs

(dzimis 1884. gadā) kopā ar pārējiem tika aizvesti no Rēzeknes vispirms uz

Pleskavas cietumu, vēlāk uz dažādiem Saranskas cietumiem (Mordovijas APSR).
54

lespējams, ka šim precizējumam nav principiālas nozīmes. Taču, tā kā katra pa-

domju varas pastāvēšanas diena nozīmēja jaunus represiju upurus, būtiski ir kon-

kretizēt un izzināt katru jaunu faktu, datumu un skaitli, jo aiz tā stāv cilvēku likteņi.

Tā Abrenes apriņķī pēc 22. jūnija bija arestēti četri cilvēki. No tiem trīs - J. Vasks

(dzimis 1895. gadā), J. Lapiņš (dzimis 1898. gadā), un M. Dubkevičs (dzimis
1907. gadā) - strādāja dzelzceļa stacijā un tika arestēti vienā dienā - 23. jūnijā -

kā mistiskas kontrrevolucionāras organizācijas locekļi. Šīs organizācijas mērķis bijusi

bruņota cīņa pret padomju varu. Šo cilvēku krimināllietā ir norāde, ka viņi tikuši

nogādāti Vologdā 1941. gada 28. jūnijā. Latvijas dzelzceļnieku liktenis Vologdas
cietumā Nr. 1 bija traģisks. Viņus tiesāja Sevišķā apspriede 1942. gada 10. jūnijā.

M. Dubkevičam un J. Vaskam piesprieda nāves sodu, bet J. Lapiņām - 10 gadus

labošanas darbu nometnē. J. Vasks nesagaidīja spriedumu, viņš nomira cietuma

slimnīcā 27. jūnijā. M. Dubkevičam spriedums tika izpildīts 2. jūlijā.55

Slepkavība Greizajā kalnā

Daudzas publikācijas mums sniedz ziņas par politieslodzīto masveida noslepkavošanu

Rīgas cietumos 1941. gada jūnijā. Arī Ludzas apriņķī Seļekovas sādžas tuvumā -

Greizajā kalnā un tā apkārtnē (apmēram četrus kilometrus no Ludzas) 1941. gada

jūnija beigās un jūlija sākumā tika nošauti 25 cilvēki. Latvijas Republikas prokuratūras

Reabilitācijas un specdienestu lietu prokuratūras prokurores V. Upmaces 1996. gadā

sastādītajā slēdzienā konstatēts, "kad Ludzas apriņķa teritoriju ieņēma vācu karaspēks,

noslepkavotos atraka, piederīgie atpazina Greizajā kalnā 16, netālu no tā - divus, bet

septiņi noslepkavotie palika neatpazīti. Piederīgie savus tuviniekus apglabāja dažādu

pagastu kapos, bet neatpazītos -vienā brāļu kapā. Krimināllietā nopratinātie liecinieki -



Proboks Jāzeps, Rudzīte Maija, Cvetkova Staņislava, Francuzēviča Lidija, Frančenko

Jevgeņijs, Tutins Staņislavs, Frančenko Ādams, Skiņčs Boļeslavs un citi liecinājuši,

ka viņu piederīgos arestējuši pazīstami viņu ciema vai kaimiņu ciemu cilvēki, no-

slepkavotie tuvinieki bijuši stipri sakropļoti - izlauztas kājas un rokas, izdurtas acis,

izgrieztas mēles, nogriezti dzimumlocekļi un citi bojājumi..."56

Protams, pašlaik ir grūti restaurēt notikumus, kas risinājās Ludzas apriņķī pēc

1941. gada 22. jūnija, kad nacistiskās Vācijas karaspēks strauji virzījās uz priekšu.

Visticamāk, ka Ludzas cietumā ieslodzītos evakuēja no Latvijas 27. jūnijā. Kā liecina

ieslodzīto krimināllietas, aresti apriņķī pēc 14. jūnija deportācijas faktiski izbeidzās.

Spriežot pēc krimināllietām, laikposmā pēc deportācijas līdz 22. jūnijam, piemēram,

Ludzas apriņķī bija arestēti divi cilvēki -A. Bröks (dzimis 1909. gadā), kurš nomira

1941. gada novembrī Sevurallagā, un A. Jurkāns, kuru nosūtīja uz Vjatlagu, kur

viņam Sevišķā apspriede piesprieda 10 gadus labošanas darbu nometnē. 57 Taču

pēc 22. jūnija arestu skaits atkal pieauga, ko apliecina 7. tabulā apkopotās ziņas.

7. tabula

Arestēto Latgales iedzīvotāju skaits no 1941. gada 22. jūnija līdz 4. jūlijam*

*
Tabula sastādīta pēc: LVA, 1986. f., 2. apr., 4384. 1., 1., 2., 14. Ip.; 4386. 1., 1.-4. Ip.; 6422. 1.,

1.-4., 39. Ip.; 5407. 1., 48.-51. Ip.; 1323. 1., 6., 7., 26. Ip.; 6860. 1., 1.-29. Ip.; 5407. 1., 48., 49.,

41Irene Šneidere. Padomju režīma represijas pret Latgales civiliedzīvotājiem 1941. gada jūnija- jūlija sakuma

Arestēto skaits
Datums

Abrenesapr. Daugavpils apr. Ludzas apr. Rēzeknes apr.

22. jūnijs

23. jūnijs 20 27 18 69

24. jūnijs 19

25. jūnijs 16

26. jūnijs 10 12

27. jūnijs 1

28. jūnijs

29. jūnijs

30. jūnijs

1. jūlijs

2. jūlijs

3. jūlijs

4. jūlijs
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52. Ip.; 7172. 1., 29.-31. Ip.; 6860. 1., 158.-160. Ip.; 7083. 1., 24.-26. Ip.; 7795. 1., 27., 29. Ip.;

6011. 1., 34.-36. Ip.; 5300. 1., 32.-34. Ip.; 10663.1., 43.-45. Ip.; 7731.1., 20.-22. Ip.; 7746.1., 21 -

23. Ip.; 3631.1., 24., 25.a Ip.; 8541.1., 27., 29. Ip.; 6329.1., 25.-27. Ip.; 6504.1., 28.-30. Ip.; 7788.1.,

18., 19. Ip.; 4849. 1., 22.-24. Ip.; 6493. 1., 21., 22. Ip.; 8200. 1., 111.-115., 118. Ip.; 6101. 1., 54.,

55. Ip.; 4367.1., 1.-4. Ip.; 4383.1., 11. Ip.; 1243.1., 7.-11. Ip.; 4385.1., 1.-9. Ip.; 4366.1., 4., 5. Ip.;

10612. 1., 6. Ip.; 1. apr., 1759. 1., 1.-4. Ip.; 41469.1., 102.-104., 105.-108. Ip.; 39445.1., 14., 21. Ip.;

2. apr., 9890. 1., 82.-84. Ip.; 1. apr., 37832. 1., 5., 6., 20., 21., 45., 46., 48. Ip.; 2. apr., 7849. 1.,

4., 5., 23. Ip.; 6575. 1., 4., 5., 25. Ip.; 10388. 1., 5., 6., 23., 24., 47., 48., 63., 64., 82., 83., 122.,

123., 160., 161., 186., 187., 223., 224., 290.-298. Ip.; 10611. 1., 10., 29. Ip.; 7849. 1., 66. Ip.;

3646. 1., 5., 6., 24. Ip.; 6737. 1., 4., 5., 12. Ip.; 9963. 1., 4., 5., 16., 17., 28., 29., 37., 38., 79.-

-83. Ip.; 5143. 1., 4., 5., 31. Ip.; 10619. 1., 4., 5., 22. Ip.; 10164. 1., 5., 6., 38. Ip.; 7849. 1., 65.-67.,

84. Ip.; 10162. 1., 2., 14. Ip.; 3648. 1., 4., 5., 30. Ip.; 6575. 1., 4. Ip.; 10529. 1., 4. Ip.; 10163. 1.,

3. Ip.; 10533. 1., 6., 41., 71. Ip.; 6775. 1., 2. Ip.; 10149. 1., 4. Ip.; 8666. 1., 4. Ip.; 9916. 1., 4. Ip.;

8716. 1., 4. Ip.; 8039. 1., 4. Ip.; 10618. 1., 7., 22. Ip.; 1239. 1., 1. Ip.; 8540. 1., 4. Ip.; 6730. 1., 7. Ip.;

1. apr., 11007. 1., 2. Ip.; 2570. 1., 5. Ip.; 44376. 1., 6., 12. Ip.; 40731. 1., 2. Ip.; 2. apr., 1314. 1.,

4. Ip.; 10108. 1., 4. Ip.; 5780. 1., 2. Ip.; 7292. 1., 59., 60. Ip.; 8545. 1., 17. Ip.; 10110. 1., I.c Ip.;

6719. 1., 2. Ip.; 7948. 1., 2. Ip.; 10505. 1., 3. Ip.; 3168. 1., 3. Ip.; 10103. 1., 4. Ip.; 4408. 1., 20. Ip.;

6413.1., 3. Ip.; 817.1., 2. Ip.; 4811.1., 8. Ip.; 6425.1., 6. Ip.; 6745.1., 5. Ip.; 9210.1., 3. Ip.; 9807.1.,

8. Ip.; 6360.1., 5. Ip.; 2814.1., 3. Ip.; 2444.1., 9. Ip.; 6241.1., 2. Ip.; 5668.1., 2. Ip.; 10111.1., 2. Ip.;

2078. 1., 5. Ip.; 7745. 1., 8. Ip.; 8682. 1., 2. Ip.; 2371. 1., 4. Ip.; 6264. 1., 3., 42., 68. Ip.; 1. apr.,

43944. 1., 4. Ip.; 20383.1., 3. Ip.; 44435.1., 6. Ip.; 43945.1., 4. Ip.

Aresti Ludzas apriņķa pagastos turpinājās arī pēc Ludzas cietuma Nr. 12

evakuācijas 27. jūnijā - līdz pat 4. jūlijam. Protams, visas krimināllietas nav

saglabājušās, un tomēr arhīva materiāli ir pretrunā tam, ko savā slēdzienā apgalvo

prokurore V. Upmace. Tas neattiecas uz lietas būtību, bet gan uz aresta datumu,

dzimšanas gadu un citām būtiskām detaļām, jo tās tieši skar padomju varas upuru

likteņus. Slēdzienā ir nosaukti 17 Ludzas apriņķa civiliedzīvotāji, kuru līķi tika atrasti

Greizajā kalnā:

1. Turks Eduards Jāzepa d.,

2. Frančenko Kazimirs Ādama d.,

3. Frančenko Antons Kazimira d.,

4. Frančenko Alfons Meikula d.,

5. Proboks Kārlis Modesta d.,

6. Patmalnieks Antons Vladislava d.,

7. Patmalnieks Ādams Daniela d.,

8. Lipskis Jānis Jāņa d.,

9. Vazacka Antoniņa Ludvika m.,

10. Dubrovskis Jāzeps,

11. Dubrovskis Daniels Jāzepa d.,



12. Dubrovskis Apolinārijs Jāzepa d.,

13. Daņilovs Ivans Pētera d.,

14. Nekutkins Modests Daniela d.,

15. Uzulāns Pēteris,

16. Baltmanis - citu datu nav,

17. Mieriņš Aleksandrs Andreja d.58

Vairākumam nošauto kā aresta datums ir minēts 21. vai 22. jūnijs. Uzdrošinos

apgalvot, ka šie civiliedzīvotāji tika arestēti pēc 27. jūnija un nošauti Greizajā

kalnā jūlija sākumā, bet ne vēlāk par 4. jūliju, kad nacistiskās Vācijas karaspēks

ienāca Ludzā.

No minētajiem padomju terora upuriem tikai par septiņiem ir saglabājušās
krimināllietas:

1. Lipskis Ivans, krievs, dzimis 1911. gadā, arestēts 28. jūnijā Pasienes pagasta
Pasienes sādžā;59

2. Dubrovskis Apolinārijs, latvietis, dzimis 1908. gadā, zemnieks, arestēts

28. jūnijā Mērdzenes pagastā kopā ar tēvu Dubrovski Jāzepu, dzimušu 1868. gadā;60

3. Patmalnieks Antons, latvietis, dzimis 1912. gadā, zemnieks, piederējusi

11,6 ha liela saimniecība, arestēts 28. jūnijā Mērdzenes pagasta Šalaju sādžā;61

4. Patmalnieks Ādams, latvietis, dzimis 1912. gadā, zemnieks, piederējusi

16,5 ha liela saimniecība, arestēts 29. jūnijā Mērdzenes pagasta Šalaju sādžā; 62

5. Proboks Kārlis, latvietis, dzimis 1915. gadā, zemnieks, strādāja ģimenes
34 ha lielajā saimniecībā, arestēts 30. jūnijā Mērdzenes pagasta Sipku sādžā; 63

6. Nekutkins Modests, latvietis, dzimis 1907. gadā, zemnieks, piederējusi 12 ha

liela saimniecība, arestēts 2. jūlijā Ciblas pagasta Voitas sādžā; 64

7. Mieriņš Aleksandrs, latvietis, dzimis 1889. gadā, zemnieks, piederējusi 25 ha

liela saimniecība, arestēts 2. jūlijā Mērdzenes pagasta Ozolkalnos. 65

Šie cilvēki tika apsūdzēti par teroristisku darbību, kā arī par piederību bruņotai

grupai, kuras mērķis bija "bruņots uzbrukums padomju varai no aizmugures". 66 Un

vēl viens būtisks jautājums - vai arestētie bija pastrādājuši kādu noziegumu? Kaut

arī minēto cilvēku krimināllietas nav pilnīgas (trūkst arestētā anketas, dažās lietās

nav pat apsūdzības slēdziena utt), tomēr, izmantojot pēc Otrā pasaules kara veiktās

papildizmeklēšanas materiālus ar liecinieku pratināšanas protokoliem, kā arī ievēro-

jot prokurores V. Upmaces slēdzienu, var apgalvot, ka šīs personas "krimināl-

noziegumus pret nekombatantiem un genocīda noziegumus nav izdarījušas". 67

Vienīgais, ko varēja pierādīt, bija tas, ka pirms padomju okupācijas viņi bija

aizsargi. Antona Patmalnieka lietā tā arī ir rakstīts -"turēts aizdomās par piederību

bandai, jo bijis aizsargs"68. Ludzas apriņķa čekas operatīvais pilnvarotais P. Kajrovs

ir sastādījis arī apsūdzības rakstu, kurā A. Patmalnieks tika apsūdzēts par piederību
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"militari fašistiskai organizācijai "Aizsargi"", kā arī par to, ka, zinādams "par bruņotas

bandas eksistenci, noslēpa to".69 Par šiem nepierādītajiem noziegumiem operatīvais

pilnvarotais nolēma nodot lietu izskatīšanai Kara tribunālam. Tāda pati apsūdzība

ir atrodama K. Probaka, Ā. Patmalnieka, A. Dubrovska un I. Lipska lietā. 2. jūlijā

arestētā A. Mierina un M. Nekutkina lietās apsūdzības raksta nav.

Vai šie Ludzas apriņķa civiliedzīvotāji bija nošauti Greizajā kalnā tikai tāpēc, ka

bijuši aizsargi? No izmeklēšanas lietām ir zināms, ka 27. jūnijā Ludzas milicija un

strādnieku gvarde Mērdzenes pagasta mežos meklējusi bruņotas grupas.
70 Taču

mežā nevienu neatrada. To apliecina Ludzas rajona iedzīvotāja I. Ivanova (uzvārds

mainīts. - /. Š.) skaidrojums VDK nodaļā 1964. gada augustā sakarā ar A. Mierina

arestu. "Sākoties Tēvijas karam, es kopā ar citiem strādnieku gvardiem un Padomju

armijas karavīriem veicu meža ķemmēšanu, meklējot bijušos aizsargus, kuri slēpās,

to skaitā arī Aleksandru Mierinu. Mežā mēs nevienu neaizturējām un pat neredzējām

(autores pasvītrojums). Mieriņš bija mājās, kur mēs viņu aizturējām un kopā ar

citiem aizturētiem ar divām mašīnām devāmies uz Ludzas pilsētu. Vai Mieriņš slēpās

mežā, man nav zināms."71 Nav pamata neticēt šai liecībai. Tātad bija organizēta

armija, milicija un strādnieku gvarde, lai noķertu mežā bruņotu vīru vienību. Akcija
nedeva gaidītos rezultātus, un tikai uz aizdomu pamata arestēja bijušos aizsargus,
tā sakot, arestēja preventīvā nolūkā. Kā liecina prokurores V. Upmaces slēdziens,

arestētie tika nežēlīgi spīdzināti un pēc tam nošauti.

Cik cilvēku nošāva Greizajā kalnā? Pēc V. Upmaces domām, 25. Tas nozīmē,

ka Greizajā kalnā tika noslepkavoti 25 nevainīgi Latgales civiliedzīvotāji. Atklāts

paliek jautājums, kad šis noziegums tika pastrādāts. Prokurores slēdzienā pārsvarā

tiek minēts 27. jūnijs. Uzdrošinos apšaubīt šo datumu vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt,

spriežot pēc krimināllietām, kā jau minēts, aresti notika pēc 27. jūnija; otrkārt,

minēto personu krimināllietās ir Latvijas PSR leM Valsts drošības pārvaldes Ludzas

apriņķa daļas priekšnieka 1949. gada marta ziņojums leM, ka "1941. gada jūlija
sākumā A. Mieriņš apmēram 20 cilvēku starpā bija nošauts" Greizajā kalnā (do-

kumentā - VepmoeoCi eope)
72
; treškārt, 1947. gada septembrī nošautā I. Lipska

brālis Č. Lipskis, atbildot uz jautājumu, cik cilvēku nošauts kalnā, atbildēja, ka viņš

redzējis apmēram 23 līķus. 73

Visticamāk, ka līķus apglabāja, nevis sākot ar 27. jūniju, bet gan, kā apgalvo

kāds liecinieks, tad, "kad vācu armija ienāca mūsu apkārtnē"74. Tas varēja notikt

pēc 1941. gada 4. jūlija.

Ar slepkavību Greizajā kalnā saistīts vēl divu cilvēku liktenis. 29. jūnijā tika

arestēti brāļi Kārlis un Jānis Probaki. J. Probaka (dzimis 1911. gadā) 1941. gadā

sastādītajā lietā ir tikai četras lapas -pratināšanas protokols un ar 29. jūniju datēts

apsūdzības raksts, kurā paredzēts lietu nodot izskatīšanai Kara tribunālam. Taču
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seko dokuments, kas apliecina, ka kara apstākļu dēļ lieta netika izskatīta. 75 No

PSRS Aizsardzības ministrijas izziņas, kas atrodas lietā, uzzinām, ka J. Probaks

1944. gada augustā iesaukts Sarkanajā armijā un septembra beigās kritis kaujā pie

Ogres. 76 No V. Upmaces slēdziena izriet, ka J. Probakam dzīvību 1941. gadā izglā-

ba Latvijas PSR IeTK Ludzas apriņķa daļas priekšnieks, kas viņu atbrīvoja.77

No minētā slēdziena var secināt, ka 1941. gada jūnija beigās kopā ar māti

A. Vazacku bija arestēts arī 1924. gadā dzimušais Donāts Vazackis, kura krimināl-

lieta saglabājusies. 1941. gada vasarā viņam izdevās izkļūt no čekas rokām (slē-
dzienā rakstīts - atgriezās mājās, bet krimināllietā - izbēga). Spriežot pēc krimi-

nāllietas, D. Vazackis un viņa māte bija arestēti 28. jūnijā. Nākamajā dienā sastādītajā

apsūdzības slēdzienā bija tikai divi punkti. 17 gadu veco Donātu bija paredzēts

tiesāt (kaut gan precīzāk būtu teikt - nogalināt) par to, ka līdz padomju okupācijai

viņš "sastāvēja fašistiskajā jaunatnes organizācijā "Mazpulki" un zināja par bruņotas

bandas esamību mežā". 78 Nav šaubu, ka milicijā māti un dēlu spīdzināja. A. Vazacka

tika nošauta Greizajā kalnā. D. Vazacka turpmākais liktenis atspoguļo mūsu tautas

vienas paaudzes likteni, nokļūstot divu totalitāro režīmu nežēlīgajās dzirnavās. Kara

laikā Donāts dienēja palīgpolicijā. Kad atgriezās Sarkanā armija, viņš slēpās mežā.

1945. gada 11. februārī divdesmit gadu vecumā D. Vazackis tika nošauts Mērdze-

nes pagastā pie Šalaju sādžas "kā bandas vadonis". 79 Taču gandrīz pēc divdesmit

gadiem - 1964. gadā - Latvijas PSR VDK Izmeklēšanas daļa krimināllietu pret
D. Vazacki izbeidza "nozieguma sastāva trūkuma dēļ". Tanī pašā gadā tika izbeigtas

krimināllietas pret visiem 1941. gadā Greizajā kalnā nošautajiem. Taču neviens

tolaik netika reabilitēts.

Tiesā Kara tribunāls

Latgales civiliedzīvotājus represēja ne tikai Latvijas PSR lekšlietu un Valsts drošības

tautas komisariāta darbinieki, bet arī Sarkanās armijas daļas. Ir saglabājušās kri-

mināllietas, kas apliecina, ka sarkanarmieši atkāpjoties arestēja, pēc viņu domām,

aizdomīgus civiliedzīvotājus, kā arī tos, uz kuriem norādīja vietējie iedzīvotāji. Tā

1941. gada 28. jūnijā Daugavpils apriņķa Izvaltas pagasta Pitrinas sādžā 4165. kara-

spēka daļas sarkanarmieši arestēja 1916. gadā dzimušo zemnieku L Ņikiforovu

viņa mājā par to, ka "cilvēki norādīja uz viņu kā uz aktīvu fašistu, kurš valkāja

fašistu formu" 80. Kopā ar šo Sarkanās armijas daļu I. Ņikiforovs nokļuva Novo-

rževā, kur 6. jūlijā dažu stundu laikā notika izmeklēšana, ko vadīja valsts drošības

leitnants Gorškovs, tika sastādīts arī apsūdzības raksts. Nākamajā dienā notika

karaspēka daļas Kara tribunāla sēde, kurā I. Ņikiforovam piesprieda nāves sodu.

Spriedumu izpildīja tajā pašā dienā. 81
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Tiem iedzīvotājiem, kurus arestēja Latvijas PSR lekšlietu vai Valsts drošības

tautas komisariāta darbinieki, tomēr palika (kaut arī minimālas!) izredzes izdzīvot,

bet Kara tribunāla spriedums varēja būt tikai viens -nāves sods.

Arī 1921. gadā dzimušais Sergejs Ivanovs tika arestēts, atkāpjoties Sarkanajai

armijai. Viņš dzīvoja Ludzas apriņķa Mērdzenes pagasta Pustoškas sādžā, bija

laukstrādnieks ar četru klašu izglītību. S. Ivanovu arestēja 1941. gada 4. jūlijā un

nošāva Opočkas pilsētā (jau Krievijas Federācijas teritorijā) kā "ārvalstu spiegu".

Tāda bija realitāte: atkāpjošās Sarkanās armijas daļas izrēķinājās ar civiliedzīvotājiem.

S. Ivanovu arestēja par to, ka viņš skatījies uz padomju tankiem. Neliels frag-

ments no tās pašas dienas pratināšanas protokola.

"Jautājums. Kādā veidā jūs, dzīvojot Pustoškas sādžā (Latvija), nokļuvāt Opočkas

pilsētā?

Atbilde. 1941. gada 4. jūlijā, atrodoties pie savas mājas Pustoškas sādžā, šajā

laikā gāja garām Sarkanās armijas daļas, kas apstājās un lūdza ūdeni dzert.

Sarunājoties ar sarkanarmiešiem, es interesējos, kāds viņiem bruņojums, kādi tanki,

kāpēc atkāpjas no šejienes. Šajā laikā pie manis pienāca daži komandieri, paņēma

mani mašīnā un aizveda sev līdzi. [..] Man gribējās zināt, kas tie ir par tankiem, kā

tie izskatās, jo es nekad tos nebiju redzējis." 82

Tā vienkāršs Latgales sādžas jauneklis, atklāts un pretimnākošs, nokļuva

karaspēka 2979. daļas izmeklētāju rokās... Jau nākamajā dienā viņš atzinās, ka

"1939. gadā savervēts darbam ārzemju izlūkdienestā Latvijā un darbojās ar segvārdu

"Volodzja"" (oriģinālā "Bonod3n". -/. Š.). 83 5. jūlijā tiek sastādīts apsūdzības raksts:

".. darbojās Latvijas izlūkdienestā, ar segvārdu "Volodzja", atrodoties Pustoškas

sādžas izvietojumā, 1941. gada 4. jūlijā vēroja Sarkanās armijas daļu pārvietošanos

(oriģinālā -3a npoxoxdeHueM. - I. Š.). Dati par pārvietošanos un maršrutu tika

ierakstīti pierakstu grāmatiņā."84 Karaspēka daļas Kara tribunāls tanī pašā dienā

piesprieda S. Ivanovam nāves sodu. Sprieduma pēdējie vārdi ir "spriedums ir galīgs

un nav pārsūdzams kasācijas kārtībā" 85
. Spriedumu izpildīja 6. jūlijā.86

Vismaz trīs Latgales civiliedzīvotājus arestēja karaspēka 4171. daļas sarkan-

armieši. Daugavpils apriņķa Indras pagastā 1941. gada 4. jūlijā tika arestēti zem-

nieki - 1914. gadā dzimušais Pēteris Klagišs un brāļi - 1909. gadā dzimušais

Antons un 1923. gadā dzimušais Česlavs Zarakovski. Brāļus arestēja par to, ka

viņi... palīdzēja sarkanarmiešiem. Lūk, ko par savu arestu pirmajā pratināšanā

skaidro Č. Zarakovskis: "1941. gada 4. jūlijā es atgriezos no darba pie brāļa Antona

Savelija dēla, tanī laikā ienāca sarkanarmieši un palūdza palīdzēt viņiem dabūt zirgus

līdz Indras stacijai. Pēc ierašanās Indras stacijā mūs arestēja un ieslēdza atsevišķā

telpā, vakarā brāli izsauca uz pratināšanu pie Indras stacijas komandanta, kur viņu

pratināja par tēva mantisko stāvokli.



5. jūlijā mūs iesēdināja vagonā un nosūtīja uz Bigosovas staciju, no turienes

mūs ar konvoju nogādāja uz Drisas pils[ētu]." 87

Bet P. Klagišu arestēja par to, ka viņš bija devies ceļā bez dokumentiem, ar

diviem radioaparātiem (viens piederēja māsasvīram). 25. jūnijā visiem iedzīvotā-

jiem bija jānodod radioaparāti pagasta izpildkomitejā, bet 4. jūlijā, kad padomju

iestādes evakuējās, iedzīvotāji tos saņēma atpakaļ. P. Klagišs sastapa ceļā sarkan-

armiešus, kas viņu arestēja. 88

Karaspēka 4171. daļas 3. nodaļas izmeklētājs P. Korsakovs, kaut arī arestētie

neatzina sevi par vainīgiem ne pretpadomju aģitācijā, ne spiegošanā par labu Vācijai

un nekādu pierādījumu nebija, tomēr sastādīja apsūdzības rakstu - un Kara tribu-

nāls nolēmuma P. Klagišu nošaut. Spriedumu izpildīja 1941. gada 9. augustā.89

Protams, šie cilvēki nebija vienīgie Sarkanās armijas upuri. Padomju terora sistēma

mierīgos apstākļos samala simtiem tūkstošu nevainīgu cilvēku, bet, kad sākās

karadarbība, neviens neprasīja atskaites par nošautajiem civiliedzīvotājiem. Šīs tē-

mas izpēte - Sarkanās armijas noziegumi pret Latvijas mierīgajiem iedzīvotājiem -

vēl ir priekšā.

Nobeigumā vēlreiz jāuzsver, ka rakstā apkopotie dati nav izsmeļoši un absolūti

precīzi un tomēr, tos analizējot un salīdzinot, autoresprāt, var spriest par kopējām

tendencēm un parādībām, kas raksturo padomju teroru pret Latgales civiliedzī-

votājiem 1940. gada jūnijā -jūlija sākumā.
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Irēne Šneidere

Repressions of the Soviet Regime against the Civilians of

Latgale: June -Beginning of July, 1941

Summary

In this article attention is paid to the analysis of sources - memoirs as well as

materials of the State Archives of Latvia, where investigation records of the former

State Security Committee (KGB) of the Latvian SSR are now concentrated. The

article offers insight into the terror carried out by the Soviet regime in June -

beginning of July, 1941 against the civilians of the eastern part of Latvia -Latgale.
The author describes not only deportation of 14 June 1941 but also the

preparation for this top secret operation during which 2549 persons were deported

both from cities (Daugavpils, Ludza, Rēzekne, Abrene etc.) and rural areas of

Latgale. Demographic structure as well as national composition of the deportees
has been analysed. Children were deported together with their parents and many

of them died on their way to Siberia.

For the first time there has been described the fate of those civilians from

Latgale, who were arrested after 22 June 1941 when the war broke out between

Nazi Germany and the USSR. The civil population of this part of Latvia had been

repressed until Red Army left Latgale. During these days at least 134 civilians

were arrested (103 of them were Latvians). Most of them were arrested during the

first days of the war (June 23-26). These arrests were carried out both by the

People's Commissariat of State Security (NKGB) of the Latvian SSR and Red Army.

Those arrested by the army authorities were tried by military tribunal and all of

them were sentenced to death. Those arrested by the NKGB were imprisoned

contrary to those arrested on June 14 and sent to GULAG camps. At the same

time there are documents that prove - many civilians arrested in Latgale after

June 22 were killed without any investigation and trial.



Ēriks Jēkabsons

Padomju represijas pret Latvijas poļiem, lietuviešiem

un baltkrieviem 1940.-1941. gadā

Padomju Savienības un tās Sarkanās armijas Latvijas valsts okupācija, tai sekojošās

represijas, visas sabiedriski politiskās iekārtas nomaiņa ar totalitāro PSRS pastāvošo

politisko režīmu 1940.-1941. gadā skāra ne tikai Latvijas pamatiedzīvotājus -

latviešus, bet arī nacionālās minoritātes un to darbību kultūras, izglītības, kā arī

citās jomās. Kopumā minoritātēs bija vērojami tādi paši procesi kā visā okupētās

valsts sabiedriski politiskajā dzīvē. Šajā rakstā aplūkots, kā okupācija un tai seko-

jošā valsts aneksija PSRS sastāvā ietekmēja Latvijas poļus, baltkrievus un lietu-

viešus. Šīs nacionālās minoritātes Latvijas Republikā veidoja samērā nozīmīgu iedzī-

votāju daļu. 1930. gada tautas skaitīšanā 1 valstī tika reģistrēti 59 374 poļi (3,12%

no iedzīvotāju kopskaita), 36 029 baltkrievi (1,89%) un 25 885 lietuvieši (1,36%).

Tādējādi šīs trīs minoritātes kopā sastādīja 6,37% no valsts iedzīvotājiem. Poļi

dzīvoja galvenokārt Latgalē, Ilūkstes apriņķī, Rīgā un Liepājā, baltkrievi - Latgalē

(pārsvarā tās dienvidu daļā) un Ilūkstes apriņķī, lietuvieši -Rīgā, Liepājā un Zem-

galē. 2 Starp minēto minoritāšu pārstāvjiem ievērojamu skaitu veidoja zemniecība

(visvairāk starp baltkrieviem), taču daudz bija arī nacionāli noskaņotas inteliģences,
kas vadīja šo minoritāšu sabiedriski politisko darbību.

Poļi

1940. gada jūlija vidū Latvijas poļu teātra darbinieku kopsapulcē direktors, ar Latvijas

Atzinības krustu par darbību kultūras laukā apbalvotais Staņislavs Ficners-Jarskis,

piemērojoties paātrinātā veidā ieviešamā totalitārā padomju režīma prasībām, bija

spiests paziņot, ka nākotnē poļu teātrim paveras jaunas iespējas. Vēl viņš teica, ka

"padomju teātris - labākais pasaules teātris", ka jau nākamajā sezonā (kas poļu

teātrim tā arī nesākās. - £ J.) teātris došot iespēju skatītājiem iepazīties ar

"nenovērtējamiem padomju skatuves mākslas dārgumiem". Savas runas beigās

saskaņā ar preses atreferējumu direktors, kuru pašu pēc dažām nedēļām padomju

lekšlietu tautas komisariāta (IeTK) iestādes represēja, aicināja visus klātesošos
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balsot par "darba tautas bloku" gaidāmajās PSRS sūtniecības organizētajās tā

dēvētajās Tautas saeimas vēlēšanās. 3 Arī poļu nedēļas žurnāls "Nasze Žycie" ("Mūsu

dzīve") 13. jūlijā, līdzīgi citiem valsts preses izdevumiem, bija spiests izteikt saviem

lasītājiem brīdinājumu, ka atturēšanās no balsošanas vēlēšanās "tiks uzskatīta par

noziegumu pret darba tautas interesēm", un uzstājīgi aicināt visus balsot par vienīgā

izvirzītā darbatautas bloka kandidātiem. Arī turpmākajos numuros žurnāls publicēja
daudz kritisku rakstu par neatkarīgās Latvijas valsts iekārtu un uzspēlētas sajūsmas

pārpilnus, melīgus rakstus par PSRS pastāvošo kārtību, tur esošo tautas labklājību

un padomju varas sasniegumiem kopumā. Pēc tam neilgu laiku Rīgā tika izdots un

Latvijā izplatīts komunistisks izdevums "Nowe widnokregi" ("Jaunie horizonti"),
taču popularitāti tas neguva.

4

Arī lielākās poļu organizācijas - 1939. gada sākumā izveidotās Latvijas poļu
savienības valde, līdzīgi dažām latviešu inteliģences aprindām, sākotnēji loloja

ilūzijas, ka gaidāmajās Saeimas vēlēšanās tiks saglabātas vismaz kaut kādas

demokrātijas iezīmes, un pat grasījās izvirzīt savu kandidātu sarakstu Latgales un

Zemgales vēlēšanu apgabalā. Rīgas vēlēšanu apgabalā savienība plānoja izvirzīt

kopēju sarakstu ar latviešu katoļu politiskajiem grupējumiem. Tika sastādīti poļu
kandidātu saraksti (viņi savu gatavību kandidēt apliecināja rakstiski) un savākti to

reģistrācijai nepieciešamie 100 vēlētāju paraksti. Tomēr drīz vien kļuva skaidrs, ka

nekādu demokrātijas pazīmju vēlēšanās nebūs. Latvijas poļu savienības valde

sadūrās ar nepārvaramiem varas iestāžu radītiem šķēršļiem, bet, kad varmācīgi

tika apturēts Ata Ķēniņa vadītā latviešu Demokrātiskā bloka mēģinājums izvirzīt

vēlēšanās savu sarakstu, valde izlēma pārtraukt darbību priekšvēlēšanu kampaņā

un sastādītos kandidātu sarakstus steigšus likvidēja. 5

Neko nedeva arī Latvijas poļu savienības valdes visu valsts poļu iedzīvotāju

vārdā "dziļā uzticībā" augusta sākumā telegrāfiski izteiktais apsveikums Valsts

prezidentam Augustam Kirhenšteinam, kurā tika izteikta cerība, ka "demokrātiskā

valdība ievadīs Latvijas tautu dzīvi citā gultnē, likvidējot visus pāridarījumus, kādus

pieredzējām no agrākās iekārtas valdniekiem"6

.

Kopumā Latvijas poļu starpā politiskais noskaņojums bija dažāds, tomēr inteli-

ģencē, kura vadīja minoritātes sabiedrisko dzīvi, dominēja sarūgtinājums, bažas

un naids pret padomju iebrucējiem. lemesls tādai attieksmei bija Polijas un poļu

nācijas vēsturiskās nesaskaņas ar Krieviju, nesen notikusī Polijas valsts iznīcinā-

šana, ko Vācija bija veikusi kopā ar Padomju Savienību, kā arī pieredzētais, salī-

dzinoši augstais dzīves līmenis Latvijas Republikā. Toreizējais Latvijas poļu savie-

nības Rīgas nodaļas vadītājs Napoleons Liberis vēlāk atcerējās, ka daudzi poļi Tautas

saeimas vēlēšanās svītrojuši vienīgo, PSRS sūtniecības sastādīto kandidātu sarakstu.

No poļu puses bija arī atklāta pretdarbība okupantiem. Mākslinieks (Latvijas Mākslas



akadēmijas students) un Latvijas poļu studentu biedrības priekšsēdētājs Miroslavs

Gedrojcs-Juraha kāda jaunās varas organizētā uzņēmuma strādājošo kopsapulcē

1940. gada vasarā, reaģējot uz Sarkanās armijas pārstāvja stāstījumu par padomju

karaspēka "jūsmīgo" sagaidīšanu Polijā 1939. gada septembrī, izraisīja pārpildītajā

zālē pilnīgu klusumu, atklāti paziņojot: "Neviens jūs Polijā negaidīja un nesveica,

tāpat kā jūs negaidīja Latvijā!"7

Tomēr starp poļiem, tāpat kā starp citu tautību Latvijas iedzīvotājiem, bija arī

padomju iekārtas atbalstītāji. Poliete Janīna Grīnberga 90. gados atcerējās, ka

1940. gada jūnijā Daugavpilī ar izbrīnu ieraudzījusi savu tautieti, kas metusi tulpes

iebraucošajiem padomju tankistiem.8 Savukārt Rīgā bijušais poļu skauts Juzefs

Urbanovičs kļuva par fabrikas partijas organizācijas sekretāru (pēc Otrā pasaules

kara viņš bija viens no vadošajiem Polijas Tautas Republikas armijas politiskajiem

vadītājiem ģenerāļa dienesta pakāpē). Taču visumā tie bija izņēmumi. Minēto ap-

liecina bijušais Daugavpils polis - tagad vēstures profesors Polijā - Juzefs Bič-

kovskis, kurš atceras, ka šīs Latgales pilsētas poļu jaunatne, neraugoties uz varas

iestāžu aģitāciju, nevēlējusies iesaistīties padomju jauniešu organizācijās un turpi-

nājusi pulcēties katoļu baznīcas dievkalpojumos, kur to sevišķi saistījusi latviešu

mācītāja Boļeslava Sloskāna - bijušā padomju soda nometņu ieslodzītā - saviļņo-

jošie sprediķi, kuros uzsvērtas brīvas sabiedrības vērtības. 9

Ilūzijas un cerības, kādas okupācijas sākuma posmā loloja daļa sabiedrības,

skaidri apliecina arī 1940. gada 17. jūlijā Latvijas poļu savienības priekšsēdētāja

Vlodimeža Ihnatoviča un "poļu progresīvo skolotāju priekšstāvja" G. Knita jauna-

jam izglītības ministram iesniegtais plašais memorands, kurā sīki tika analizēts

poļu skolu stāvoklis (cenšoties pierādīt, ka tieši poļu izglītības iestādes autoritārās

varas laikā cietušas visvairāk un ka valstī pastāvošo skolu skaits pilnīgi neatbilst

poļu tautības iedzīvotāju skaitam) un izteiktas prasības tā uzlabošanai - atjaunot

slēgtās pamatskolas un dibināt tās tādās vietās, kur ir 30-40 poļu tautības sko-

lēnu; atjaunot Valsts poļu ģimnāziju Daugavpilī; iecelt šajās skolās par vadītājiem

un skolotājiem vispirms poļus; Rīgā, Daugavpilī, Liepājā un Rēzeknē dibināt poļu

"siles" maziem bērniem, bērnudārzus un vakarskolas; atjaunot poļu skolotāju kur-

sus un Poļu izglītības pārvaldi Izglītības ministrijā. Vēl viena prasība attiecās uz

krievu valodas kā mācību priekšmeta ieviešanu poļu pamatskolās, sākot ar 2. klasi,

bet ģimnāzijās - ieviest to kā otro svešvalodu angļu valodas vietā. Pastāvošajai

politiskajai situācijai bija pielāgota piebilde, ar kuru saskaņā "krievu valoda radnie-

cīga poļu valodai, poļu skolēniem viegli saprotama un mācāma" 10. Rīgas poļu

skolotājs Aloizijs Sudimts, kurš autoritārā režīma sākumā 1934. gadā bija atbrī-

vots no darba skolā (tiesa, 30. gadu beigās viņš bija pat Profesiju kameras loceklis),
arī bija starp tiem, kuri cerēja, ka jaunajā situācijā būs iespējama poļu skolu tīkla
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paplašināšana. Sākotnēji tiešām tā šķita. 194071941. gada mācību gadā Latvijā

darbojās 11 poļu pamatskolas un trīs vidusskolas - Rīgā, Rēzeknē un Daugavpilī

(šeit tika izveidota 8. Daugavpils poļu vidusskola).
11 Salīdzinājumā ar iepriekšējo

mācību gadu skolu skaits bija samazinājies, taču tas bija noticis, varas iestādēm

1940. gada augustā apvienojot Rīgas poļu ģimnāziju ar 1. (lielāko) pilsētas poļu

pamatskolu, izveidojot direktora Damazija Lukasēviča vadīto 15. pilsētas skolu par

Komjaunatnes krastmalu pārdēvētajā 11. novembra krastmalā. 12 1940. gada sep-

tembrī, sākoties jaunajam mācību gadam, daudzas Latvijas skolas nevarēja uzsākt

darbu savās telpās, jo tajās bija izvietots PSRS karaspēks. Arī Rīgas pilsētas 5. un

6. poļu pamatskola sakarā ar to 11. septembrī tika pārcelta no Katoļu ielas uz

namu Lāčplēša ielā. Savukārt Daugavpils pilsētas poļu vidusskolas telpās bija no-

vietots Sarkanās armijas aizņemtās arodskolas "Saule" inventārs. Vēl 31. oktobrī

darbu nevarēja uzsākt arī Rīgas pilsētas 1. poļu pamatskola, jo tās telpas vēl

joprojām pilnībā aizņēma Sarkanā armija.l 3

Nemainīgs padomju varas gadā palika arī augstskolās studējošo poļu skaits -

kopumā 65 studenti (Latvijas Valsts universitātē - 41, Lauksaimniecības akadē-

mijā - trīs, Mākslas akadēmijā - četri, konservatorijā - septiņi, Pedagoģiskajā va-

lodu institūtā - seši, Jelgavas un Rēzeknes skolotāju institūtā - katrā pa divi). 14

Tomēr skolu mācību programmās un procesā tika ieviesta pastiprināta sovetizācija

un rusifikācija, apcietināto vai no darba atbrīvoto skolotāju vietas pakāpeniski ieņēma

jaunajai varai pieņemamas personas, bieži vien iebraucēji no PSRS. 15

Jau 1940. gada vasarā un rudenī pakāpeniski tika slēgtas visas poļu sabiedris-

kās organizācijas. N. Liberis atcerējās, ka sākotnēji organizācijām piekomandēti

"komunistiski aizbildņi". Latvijas poļu savienības bibliotēkā Rīgā darbojušies divi

"pusanalfabēti", kuri konfiscējuši jaunajam režīmam netīkamās grāmatas. 16

Kā pirmās līdz ar Latvijas skautu Centrālās organizācijas (LSCO) un Latvijas

gaidu Centrālās organizācijas (LGCO) vienībām tika slēgtas poļu skautu un gaidu

(harceru) vienības (tajās darbojās vairāk nekā 1600 skautu un gaidu), kā arī kopā

ar citām studentu organizācijām poļu studentu korporācija "Fraternitas Sarmatica"

un poļu studenšu korporācija "Plateria".

Lielākā organizācija - 3400 biedru lielā Latvijas poļu savienība turpināja darbību

līdz rudenim. Oficiāli tā tika slēgta tikai 1940. gada novembrī, kad slēdza arī Rīgas

poļu biedrību "Aušra", Rīgas poļu labdarības biedrību, jaunatnes biedrību "Promieh"

("Stars") un poļu labdarības biedrību "Vincenti a Paulo"} 1 Tomēr reāla Latvijas

poļu savienības likvidēšana, kā arī citu biedrību likvidācija bija sākta jau vasarā. To

skaidri apliecina savienības Ludzas nodaļas priekšsēdētāja Z. Lutkēviča 21. jūlija

ziņojums organizācijas centrālajai valdei Rīgā. Saskaņā ar to nodaļa likvidēta pēc

Komunistiskās partijas Ludzas pilsētas komitejas (ziņojumā - "Komunistiskās



partijas Ludzas nodaļas galvenais štābs") rīkojuma. Nodaļas radio tika konfiscēts

jau 16. jūlijā, bet turpmākajās dienās -bibliotēka un pārējais īpašums. Šāda rīcība

izskaidrota vienkārši - kāds nodaļas valdes loceklis šķietami ziņojis varas iestā-

dēm, ka nodaļa faktiski gadu jau nedarbojas, tāpēc nedrīkstot atstāt materiālās

vērtības privātpersonu rīcībā. 18

Okupētajā zemē jau uzsākto padomju represiju izraisīto noskaņojumu spilgti

parāda ārkārtējās pilnsapulces, ko Latvijas poļu studentu biedrība sakarā ar saņemto

rīkojumu par organizācijas likvidāciju sarīkoja 1940. gada 7. septembrī, protokols.

Sapulci vadīja priekšsēdētāja biedrs Romualds Januševskis. Viņš savā runā uz-

svēra "notiekošo pārmaiņu" nozīmi un aicināja visus klātesošos "piedalīties kopī-

gajā sociālistiskajā darbā". Savukārt Poļu teātra direktors S. Ficners-Jarskis savā

runā atzīmēja "visu tautību vienlīdzību mūsu jaunajā Konstitūcijā". Viņa runas beigu

vārdi - "Lai dzīvo mūsu vadonis biedrs Staļins" - uzņemti ar "skaļiem klātesošo

aplausiem" (pēc nedēļas S. Ficners-Jarskis tiks apcietināts). Tika izveidota biedrī-

bas likvidācijas komisija. Noslēdzot sapulci, acīmredzot vēl cerot, ka darbu turpinās
vismaz lielākā poļu organizācija, R. Januševskis aicināja tos biedrus, kuri vēl

nedarbojas Latvijas poļu savienībā, iestāties tajā, lai turpinātu darbu (oficiāli stu-

dentu biedrība gan tika slēgta tikai 1940. gada decembrī). 19 Līdzīgi likvidācijas

procesi norisinājās arī poļu organizācijās Latgalē un Liepājā.

Jau naktī no 6. uz 7. augustu kādā no pirmajām PSRS lekšlietu tautas komi-

sariāta represijām20
pret Latvijas iedzīvotājiem tika apcietināti un ievietoti Rīgas

Centrālcietumā, bet vēlāk izsūtīti uz soda nometnēm Krievijā Latvijas poļu biedrī-

bas priekšsēdētājs V. Ihnatovičs, Rīgas nodaļas priekšsēdētājs N. Liberis 21, Latvijas

poļu studentu biedrības revīzijas komisijas priekšsēdētājs Romualds Hriņevičs un

Poļu teātra administrators, poļu sporta biedrības "Reduta" un Poļu izglītības

biedrības biedrs Aleksandrs Matulonis, sabiedriskais darbinieks, poļu laikraksta

"NaszeZycie" līdzstrādnieks un Rīgas poļu ģimnāzijas sekretārs Ēriks Talats-Kelpšs

(bijušā Izglītības ministrijas Poļu izglītības pārvaldes direktora un Rēzeknes poļu

ģimnāzijas direktores dēls).
Ē. Talatam-Kelpšam izmeklēšanā izdevās pierādīt, ka studiju laikā Varšavas

universitātē un sabiedriskajā darbā Rīgā viņš tomēr nav "izdarījis pretpadomju

darbību" (kaut arī izmeklētājs konstatēja, ka E. Talats-Kelpšs bijis poļu skauts un

Latvijas poļu savienības biedrs), tāpēc 1940. gada oktobra beigās E. Talatu-Kelpšu

no Rīgas Centrālcietuma atbrīvoja. 22

1940. gada 19. septembrī Rīgā tika apcietināts jau pieminētais Poļu teātra

direktors S. Ficners-Jarskis. Viņu apsūdzēja par to, ka dienējis Polijas armijā

1920. gadā, par saistību ar Latvijā 1939.-1940. gadā internētajiem Polijas armijas

virsniekiem (tātad - spiegošanā) un, pats galvenais, sadarbībā ar Latvijas Politisko
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pārvaldi 30. gados (viņš bija slepens šīs iestādes aģents ar segvārdu "Polis").

Apsūdzībā S. Ficners-Jarskis tika dēvēts arī par provokatoru, jo 30. gados, šķietami

būdams Latvijas un Polijas izlūkdienesta aģents, centies kļūt arī par padomju aģentu.
1942. gada februārī Astrahaņas cietumā viņam tika piespriests nāves sods, ko

izpildīja turpat nākamajā mēnesī.23

Novembrī Daugavpilī IeTK atklāja patriotiski noskaņotu poļu pagrīdes orga-

nizāciju. Saskaņā ar vēlāk izvirzīto apsūdzību izrādījās, ka grupa 1940. gada vasarā

bija saistījusies ar Polijas trimdas valdības aģentiem, piegādāja tiem ziņas par

Sarkano armiju Latvijā un gatavojās rīkot diversijas uz dzelzceļa, lai traucētu PSRS

kara materiālu transportu uz Vāciju. Pagrīdes grupu vadīja poļu sabiedriskie darbi-

nieki un pedagogi Daugavpilī Helēna, Henrihs un Vanda Tomašēviči, Vaclavs Bau-

žiks, Mihals Šavdins, Vladislavs Jakubovskis, kā arī Rīgā dzīvojošais M. Gedrojcs-

Juraho. Bez tam grupā bija iesaistīti vairāki patriotiski noskaņoti poļu jaunieši,

bijušie skautu un poļu jaunatnes organizācijas dalībnieki - Vaclavs Buzo, Helēna

Mončinska, Teodora Geikina, Zofija Vojevodska, Broņislavs Verhovskis, kā arī viens

no izcilākajiem Latvijas poļu sportistiem Francišeks Čehovičs. Nāves sods tika

piespriests M. Gedrojcam-Juraho (viņš tika noslepkavots IeTK izraudzītajā slepka-

vību vietā pie Baltezera, bet viņa brālis Jans Gedrojcs-Juraho kā bijušais aizsargu
vada komandieris Rēzeknes apriņķī tika apcietināts 1941. gada 14. jūnijā un gāja

bojā soda nometnē 1943. gadā), pārējiem piesprieda dažāda termiņa ieslodzījumu

(no 3 līdz 20 gadiem) soda nometnēs, no kurām lielākā daļa neatgriezās. 24

1941. gada janvārī Daugavpilī tika arestēts poļu ģimnāzijas franču valodas

skolotājs Pjotrs Daugste (kopā ar vairākiem latviešiem, to vidū bijušais Latvijas
Kara flotes komandkapteinis E. Pinka, kuram tā paša gada novembrī Staļingradas

apgabalā tika piespriests nāves sods kā franču spiegam).25 Martā Rīgā apcietināja

Latvijas poļu savienības Centrālās valdes locekli Boļeslavu Golubecu, aresti poļu

inteliģences vidū turpinājās. Tolaik Daugavpilī pie daudzu pilsētā dzīvojošo poļu

dzīvokļiem tika atrastas skrejlapas, kuru aptuvens teksts bija šāds: "Kad Vācija
uzbruka mums [Polijai. - Ē J.], Padomju Savienība iedūra Polijai mugurā nazi. Ja

tas nebūtu noticis, mēs Polijā vēl turētos. Nost ar Padomju Savienību, lai dzīvo

nacionāla Polija!"26

1941. gada 14. jūnija masveida deportācijā uz izsūtījuma un ieslodzījuma vie-

tām Krievijā tika izvesti daudzi poļi. Droši var apgalvot, ka viņu īpatsvars bija lielā-

kais -1,60% no deportēto kopskaita, ko veidoja citu -latviešiem, ebrejiem, krieviem

un vāciešiem nepiederīgo -tautību pārstāvji. 27 Starp viņiem bija arī bijušais Poļu

izglītības pārvaldes direktors Antons Talats-Kelpšs (gājis bojā nometnē 1942. gadā)
un viņa sieva - ilggadējā Rēzeknes poļu ģimnāzijas direktore Olga Talata-Kelpša

(atbrīvota no izsūtījuma 1956. gadā), viens no aktīvākajiem jaunajiem sabiedris-



kajiem darbiniekiem Vitolds Miž-Mišins, Kapiņu pagasta poļu sabiedriskās dzīves

vadītāja - savulaik bērnu pārpoļošanā apvainotā un 1921. gadā no Latvijas izraidītā

Kazimira Pruhņika dzīvesbiedre Natālija Šrēdere (atbrīvota no nometnes 1946. gadā),

Latvijas poļu savienības Centrālās valdes loceklis Vitolds Masans, Latvijas Univer-

sitātes bijušās poļu studenšu korporācijas "Plateria" senjore Vilhelmīne Seliško un

daudzi citi poļu sabiedriskās dzīves vadītāji un patriotiski noskaņoti cilvēki. 14. jūnijā

no Daugavpils uz Kirovas apgabalu tika izsūtīta arī Daugavpils pilsētas 8. poļu vidus-

skolas skolotāja Marija Kello, kuru 1941. gada septembrī IeTK apcietināja, jo pa-

domju izmeklētāji "atklāja" viņas aktīvo darbošanos Latvijas "fašistiskajās poļu orga-

nizācijās Daugavpilī" 20.-30. gados. M. Kello no darba skolā bija atbrīvota pēc
valsts apvērsuma 1934. gadā, bet 1940. gadā pieņemta par pilsētas 8. poļu vidus-

skolas poļu valodas skolotāju un skolas saimniecības pārzini. Izmeklētāji mēģināja

pierādīt skolotājas saistību ar "poļu izlūkdienestu", jo viņa bija apmeklējusi vairākus

oficiālos pasākumus Polijas konsulātā Daugavpilī. Galu galā 1942. gada decembrī

M. Kello tika piespriests desmit gadu ieslodzījuma soda nometnē (kur viņa acīm-

redzot gāja bojā, jo lietā nav dokumentu par atbrīvošanu) par darbību "fašistiskajās

poļu organizācijās" (Latvijas poļu savienībā un Latvijas poļu katoļu jaunatnes sa-

vienībā), kā arī par "pretpadomju apmelojumu" izplatīšanu pēc Latvijas valsts

okupācijas. (Tā bija izpaudusies kādam paziņam teiktajā par padomju varasvīriem:

"Velni, lūk, kā viņi izturas pret poļiem, atlaiduši visus poļus no darba pilsētas

valdē.")28 14. jūnijā Daugavpilī tika arestēts arī viens no vēl 1939. gada rudenī

izveidotās poļu jauniešu pagrīdes organizācijas "Polijas atbrīvošana" 29 dalībniekiem -

Juzefs Kokins, kurš tika apvainots antisemītismā un piederībā Latvijas poļu biedrībai.

Pēc izmeklētāju rīcībā esošās informācijas J. Kokins ar gandarījumu izteicies par

martā pie sava dzīvokļa loga atrasto pretpadomju skrejlapu poļu valodā un vairākkārt

paziņu lokā teicis, ka, lai "kaut ko sasniegtu (cīņā pret padomju varu. - Ē. J),

poļiem nepieciešams organizēties, kā to dara latvieši". J. Kokinam izdevās pierādīt,

ka 1939. gada septembrī viņš kopā ar citiem "Polijas atbrīvošanas" grupas dalīb-

niekiem nelegāli pārgājis robežu, ieradies Viļņā un mēģinājis brīvprātīgi pieteikties

Polijas armijā vienīgi ar mērķi cīnīties pret vāciešiem, nevis pret Sarkano armiju.

Arī pārējos apvainojumus viņš kategoriski noliedza, un 1941. gada oktobrī J. Kokins

tika atbrīvots no ieslodzījuma cietumā Krievijā "nozieguma sastāva trūkuma dēļ"
30

.

Padomju represijās cieta arī Latvijas valsts dzīvē aktīvi poļu tautības pilsoņi,

kuri nebija darbojušies ne poļu organizācijās, ne sabiedriskajā dzīvē. Represēts

tika izcilais mākslinieks politisko karikatūru autors Sergejs Civis-Civinskis, spie-

gošanā pret PSRS apvainotais Latvijas Robežsargu brigādes kapteinis Pēteris

Gaidamovičs (arī viņam nāves sods tika izpildīts 1941. gada 23. jūnijā pie Balt-

ezera31 ), Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris policijas ierēdnis Miķelis (Mihals) Karpiničs
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un citi. Apcietināti un izsūtīti tika arī daudzi poļu tautības zemnieki un strādnieki,

kuri izrādīja nepatiku pret padomju varas realizētajiem pasākumiem. Tā, piemēram,

1941. gada 21. martā IeTK apcietināja Pustiņas pagasta Trapšu māju lauksaimnieku

Aleksandru Petkēviču, kurš bija "izteicis izrēķināšanās draudus" pagasta izpild-

komitejas pilnvarotajam, kas kārtoja A. Petkēvičam piederošās zemes nacionalizāciju

saskaņā ar Latvijas Tautas valdības izsludināto zemes reformu. Bez tam A. Petkē-

vičam tika izvirzīta arī apsūdzība pretpadomju aģitācijā, kas bija izpaudusies, runājot

ar kaimiņiem par padomju varas "drīzu izbeigšanos" kara dēļ ar Vāciju (A. Petkēvičs

tika izvests uz Jeņiseiskas cietumu, viņam piesprieda 10 gadu soda nometnē, kur

viņš gāja bojā). 32

Jau pēc vācu-padomju kara darbības sākšanās pret Latvijas poļiem vērsās jauns

represiju vilnis. 1941. gada 23. jūnijā Daugavpilī kā "pretpadomju kontrrevo-

lucionāras nacionālistiskas poļu grupas" locekļi tika apcietināti vietējie poļu sabied-

riskie darbinieki - advokāts Konstantīns Zēbergs, skolotājs Mečislavs Paškovskis

un viņa māsa Janīna Paškovska, viens no bijušajiem Latvijas poļu jaunatnes

savienības vadītājiem Boļeslavs Ļeonovičs un viens no pagrīdes organizācijas

"Polijas atbrīvošana" 33 dalībniekiem Mihals Veļičko. "Pretpadomju grupas" darbība

bija izpaudusies, paziņām pulcējoties dzīvokļos dzīves jubileju un svētku atzīmēšanas

reizēs, kad dziedātas "pretpadomju" (lasi - patriotiskas) dziesmas un pārrunātas

"pretpadomju" tēmas. īpaši zīmīgi ir K. Zēberga un M. Paškovska pratināšanas

protokoli. Pilnībā pārpoļotais latvietis K. Zēbergs (līdz uzvārda maiņai 20. gadu

sākumā - K. Muļķis) bija viens no aktīvākajiem Latvijas poļu sabiedriskajiem

darbiniekiem un ilggadējs Daugavpils pilsētas domes Poļu frakcijas deputāts.

Izmeklētāji uzstājīgi centās pierādīt organizācijas "Poļu savienība Latvijā" (formāli
šī poļu politiskā partija darbojās 1922.-1931. gadā, bet faktiski zem cita - "Poļu

tautas apvienība Latvijā" nosaukuma līdz 1934. gada maijam) pretpadomju raksturu,

un K. Zēbergs to arī neslēpa, atzīstot, ka "savienība veda aktīvu cīņu pret sociālde-

mokrātiem, komunistiem un latviešu partijām". K. Zēbergam kā ievērojamākajam

no apcietinātajiem tika piedēvēts "pretpadomju" grupas vadītāja amats. Savukārt

padomju okupācijas laikā par Daugavpils Sarkanās armijas garnizona "Vojentorga"

ēdnīcas pārzini strādājošajam B. Ļeonovičam tika piedēvēts nolūks realizēt ēdnīcā

diversijas aktu, kā arī "slepens" darbs Polijas konsulātā Daugavpilī 30. gados. Visi

apcietinātie grupas dalībnieki tika notiesāti uz 10 gadiem ieslodzījumā soda nometnē,

ko pārciest izdevās tikai B. Ļeonovičam un J. Paškovskai (M. Paškovskis mira

Saratovas cietumā 1942. gada maijā).
34

24. jūnijā Daugavpilī apcietināja bijušo poļu laikraksta "Dzwon" ("Zvans")

redaktoru, poļu grāmatu veikala īpašnieku un Latvijas poļu savienības Daugavpils

nodaļas valdes locekli Benediktu Juhņēviču, kurš nomira Astrahaņas cietumā tā
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paša gada decembrī.35 Vēl vienu "Polijas atbrīvošanas" dalībnieku Ādamu Zubo-

viču apcietināja 25. jūnija vakarā Sarkanās armijas uzskaites un reģistrācijas

punktā, uz kurieni viņš bija izsaukts. Acīmredzot sakarā ar šajā laikā padomju

represīvajās iestādēs valdošo haosu, tuvojoties Vācijas armijai, Ā. Zubovičs tika

nosūtīts uz Astrahaņas cietumu bez pavaddokumentiem, tāpēc viņam nebija

iespējams uzrādīt konkrētu apsūdzību. Tomēr tas apcietināto neglāba, un viņš

mira 1942. gada augustā pārvešanas (etapa) laikā uz Karagandas soda no-

metnēm. 36 Vēl 26. jūnijā tika apcietināts un izvests uz Krieviju Daugavpils poļu

vidusskolas un pamatskolas skolotājs, viens no aktīvākajiem poļu sabiedriska-

jiem darbiniekiem Boļeslavs Baužiks.

Tādējādi jāsecina, ka padomju represijās 1940.-1941. gadā Latvijas poļu mino-

ritāte cieta lielus zaudējumus. Daudzus pieredzējušus sabiedriskās, izglītības un

kultūras dzīves vadītājus, kuri 20.-30 gados demokrātijas un pēc tam autoritārā

režīma apstākļos bija veidojuši un vadījuši Latvijas poļu nacionālo darbību, noslep-

kavoja, ieslodzīja nometnēs vai izsūtīja. Represēja arī daudzus patriotiski noskaņotus

poļu jauniešus, kuri bija gatavi aktīvi pretoties padomju totalitārismam, kā arī

daudzus citus Latvijas poļu tautības pilsoņus.

Tomēr Latvijā pēc valsts okupācijas vēl atradās arī ievērojams skaits 1939. gada

septembrī internēto Polijas armijas karavīru un valsts policijas darbinieku, kuru

lielākā daļa 1940. gada sākumā bija nosūtīta lauka vai meža darbos republikas
saimniecībās. Pēc Sarkanās armijas ienākšanas viņi turpināja strādāt, tomēr daudzi,

saprotot jaunās situācijas bīstamību, patvarīgi atstāja darbavietu vai pēc atvaļinā-

juma neatgriezās internēto virsnieku nometnē Ulbrokā. Izbēgušajiem palīdzību

sniedza vietējie poļi, slēpjot tos savās mājās un palīdzēdami atstāt okupēto valsti.

Bēgļu meklēšanā jūlijā aktīvi iesaistījās Kārtības policija, augustā - par Tautas miliciju

pārveidotā Latvijas policija. Tās rīkojumos tika sniegta plaša informācija par vietē-

jiem poļiem, ar kuriem konkrētas pazudušās personas bija uzturējušas sakarus un

viesojušās, kā arī uzdots pārbaudīt to dzīvesvietas. 37 Internēto bažām par savu

likteni neapšaubāmi bija pamats. Pēc padomju militāro varas iestāžu pavēles jau

16. augustā Latvijas Tautas armijas komandieris ģenerālis R. Kļaviņš bija spiests

dot pavēli Vidzemes divīzijas komandierim (viņa tiešā pakļautībā atradās internēto

virsnieku nometne Ulbrokā) "atbrīvot" no nometnes un nodot lekšlietu ministrijas

rīcībā 12 poļu virsniekus ar internēto vecāko virsnieku pulkvedi E. Perkoviču

priekšgalā (to pieprasīja no Maskavas atsūtītā speciālā IeTK operatīvā grupa). Kā

liecina paraksts krievu valodā, virsniekus kādam IeTK virsniekam nodeva tajā pašā

dienā.38 Faktiski minētie virsnieki tika apcietināti un ievietoti Rīgas Centrālcietumā

un lekšlietu tautas komisariāta apcietinājuma telpās Stabu ielā. 39 Pēc vairāku mē-

nešu ilgas pratināšanas viņiem tika piespriesti dažādi ieslodzījuma termiņi soda
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nometnē, izvedot uz ieslodzījuma vietām Krievijā, par spiegošanu pret PSRS.40 Jau

11.-14. jūlijā uz nometnēm Krievijā bija izvesti 4376 internētie poļu karavīri no

Lietuvas. Savukārt 17. augustā no Maskavas ar karaspēka vienību Rīgā ieradās

PSRS IeTK Karagūstekņu pārvaldes 2. daļas vadītājs valsts drošības vecākais

leitnants Makļarskis un IeTK Konvoja karaspēka pārvaldes 1. daļas priekšnieks

pulkvedis Ribakovs. Rīgā Makļarskis nekavējoties nodibināja sakarus ar operatīvo

grupu un PSRS sūtniecību. Konstatējot, ka internētie joprojām atrodas lauka darbos,

Makļarskis nekavējoties deva rīkojumu sakoncentrēt viņus Ulbrokas nometnē. Tas

bija jāveic Latvijas policijai, kurai tika paziņots, ka internētie jānogādā nometnē

pārreģistrācijai it kā jaunu personības dokumentu izsniegšanai un tālākai nosūtīša-

nai darbos vai arī - ja kāds izteiks tādu vēlēšanos - uz agrākajām dzīvesvietām

PSRS okupētajā Polijas daļā. 21. augustā ģenerālis R. Kļaviņš un Tautas armijas

štāba priekšnieka palīgs ģenerālis 0. Ūdentiņš griezās pie iekšlietu ministra ar

attiecīgu pieprasījumu.
41 Tajā pašā dienā apriņķu Tautas milicija uzsāka poļu virs-

nieku sapulcināšanu un konvojēšanu uz Ulbrokas nometni.42 Vienlaikus 22. augustā

tika atbrīvotas Ulbrokas nometnes telpas "sakarā ar iespēju poļu karavīrus nosūtīt

uz agrākajām dzīvesvietām" un pavēlēts visus internētos nodot "Sarkanās armijas

pārstāvju rīcībā". Tajā pašā dienā padomju majoram nodeva 170 cilvēku (no tiem

75 virsnieki), kuri speciālā septiņu vagonu dzelzceļa sastāvā tika izvesti uz Krieviju.

Turpmākajās dienās nometnes telpās un armijas teltīs tika sapulcināts vēl 641 inter-

nētais (312 robežsargu, 59 policisti, 16 ierēdņu, 11 virsnieku, 220 civilpersonu,

223 instruktori un kareivji), kurus 2. septembrī 22 vagonos izveda uz IeTK no-

metnēm Smoļenskas apgabalā (Juhnova un Kozeļska). 9. septembrī IeTK pārstā-

vim A. Fišmanam tika nodoti pēdējie 23 nometnes iemītnieki - un Ulbrokas nometni

pavēlēja likvidēt. Atlikušos aizturētos internētos nodeva IeTK pārstāvjiem. 21. oktobrī

bijušās Latvijas Tautas armijas štāba priekšnieks ģenerālis M. Jeske ziņoja lekšlietu

tautas komisariātam, ka Latvijas PSR robežās vēl atrodas 90 bijušo internēto, kuru

atrašanu uzņēmusies strādnieku un zemnieku milicija. Turpmāk notvertie tika ievietoti

Rīgas Centrālcietumā un nelielās grupās nosūtīti uz nometnēm Krievijā. Līdz

25. novembrim izdevās aizturēt vēl 32 bēguļotājus. 43 Vairākus notvertos uzreiz

nodeva viņu iepriekšējās darbības izmeklēšanai IeTK iestādēm, un viņiem tika

piespriesti dažādi sodi. Piemēram, 8. oktobrī apcietinātais bijušais poļu robežsargs
Vitolds Maļinovskis tika notiesāts par spiegošanu pret PSRS. Tomēr skaidrs, ka

vairākiem desmitiem izdevās izvairīties no apcietināšanas un lielā mērā tas notika

ar vietējo poļu atbalstu un aktīvu palīdzību.

Vairāki Latvijas poļi tika represēti par to, ka viņi palīdzējuši vai pat tikai satikušies

ar internētajiem poļiem. Tā, piemēram, 1940. gada 23. oktobrī apcietināja tēlnieku,

K. Zemdegas tēlniecības darbnīcas darbinieku Janu Lukasēviču, kurš bija centies
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ar pazīstama miliča starpniecību organizēt internētā Ježija Pionko bēgšanu ar laivu

uz Zviedriju. Apcietinātajam par to 1941. gada martā tika piespriesti trīs gadi

ieslodzījuma, ko viņam izdevās izciest un pēc kara atgriezties Latvijā. 44

Jauniete, bijusī Latvijas poļu savienības biedrene (būtībā IeTK krimināllietās

piederība šai un citām "nacionālistiskām" un "fašistiskām" poļu organizācijām

tika īpaši uzsvērta kā apcietinātās personas vainu apliecinošs fakts) Eva Zdano-

viča, tika apcietināta 1941. gada 14. jūnijā. Viņai tika inkriminēta sadarbība ar

poļu izlūkdienestu, jo 30. gados bija vairākkārt braukusi uz Poliju, kur dzīvoja

viņas līgavainis, kurš savukārt bija tuvs paziņa Polijas armijas apakšpulkvedim

Rudņickim). E. Zdanoviča vairākkārt bija apmeklējusi Latvijā internētos Polijas

armijas karavīrus Ulbrokas nometnē 1939.-1940. gadā, kā arī piedalījusies

ziedojumu vākšanā viņiem. Par to viņai tika piespriesti astoņi gadi ieslodzījuma

Solikamskas soda nometnē. 45

Baltkrievi

Norises valstī 1940. gada vasarā īpašas cerības viesa baltkrievu minoritātes sabied-

riskās dzīves vadītājos. Autoritārā režīma gados šī minoritāte tiešām bija zaudējusi

gandrīz visas skolas (1939./1940. mācību gadā Latvijā darbojās tikai Rīgas pilsē-

tas 1. baltkrievu pamatskola). Tam par iemeslu bija pirmkārt šīs minoritātes pār-

stāvju zemais nacionālās pašapziņas līmenis un ar to cieši saistītā vispārējā izglī-

tība. Jau 10. jūlijā Latvijas baltkrievu biedrības valde iesniedza lūgumu valdībai

atjaunot "bijušās fašistiskās Rīgas izglītības valdes pret baltkrievu vecāku gribu"

1936. gadā slēgto pilsētas 2. baltkrievu pamatskolu Sarkandaugavā (tās vietā bija

nodibināta jauktu tautību pamatskola), kā arī tajā pašā gadā slēgto baltkrievu vakar-

skolu un turpat arī papildu skolu. Par 2. baltkrievu pamatskolas pārzini lūdza iecelt

"no fašistiskās valdības cietušo, plaši pazīstamo starp Rīgas strādniekiem kā progre-

sīvu sabiedrisko darbinieku" Konstantīnu Jezovitovu. Vienlaikus Latvijas valdībai

(izglītības ministram) tika iesniegts biedrības lūgums atjaunot visas baltkrievu pa-

matskolas, "kas slēgtas pret vecāku gribu", un atvērt jaunas, kur bērnu skaits

pārsniedz 30, izveidot skolas pieaugušajiem analfabētisma likvidācijai un papildu

skolas strādājošajai jaunatnei laukos un pilsētās, atjaunot baltkrievu ģimnāzijas

Rīgā un Daugavpilī, skolotāju kursus Rīgā, lauksaimniecības skolu Krāslavā, dibi-

nāt baltkrievu bērnudārzus, atjaunot Izglītības ministrijā Baltkrievu izglītības pārvaldi,

atjaunot valsts pabalstus baltkrievu teātrim, kultūras, izglītības un jaunatnes orga-

nizācijām, kā arī pagastos, kur iedzīvotāju vairākumu veido baltkrievi, "atļaut balt-

krievu valodu līdzās latviešu valodai". lesniegtajā rakstā tika īsumā izklāstīti mino-

ritātes sabiedriski kulturālās dzīves zaudējumi autoritārās varas posmā un uzsvērts:
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"Tagad, kad reakcionāri fašistiskā valdība ir kritusi, baltkrieviem, kuru kulturālā attīs-

tība daudzus gadus bija mākslīgi apturēta, jādod iespēja un patiess atbalsts viņu

izglītības pacelšanai, lai tie ātrāk sasniegtu visu pārējo tautību kulturālo līmeni." 46

1940. gada 11. jūlijā Rīgā notika Latvijas baltkrievu biedrības, Latgales baltkrievu

pilsoņu un baltkrievu skolēnu vecāku pārstāvju kopsapulce. Tajā nolēma nosūtīt

apsveikumu Sarkanajai armijai, Staļinam un PSRS Sarkanās armijas maršaliem. 47

Kopsapulce pieņēma rezolūciju, kurā Latvijas valdībai tika iesniegti jau iepriekš izglītības

ministram izteiktie lūgumi. Vienlaikus pieņēma apsveikumu "Latvijas demokrātiskās

Republikas" valdībai. Tajā bija izteikta pārliecība, ka valdība "pilnā mērā, izejot no

21. jūnija deklarācijas, apmierinās visas baltkrievu minoritātes, kura visvairāk cietusi

no gāztās reakcionārās diktatūras, kultūr-izglītības vajadzības"48.

Rīgas pilsētas izglītības pārvalde tiešām jau jūlijā deva atļauju atjaunot 2. balt-

krievu pamatskolas darbību K. Jezovitova vadībā. 8. augustā Latvijas baltkrievu

biedrība lūdza pārvaldi atjaunot 2. pamatskolā arī baltkrievu bērnudārza grupu, bet

21. augustā -arī vakara un papildu skolu, kurās bija reģistrēti jau 132 iespējamie
skolēni. Pats K. Jezovitovs aktīvi darbojās jaunās varas izveidotajās skolotāju

arodbiedrības struktūrās, 49 un šajā arodbiedrībā pat tika organizēta baltkrievu

pedagogu sekcija. Tomēr arī Latvijas baltkrievu biedrība līdz ar citu tautību nacio-

nāla rakstura organizācijām tika slēgta 1940. gada rudenī, bet skolās pēc balt-

krievu vēsturnieku vērtējuma realizēja tādu pašu rusifikācijas politiku kā Baltkrie-

vijas Padomju Republikā, cita starpā - realizējot "baltkrievu tautas masās boļše-

vistisku aģitāciju nolūkā pārveidot baltkrievu skolas par krievu skolām" 50.

Padomju represijas aktīvākos baltkrievu sabiedriskos darbiniekus neskāra. Tas

daļēji izskaidrojams ar to, ka daudzi no viņiem aktīvi iesaistījās jaunajās varas

struktūrās. Tā, piemēram, Latvijas baltkrievu biedrības Revīzijas komisijas loceklis

Jāzeps Kajalo 29. augustā lūdza atbrīvot viņu no pienākumiem biedrībā sakarā ar

"aizņemtību darbā" Latvijas Komunistiskās partijas 10. rajonā. 51 Gandrīz ne pret

vienu no bijušajiem baltkrievu sabiedriskās dzīves vadītājiem leTK neierosināja

krimināllietu. Tas liekas dīvaini, jo daļa šo darbinieku 1918.-1920. gadā bija

piedalīj īsies cīņā pret padomju varu, bet daži bija saistīti ar krievu balto kustību arī

20.-30 gados. Raksturīgākais piemērs ir divas spilgtākās Latvijas baltkrievu

sabiedrības personības - Nikolajs Demidovs un Konstantīns Jezovitovs. Pirmais

1920. gadā kā baltkrievu nacionālo bruņoto formējumu virsnieks bija piedalījies

cīņā pret Sarkano armiju (arī ģenerāļa S. Bulaka-Balahoviča karaspēka sastāvā vēl

1920. gadā pēc Polijas un Padomju Krievijas pamiera noslēgšanas), turklāt viņa

komandētais Atsevišķais baltkrievu bataljons visilgāk piedalījās kaujās neitrālajā

joslā starp Poliju un Padomju Baltkrieviju. Latvijā viņš ieradās 1922. gadā, bija

skolotājs baltkrievu skolās un vadīja vairākas sabiedriskās organizācijas, tāpēc nav
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jābrīnās, ka viņu PSRS leTK apcietināja tūlīt pēc ierašanās Latvijā (1940. gada

vasaras beigās). N. Demidovs tika izvests uz Maskavu un ieslodzīts Lubjankas

cietumā. Taču pārsteigumu izraisa tas, ka drīz viņš tika atbrīvots un pat atgriezās

Latvijā.52 Zinot leTK darbības raksturu un metodes ar tūkstošiem apcietināto, šo

gadījumu var izskaidrot tikai ar to, ka N. Demidovs piekritis sadarboties ar lekš-

lietu tautas komisariātu. 53 Vēl jo vairāk tāpēc, ka leTK jau 1940. gada septembrī

zināja, ka N. Demidovs 30. gados regulāri sniedzis informāciju Latvijas Politiskajai

pārvaldei par Latvijas baltkrievu kustībā notiekošo. Sākotnēji N. Demidova lieta

tika izskatīta kopā ar bijušā Politiskās pārvaldes darbinieka - jau minētā S. Ficnera-

Jarska un bijušā baltkrievu sabiedriskā darbinieka un Latvijas Politiskās policijas

darbinieka Vladimira Korti lietas materiāliem. Pat konstatēja, ka V. Korti caur N. De-

midovu sniedzis izlūkošanas rakstura informāciju par Padomju Savienību "balt-

krievu nacionālsociālistiem", kas bijuši "vācu aģenti". Tomēr rudenī N. Demidova

lieta tika izdalīta atsevišķi, jo leTK darbiniekiem tajā "bija vēl noskaidrojami jau-

tājumi".54 Acīmredzot N. Demidova liktenis bija līdzīgs bijušā Baltkrievijas Tautas

Republikas militārās misijas Baltijas valstīs 1919.-1920. gadā vadītāja un šīs valsts

ģenerāļa K. Jezovitova liktenim. Kā apliecina pats Demidovs, jau no 1925. gada šis

baltkrievu sabiedriski politiskās un sabiedriskās dzīves vadītājs Latvijā bija PSRS

sūtniecības ziņotājs ar segvārdu "Ozols". Kopš 1940. gada vasaras viņš ar šādu

pašu segvārdu pārgāja Latvijas PSR lekšlietu tautas komisariāta dienestā. Viņš

atceras, ka 1941. gada martā izsaukts uz Maskavu kā arodbiedrību pārstāvis. Tur

leTK darbinieki devuši norādījumus saistīties ar baltkrievu politiskās emigrācijas

vadītājiem un censties pašam ieņemt pēc iespējas augstāku stāvokli tajā.55

Vienīgais no bijušajiem baltkrievu sabiedriskās dzīves darbiniekiem, kuru pa-

domju iestādes represēja, bija 1925. gadā kopā ar K. Jezovitovu un citiem Latgales

baltkrievu skolu skolotājiem baltkrievu separātismā apsūdzētais un Latgales apga-

baltiesā attaisnotais Vladimirs Korti (vēlāk gan viņš darbojās vienīgi krievu orga-

nizācijās). 56 Savukārt leTK viņu apsūdzēja kā Latvijas Politiskās pārvaldes darbi-

nieku un S. Ficnera-Jarska un N. Demidova savervētāju. Apsūdzībā, cita starpā,

tika īpaši uzsvērta viņa piederība 20. gadu pirmajā pusē "nacionālistiskajai" baltkrievu

biedrībai "Batjkovščina "("Tēvzeme"). Reizē ar S. Ficneru-Jarski viņam 1942. gadā

Astrahaņas cietumā tika izpildīts piespriestais nāves sods. 57

Represijas skāra arī citus baltkrievus, kaut arī mazāk par citām minoritātēm

(daļēji to noteica arī baltkrievu sociālā struktūra - lielākā daļa bija trūcīgi zemnieki).
1941. gada 14. jūnijā Rīgā tika apcietināts baltkrievu biedrības "Runj" ("Asni")

bijušā valdes locekļa Aleksandra Bulata dēls - zobu tehniķis, paukošanas treneris,

1936. gadā Latvijas meistartitulu izcīnījušais Aleksandrs Bulats, kurš bija beidzis Rīgas

baltkrievu pamatskolu un mācījies privātajā baltkrievu ģimnāzijā. Uz izmeklētāju
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jautājumu par nacionālo piederību, viņš atbildēja, ka ir baltkrievs, kaut arī viens no

viņam izvirzītās apsūdzības punktiem bija darbība "monarhistiskās baltgvardu" krievu

sporta biedrības "Russkaja sokojņa" Revīzijas komisijā. Otrs apsūdzības punkts

attiecās uz A. Bulata pretpadomju izteikumiem paziņām: "Kad sāksies karš, mēs -

latvieši visi kā viens sacelsimies pret komunistiem." - u.tml. 1942. gada aprīlī viņam

piesprieda 10 gadu ieslodzījumā, ko izcieta Soļikamskas soda nometnē (1946. gadā

tika noraidīts viņa Rīgā dzīvojošā tēva lūgums atbrīvot dēlu pirms termiņa). A. Bulata

sievai - latvietei Grietai Marijai Bulatai tika piespriesti pieci gadi ieslodzījumā par

šķietamo piederību "Russkaja soko/ņa" biedrībai (faktiski tas nebija iespējams saskaņā

ar organizācijas statūtiem, kas nepieļāva nestāvu tautību iedzīvotāju iestāšanos tajā).
Bulati drīkstēja atgriezties no nometinājumā tikai 1957. gadā. 58

Lietuvieši

Arī lietuviešu organizācijās likvidācijas process sākās jau 1940. gada jūnijā un jūlijā,
tas beidzās vasaras beigās un rudenī. Jūnija beigās darbību bija spiestas izbeigt

LSCO un LGCO ietvaros darbojošās lietuviešu skautu un gaidu vienības.

Rīgas pilsētas 1. lietuviešu pamatskolas abiturientu biedrība "Laisve" ("Brīvība")

jau 9. jūlijā bija spiesta paziņot Rīgas uzņēmumu valdei, ka pārtrauc elektriskās strāvas

patēriņu savās telpās Tirgoņu ielā. Organizācijas valdes pēdējā sēde notika 11. jūlijā,

un tajā tika spriests par turpmākās darbības principiem. Tika izvirzīti trīs priekšlikumi:

biedrībai turpināt darbu, kā arī visiem individuāli stāties "Darba jaunatnes" organizācijā,

izveidojot tajā lietuviešu nodaļu; nekavējoties likvidēt biedrību un individuāli stāties

"Darba jaunatnē"; turpināt darbību. Valdes locekļu domas dalījās, taču septiņi no

13 klātesošajiem nobalsoja par pirmo priekšlikumu -turpināt darboties un vienlaikus

mēģināt stāties "Darba jaunatnē". Galvenais arguments bija patriotisks - vēlēšanās

saglabāt "Laisves" vārdu. 59 lerobežotu darbību vēl kādu laiku turpināja arī citas lietu-

viešu organizācijas. 1940. gada oktobrī uz pieticīgākām telpām bija spiesta pāriet

Rīgas lietuviešu palīdzības un kultūras veicināšanas biedrība.60 Visskaidrāk lietuviešu

sabiedrībā notiekošās norises 1940. gada vasarā atspoguļojas lielākās, vairākas lietu-

viešu biedrības apvienojošās Latvijas lietuviešu apvienības valdes sēžu protokolos.

2. jūlijā valde nolēma pārreģistrēties un turpināt darbu jaunajos apstākļos, kā arī

Latvijas lietuviešu vārdā nosūtīt apsveikumus jaunajai Latvijas un Lietuvas Tautas

valdībai. 16. jūlijā valdē tika ziņots, ka Sabiedrisko lietu ministrijā iesniegts lūgums

pārreģistrēt lietuviešu avīzi "Lietuviu. baisas" ("Lietuviešu balss"). Turpmākajās dienās

apvienības priekšsēdētājs Augustins Vroņevsks un valdes loceklis ilggadējais pedagogs

Antans Buivids apmeklēja jaunās valdības izglītības ministru. Sarunā ministrs deva

solījumu, ka valstī strādājošās lietuviešu skolas un bērnudārzi varēs netraucēti turpināt



darbu tāpat kā iepriekšējā mācību gadā. Bez tam ministrs apsolīja izveidot (atjaunot)

Jelgavā lietuviešu pamatskolu. Tajā pašā laikā Sabiedrisko lietu ministrijā tika dota

atļauja laikraksta "Lietuviu, balsas" pārreģistrācijai. Turpmākajās nedēļās, attīstoties

valsts aneksācijas un sovetizācijas procesiem, lietuviešu apvienība turpināja cīnīties

par skolu saglabāšanu, tomēr oficiālo iestāžu atbildes uz pieprasījumiem bija ne-

skaidras. 13. augusta valdes sēdē A. Vroņevsks bija spiests ziņot, ka apturēta laik-

raksta "Lietuviiļ baisas" izdošana, bet 20. augustā - ka ģimnāzija, tāpēc ka privāta

(to uzturēja apvienība, kaut skola līdz 1940. gadam saņēma arī pilsētas finansējumu),
tiks slēgta. Apvienības valdes centieni panākt šā lēmuma atcelšanu rezultātus ne-

deva. Septembra sākumā ģimnāzija tika pievienota bijušajai Dzeņa latviešu ģimnāzijai.

Oktobrī organizācija iecēla Oktobra revolūcijas svētku organizācijas komiteju, šie svētki

arī tika pienācīgi sagaidīti, taču 12. novembrī notika pēdējā Latvijas lietuviešu apvie-

nības valdes sēde. Apvienība, tāpat kā citas lietuviešu sabiedriskās organizācijas, tika

slēgta. Vēl pirms tam apvienības dāmu komiteja apvienības 1938. gadā nopirktajā
namā Mellužos pabeidza bērnu vasaras kolonijas likvidēšanu. 61

Daudzus lietuviešus skāra padomju represijas. 1941. gada februārī Bauskā "par

spekulāciju" apcietināja vietējo rūpnieku un namīpašnieku, bijušo Latvijas lietu-

viešu apvienības Bauskas nodaļas valdes locekli Jāni Pleieru. Cietumā viņš saru-

nās ar kameras biedriem kritizēja padomju varu. Par to uzzināja cietuma admi-

nistrācija, un tāpēc J. Pleiers tika izvests uz Novosibirskas cietumu. 1941. gada

decembrī viņam tika piespriests 10 gadu ieslodzījuma soda nometnē, kur viņš gāja

bojā. 62 Savukārt viens no aktīvākajiem Latvijas lietuviešu sabiedriskajiem darbi-

niekiem - bijušais lietuviešu sporta biedrības "Vytis" dibinātājs un valdes priekš-

sēdētājs, Latvijas lietuviešu apvienības Rīgas nodaļas valdes loceklis, lietuviešu

pamatskolas fizkultūras skolotājs, LSCO lietuviešu pulciņu skautmeistars, 64. lietu-

viešu pulciņa vadītājs Staņislavs Burlēvičs Rīgā tika apcietināts 1941. gada 14. jūnijā.

Lielā mērā par aresta iemeslu bija S. Burlēviča bijušā skolnieka un viņa vadītā

skautu pulciņa bijušā skauta, bijušā LSDSP Lietuviešu sekcijas aktīvista Vladislava

Pilota lekšlietu tautas komisariātam uzrakstītā denunciācija, kurā detalizēti izklās-

tīja S. Burlēviča darbību lietuviešu "fašistiskajās un klerikālajās" organizācijās

lietuviešu skolā, kur viņš panācis "progresīvo" skolotāju atlaišanu. Pats V. Pilots

pēc 1934. gada 15. maija valsts apvērsuma šķietami pēc S. Burlēviča ziņojuma

bija uz 22 dienām aizturēts Politiskajā pārvaldē, taču visdrīzāk aizturēšanas iemesls

bija V. Pilota iepriekšējā aktīvā darbība LSDSP un lietuviešu sociāldemokrātu presē.

Bez tam bijušais skolnieks uzskaitīja citus S. Burlēviča "grēkus", piemēram, to, ka

viņš braukājis uz Lietuvu, kur "personiski draudzējies" ar Lietuvas politiskās policijas

priekšnieku un Valsts prezidenta A. Smetonas adjutantu, ka viņa brālis strādājis

Latvijas Politiskajā pārvaldē utt., tā secinādams, ka Burlēvičs "nepelna strādnieku
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varas uzticību", jo vienmēr ir bijis padomju varas un komunistu ienaidnieks.

Izmeklētāji pratināšanās tiešām galveno uzmanību pievērsa S. Burlēviča darbībai

sporta biedrībā "Vytis", skautu organizācijā un "fašistiskajā" latviešu studentu

korporācijā "Fraternitas Lataviensis", kurā viņš sastāvēja. Apsūdzētāji konstatēja,

ka S. Burlēvičs zem sporta nodarbību izkārtnes nodarbojies ar lietuviešu jaunatnes

audzināšanu "fašistiskā garā". 1942. gada martā Soļikamskā viņam par to piesprieda

nāves sodu, kas drīz pēc tam tika izpildīts.63

1941. gada 14. jūnijā Rīgā tika apcietināts arī bijušais Maikapara tabakas fabri-

kas meistars Rīgas lietuviešu palīdzības un kultūras veicināšanas biedrības valdes

loceklis un Latviešu-lietuviešu krājaizdevu sabiedrības biedrs Antons Katkēvičs,

kuram 1942. gada novembrī tika piespriesti 10 gadi ieslodzījuma par to, ka viņam

piederēja vairāki nami un tvaikoņi. Bez tam viņš bija aizsargu vada komandieris un

ik gadu ziedoja Aizsargu organizācijai 300 latu no saviem ienākumiem. Izsūtīta tika

arī A. Katkēviča ģimene.64

Nav apšaubāms, ka Latvijas lietuviešu sabiedrībā, tāpat kā jebkurā valsts

minoritātē, 1940.-1941. gadā bija vērojama uzskatu polarizācija. Spilgts piemērs

ir jau minētā V. Pilota politisko uzskatu salīdzinājums ar lietuviešu jaunatnes

biedrības "Laisve" bijušā Revīzijas komisijas locekļa Benedikta Rupša pārliecību.

30. gados viņš bija aktīvs radikālās latviešu tautas apvienības "Pērkonkrusts" biedrs,

tādējādi nonākdams Politiskās pārvaldes redzeslokā, 65 savukārt vācu okupācijas

laikā - V. Arāja SD komandas loceklis (1945. gada janvārī viņu apcietināja PSRS

drošības orgāni). 66 Tomēr kopumā Latvijas lietuvieši uztvēra padomju okupāciju

un Baltijas valstu neatkarības iznīcināšanu ar bažām un nepatiku.

Nav apšaubāms, ka padomju okupācija un aneksija PSRS sastāvā skāra pilnīgi visas

Latvijas valsts sabiedriski politiskās dzīves sfēras un mainīja visu iedzīvotāju likteņus.

Tas pilnībā attiecās arī uz nacionālo minoritāšu organizācijām un atsevišķiem to

pārstāvjiem - nacionālās organizācijas tika slēgtas, cilvēki represēti, bet skolu dar-

bībā, kas pagaidām tika atļauta, ieviesta pastiprināta pārkrievošanas politika. Okupācijas

sākumposmā atsevišķi minoritāšu sabiedriskās dzīves vadītāji nepamatoti cerēja, ka

jaunās varas apstākļos būs iespējama pat savas nacionālās sabiedriskās dzīves

aktivizēšana (sevišķi aktuāls šis jautājums bija pēc K. Ulmaņa autoritārās varas posmā

valsts realizētās visu dzīves sfēru latviskošanas, kad slēdza daudzas minoritāšu

izglītības iestādes un organizācijas), taču jau 1940. gada vasarā un rudenī kļuva

acīmredzama šo cerību absolūtā nepamatotība. Neatkarīgajā Latvijā sasniegtais

augstais dzīves līmenis, pieredzētās (kaut arī no 1934. gada 15. maija valsts apvērsuma

ierobežotas) politiskās un sabiedriskās dzīves iespējas neapšaubāmi radīja situāciju,

kad starp Latvijas nacionālo minoritāšu pārstāvjiem bija ievērojams skaits pret valsti



visaugstākā mērā patriotiski noskaņotu cilvēku. Turklāt tas nebūt nenozīmēja, ka šie

cilvēki zaudējuši savu nacionālo pašapziņu -viņi vienkārši identificēja sevi ar konkrētu

tautību un Latvijas valsti. Tādējādi jāsecina, ka daudzi Latvijas poļi, lietuvieši un

baltkrievi uztvēra valsts okupāciju ar tādām pašām negatīvām izjūtām kā absolūtais

latviešu tautas vairākums. No aplūkotajām trim Latvijas minoritātēm padomju varas

represijas visaktīvāk tika vērstas pret poļiem, tomēr tās skāra arī lietuviešus un

baltkrievus. Tiem apcietinātajiem, kuri bija aktīvi darbojušies savu minoritāšu sabied-

riski politiskajā dzīvē, padomju represīvās iestādes šo faktu minēja kā vienu no

galvenajiem apsūdzības punktiem. Okupētajā Latvijā tika aizsākts process, ko padomju

varas iestādes pilnībā pabeidza pēc Otrā pasaules kara, -jebkāda nacionāla rakstura

sabiedriskās dzīves iznīcināšana.
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Eriks Jēkabsons

Repressions by the Soviet Rule against the Polish, Lithuanian

and Belorussian Population of Latvia in 1940-1941

Summary

The occupation of the Republic of Latvia by the Soviet Union and the Red Army,

the ensuing repressions and replacement of entire political and social system with

the totalitarian political regime of the USSR in 1940-1941 affected not only the

ethnic Latvian population but also ethnic minorities and their activities in the fields
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of culture, education and others. The same processes that were going on in the

entire social and political life of the occupied country refer to these ethnic groups

as well. The present paper deals with the impact of the occupation and the ensuing

annexation of Latvia into the USSR on the Polish, Belorussian and Lithuanian

population of Latvia. These ethnic minorities constituted a rather considerable

proportion of the total population. The population census of 1930 registered

59 374 Poles (3.12% of the population), 36 029 Belorussians (1.89%) and 25 885

Lithuanians (1.36%). Thus together these minorities presented 6.37% of the

population of Latvia. Poles had settled mostly in Latgale, Ilūkste district, Riga and

Liepāja, Belorussians in Latgale and Ilūkste district, Lithuanians in Riga, Liepāja

and Zemgale. While farmers constituted a considerable proportion among these

three ethnic groups (particularly Belorussians), these minorities comprised also a

considerable number of ethnically-conscious intellectuals who were in charge of

the social and political activities of these groups.

In the summer of 1940 some leaders of ethnic minorities pinned vain hopes

on the possibility under the new rule to resume the work of their ethnic schools

and organisations that had been closed under the authoritarian regime. However,

already in summer and autumn all public organisations of ethnic minorities were

banned and their schools became subject to increased Russification and So-

vietisation. The most active leaders of the social and political life of minorities

suffered repression by the Soviet rule, many of them were arrested, murdered in

Latvia or in deportation in Russia, imprisoned in punitive camps or deported. As

early as September 1940 the soldiers of the Polish Army who had been interned in

Latvia in the autumn of 1939 were also deported to camps in the mainland of

Russia.

Facts allow no doubt that the Soviet occupation and incorporation into the

USSR affected absolutely all spheres of the social and political life of the Republic

of Latvia and changed the destinies of entire population. It fully refers also to

organisations of ethnic minorities and individual representatives of these mi-

norities: ethnic organisations were banned, people were repressed while schools

that were still allowed to function became subject to increased policy of Russi-

fication. Among the above mentioned three ethnic minorities of Latvia, Poles were

hit worse by the repression which, though to a lesser degree, affected also

Lithuanians and Belorussians. The process aimed at the elimination of all kinds of

social activities that bear ethnic character started and was completed by the Soviet

authorities after World War 11.



Ainārs Lerhis

Padomju režīma represijas pret neatkarīgās Latvijas

diplomātiem

Raksta mērķis ir sniegt ieskatu padomju totalitārā režīma īstenotajā genocīdā pret

Latvijas diplomātiem kā Latvijas tautas nelielu daļu. Tāpat kā daudzi citi Latvijas

iedzīvotāji, arī diplomāti tika apcietināti gan Baigajā gadā, gan 1941. gada 14. jūnijā,

deportēti un ieslodzīti dažādās nometnēs: Vjatlagā, Usoļlagā, Sevurallagā, Sevvos-

toklagā, Karlagā, Kraslagā un Noriļlagā. PSRS lekšlietu tautas komisariāts (IeTK)

ar diplomātiem izrīkojās tāpat kā ar Latvijas valsts politiskajiem, saimnieciskajiem

un militārajiem darbiniekiem.

1940. gada jūlijā PSRS uzsāka represijas pret Latvijas valstsvīriem. 1 Tas bija

pirmais represiju vilnis, kas skāra Baltijas valstu politisko un intelektuālo eliti.2

Represijas pret latviešu diplomātiem sākās jau 1940. gada vasarā. Vairākus Ārlietu

ministrijas (ĀM) darbiniekus apcietināja pirms Latvijas inkorporācijas PSRS sastāvā,

sākot ar ministru V. Munteru. Tāpat kā citus nevainīgus Latvijas patriotus, arī

diplomātus padomju okupācijas vara sodīja ar atpakaļejošu datumu - par darbību

neatkarīgā valstī.

Vairāki jau 1940. gada jūlijā - septembrī VDTK apcietinātie Latvijas Repub-

likas (LR) pārstāvniecību darbinieki minēti vēl ĀM darbības pēdējo mēnešu

dokumentos pirms tās likvidācijas. 3 Latvijas Valsts vēstures arhīvā atrodami

dokumenti par diplomāta P. Alberta apcietināšanu, 4 kā arī viņa dzīvesbiedres

Millijas Alberts 1940. gada augusta vēstule A. Jablonskim 5
un 1941. gada janvāra

vēstules ĀM likvidētājiem, 6 lūdzot palīdzību. Departamenta direktora A. Kampes

liktenis aplūkots vairākos rakstos. 7 Daudzās publikācijas piemin bijušā ārlietu

ministra K. Ulmaņa represēšanu, bet visplašāk to pētījuši prof. E. Dunsdorfs 8
un

prof, i Ronis9

. Tāpat daudzās publikācijās analizētas V. Muntera gaitas cie-

tumniecības gados un pēc atgriešanās Latvijā. 10 1. Ronis rakstījis par LR sūtņa

F. Kociņa 11 un militārā atašeja Maskavā J. Zālīša 12 likteni. E. Dunsdorfs rakstījis

par sūtņa L. Sējas un departamenta direktora T. Anševica likteni. 13 Turklāt L. Sēja

cieta gan no vācu, gan padomju okupācijas režīma represijām. Arī par viņu rakstījis

I. Ronis. 14
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F. Cielēns savās atmiņās atceras, ka 1941. gada 14. jūnijā deportēti konsuli

E. Krasts un J. Vilciņš. 15 R. Treijs minējis ministrijas augstākā ranga diplomātu

likteņus.
16 1. Vizulis devis īsu pārskatu par 1940.-1941. gada deportētām Latvijas

augsta līmeņa politiskām, militārām un tieslietu vadošām personām; nosaukti vairāki

diplomāti.17 īsas ziņas par kriminālnoziegumos apsūdzētajiem diplomātiem pieeja-

mas fundamentālajā darbā "No NKVD līdz KGB: Politiskās prāvas Latvijā, 1940-

----1985". 18 Vairāku ārlietu darbinieku (H. Albats, J. Kūlmanis) likteņi minēti arī krājumā

"Es sapni par dzimteni pagalvī likšu". 19 Fakti par represijām (parasti gan tikai īsziņas

veidā) atrodami arī A. Švābes (L. Švābes) un E. Andersona rediģētajā izdevumā

"Latvju enciklopēdija".20

Vispārēja rakstura pārskatu par represijām pret Latvijas pilsoņiem publicējis

A. Bambals, atsedzot padomju represiju mehānismu un metodes. 21 Tādas pašas
metodes lietoja arī pret diplomātiem. Latvijas Valsts vēstures arhīva izdotajā

biogrāfiskajā vārdnīcā "Latvijas armijas augstākie virsnieki, 1918—1940" 22 atroda-

mas ziņas par to virsnieku likteni, kuri kādu laiku strādāja arī ārlietu dienestā.

Joprojām nozīmīgs informācijas avots ir trimdā izdotā grāmata "Šie vārdi apsūdz"

ar 1940.-1941. gadā represēto personu sarakstiem, tomēr tie ir nepilnīgi. Precī-

zāks ir LVA izdotais fundamentālais darbs "Aizvestie". 23

Arestētajiem diplomātiem 1941. gada augustā -septembrī PSRS soda nomet-

nēs ieviesa krimināllietas. Masveida pratināšanas un "čekas lietu" ieviešana, "doku-

mentu noformēšana" sākās pēc 1941. gada 25. augusta. Tā kā čekistu rīcībā bija

ļoti maz dokumentāru "pierādījumu apsūdzības uzrādīšanai", 24
apsūdzības tika

safabricētas. Daži arestētie pratināšanā izrādīja apbrīnojamu drosmi un stāju.

Apsūdzību slēdzienā tika minētas galvenās apsūdzības, to būtība bija inkriminēt

noziegumus pret pastāvošo režīmu pēc tālaika KPFSR Kriminālkodeksa 1926. gada

redakcijā 25 (KPFSR XX) 58. panta apakšpunktiem, lai neviens nepaliktu bez "nozie-

guma pret Padomju valsti". 26

ĀM darbinieku atgriešanās Latvijā kļuva iespējama 50. gadu beigās un 60. gadu

sākumā līdz ar Staļina personības kulta nosodījumu un politiski represēto personu

daļējas reabilitācijas sākumu PSRS. Formālo reabilitāciju pārsvarā veica Baltijas

Kara apgabala Kara prokuratūra 1956.-1968. gadā, attaisnojot "nozieguma neesa-

mības dēļ".27 Tie, kuriem bija laimējies atgriezties Latvijā, 50. gadu beigās lūdzot

reabilitāciju, vairākos gadījumos atteicās no 1941. gadā dotajām liecībām, jo toreiz

viņi bija spīdzināti un tāpēc snieguši nepareizas liecības. 28 Visbiežāk spriedumos

pret LR amatpersonām tika izmantota KPFSR XX 58. panta 4. un 13. daļa. 29

Raksts balstīts uz bijušās PSRS (LPSR) Valsts drošības komitejas (VDK) kri-

mināllietām, kas tagad glabājas Latvijas Valsts arhīvā. No Latvijā esošajiem krimi-

nāllietu materiāliem nav iegūstama pilnīga aina. Piemēram, vairākus augsta ranga
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diplomātus, kas tika ieslodzīti Maskavas cietumos, nošāva 1941. gada jūlijā. Viņu
krimināllietas atrodas Krievijā. Pēc PSRS leTK Sevišķās apspriedes lēmuma vairāku

diplomātu tālākais liktenis nav zināms.

Tā kā represēto diplomātu skaits (tāpat kā diplomātu skaits vispār) bija neliels,

iespējams par katru represēto personu sniegt īsu personāliju. Biogrāfiju atstāstā

galvenā uzmanība pievērsta ar ārlietām saistītiem faktiem un amatiem. Daudzos

izmeklēšanas lietas dokumentos apkopojoša rakstura pamatinformācija atkārto-

jas. Tomēr galvenā uzmanība pievērsta atsevišķām epizodēm krimināllietu iz-

meklēšanas procesā, apsūdzības rakstu formulējumiem (daudzviet saglabāta

padomju terminoloģija un čekas žargons) un personas tālākajam liktenim. No

izmeklēšanas procesa pratināšanu protokoliem galvenokārt minēti fakti, kas saistīti

ar apsūdzēto personu darbību ārlietu jomā. Arī gadījumā, ja vēsturiskie fakti tajos

minēti neprecīzi, saglabāts apsūdzības rakstu formulējums. Analizēti iegūtie

materiāli par diplomātiskos rangus un amatus ieguvušām personām - diplo-

mātiem -, kā arī augstākām amatpersonām ārlietu resora konsulārajā nozarē.

Pārsvarā tieši šīs personas tika pakļautas kriminālmeklēšanai. Mazāk minēti ĀM

darbinieki, kuriem attiecīgā ranga un amata nebija un kurus parasti izsūtīja

administratīvā kārtā.

Čeka faktiski jebkuru datu vākšanu, ar ko tradicionāli nodarbojas sūtniecības,

kvalificēja kā spiegošanu. Pēc čekistu loģikas iznāca, ka Latvijas diplomātiem

spiegošana ir bijusi galvenais dzīves un darba saturs - viņi neko citu vispār nav

darījuši. Čekistiem piemita "spiegu mānija", bet tas bija tāpēc, lai varētu notiesāt

jebkuru cilvēku. Visnelabvēlīgākajā situācijā bija tie diplomāti, kas bija strādājuši

Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās Krievijā (PSRS). Čeka viņus

tradicionāli turēja aizdomās un vēlāk apsūdzēja par spiegošanu, ar to saprotot

pilnīgi jebkādas informācijas - arī legālas - vākšanu, kas ir ikvienas valsts sūt-

niecības uzdevums. Čekisti praktizēja it kā neloģisku, bet izskaidrojamu pieeju -

izmeklētāji neuzticējās apsūdzētā liecībām, tomēr par kompromitējošām uzskatīja

un izmantoja liecinieku liecības par apsūdzēto.

Diemžēl čekistu provokatīvās apsūdzības, starp tām par dažāda veida izlūkoša-

nas darbību, ar pieejamajiem avotiem nav ne apstiprināmas, ne noraidāmas arī

tajos gadījumos, kad lietās atrodas agrāk sagatavoti kompromitējoši materiāli

(diplomātu lietās visbiežāk tie attiecas uz apsūdzību par spiegošanu pret PSRS).

Izmeklēšanas lietās patiesība mijas ar apsūdzēto fiziskas ietekmēšanas rezultātā

parakstītām nepatiesām liecībām. Tāpēc iespējams vienīgi norādīt uz šādu doku-

mentu un no tiem izrietošo apsūdzību esamību attiecīgajās krimināllietās. Tomēr

dažviet šie dokumenti rakstā minēti, nevis lai represētos diplomātus kompromitētu

no vēsturnieka puses, bet konkrētu metožu ilustrēšanai un zināmas specifikas
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atklāšanai, kādu čeka lietoja represijās pret diplomātiem. Daudzi turpmāk minētie

fakti runā paši par sevi - gan attiecībā uz čekas metodēm, gan apsūdzēto rīcību

ārkārtas apstākļos.

Vairākus diplomātus reabilitēja (pēc nāves) LPSR Prokuratūra 1989.-1991. gadā

saskaņā ar PSRS Augstākās Padomes Prezidija 1989. gada 16. janvāra dekrētu. Vai-

rākos reabilitācijas slēdzienos atzīts, ka diplomāts inkriminētās darbības veicis neat-

karīgās Latvijas laikā, būdams suverēnas valsts pilsonis, tāpēc reabilitēts, atcēla

Sevišķās apspriedes lēmumu vai lēmumu par lietas izmeklēšanas izbeigšanu (ja apsū-

dzētais bija miris pirms tiesas vai Sevišķās apspriedes lēmuma) un izbeidza krimināl-

lietu nozieguma sastāva trūkuma dēļ. Vēlāk reabilitāciju veica atjaunotās Latvijas

Republikas Ģenerālprokuratūra vai Augstākā tiesa saskaņā ar LR tiesību aktiem.

Viens no pirmajiem Golgatas ceļu izgāja Ārlietu ministrijas darbinieks, jurists,

starptautisko tiesību speciālists un ārlietu ministra v.i. Hermanis Albats (1879-

----1942). Viņu 1941. gada 14. jūnijā LPSR leTK Valsts drošības pārvalde (VDP) ares-

tēja Rīgā. 30 Sakarā ar PSRS un Vācijas kara sākumu deportēts uz Kirovas apgabala

Ļesnojes ciemu (Vjatlags).
31 Pratināšanās par amatiem LR ĀM un piedalīšanos

starptautisko līgumu izstrādāšanā viņš noraidīja čekistu provokatīvo jautājumu, ka

būtu noslēdzis pret PSRS vērstus līgumus. Atbildēja, ka nevienas valsts izlūkdie-

nests viņu nav vervējis; ka uzskatījis par savu pienākumu kalpot jaunajai Latvijas

valstij un izveidot demokrātisku iekārtu.32 1941. gada 20. septembrī papildu prati-

nāšanā atzina savu vainu par to, ka ieņēmis atbildīgus amatus Latvijas ĀM.33

28. septembra apsūdzības rakstā apsūdzēts par to, ka, ieņemot atbildīgus amatus

Latvijas buržuāziskās valdības Ārlietu ministrijā, nostiprinājis fašistisko iekārtu Latvijā

un līdz ar to cīnījies pret revolucionāro kustību, t.L, veicis noziegumus pēc KPFSR

XX 58. 13 panta.34 Kirovas apgabala tiesas pastāvīgās sesijas krimināllietu tiesu

kolēģija piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, tiesību atņemšanu uz pieciem

gadiem un mantas konfiskāciju. 35 Miris ieslodzījumā Vjatlagā 1942. gada 9. februārī.

LR Augstākā tiesa viņu reabilitēja 1992. gada 21. maijā. 36

Sūtniecības Maskavā 1. sekretārs Paulis Alberts (1901-1941), kopā ar sievu no

Maskavas braucot uz Vāciju tur pavadīt atvaļinājumu, naktī no 1940. gada 12. uz

13. jūliju caurbraucot tika aizturēts Daugavpilī un 14. jūlijā atvests uz Rīgu, kur LR

leM Drošības policijas departamenta Politiskās policijas pārvalde (vēlāk - LPSR leTK

VDP) viņu ieslodzīja aresta telpās. Kopš aresta dienas viņu atstādināja no amata ārlietu

resorā, tomēr, kaut arī P. Alberts atradās apcietinājumā, viņš skaitījās piekomandēts

ministrijai vēl no 1. līdz 31. augustam un atbrīvots no amata pēc atvaļinājuma "iz-

mantošanas", sākot ar 11. oktobri, resora likvidācijas dēļ.37 Ar PSRS Augstākās tiesas

kara tiesas kolēģijas 1941. gada 23. jūnija spriedumu pēc XX 58. 4 panta un 58. 6 panta

1. daļas sodīts ar augstāko soda mēru - nošaušanu. Spriedumā Alberts atzīts par
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vainīgu, ka 1) viņš kā Latvijas oficiāla persona PSRS 1931.-1940. gadā spiegojis

pret PSRS; 2) savās korespondencēs Latvijas oficiālām personām un presei ziņojis

apmelojošus izdomājumus par PSRS; 3) pēc padomju varas nodibināšanās Latvijā

gatavojies bēgt uz ārvalstīm. Inkriminētajā apsūdzībā P. Alberts sevi par vainīgu atzi-

nis pilnībā. Pratināšanā 1940. gada 30. oktobrī viņš liecināja, ka Maskavā vācis ap-

melojoša rakstura informāciju un sūtījis to Ārlietu ministrijai. Šie materiāli vēlāk tika

izmantoti pret Padomju Savienību naidīgos nolūkos. 1941. gada 27. marta pašrocī-

gajā liecībā Alberts rakstīja, ka Latvijas misija vākuši politiska rakstura informāciju

par PSRS un sūtīja ĀM Politiskajam departamentam, ka Politiskā departamenta direk-

tors devis norādījumus vākt šādas ziņas. 38 Nošauts 1941. gada 12. jūlijā Maskavā. 39

ĀM Administratīvā departamenta direktoru Teodoru Anševicu (1900-1942)
LPSR leTK arestēja 1941. gada 14. jūnijā, tāpēc ka viņš bija augsta ranga darbinieks

Ārlietu ministrijā (pamatojoties uz avotiem "Es viņu pazīstu" 40 un J. Frīdrihsona-

Skraujas 1941. gada 10. jūnijā rakstītām liecībām).41 Kopā ar ešelonu 18. jūnijā

atvests Babiņino stacijā. 20. jūnijā konvojēts uz Juhnovas lēģeri, izlēkdams no

automašīnas un mezdamies upē, mēģinājis izdarīt pašnāvību. levainots galvā, vēlāk

nogādāts lēģerī.42 Anševicu ieslodzīja leTK Smoļenskas apgabala Medinas cietumā

Nr. 5. Kad Juhnovas lēģeris tika pārcelts uz Ivanovas apgabala Suzdaļu, septembrī

viņu etapēja uz turieni. 43 Miris 1942. gada 23. janvārī Tatārijas APSR leTK cietumā.44

1990. gada 2. februārī viņu reabilitēja LPSR Prokuratūra. 45

Kārlis Baginskis (1895-1945) 1921.-1922. gadā bija Latvijas sūtniecības Maskavā

aģents bēgļu lietās.46 Arestēts 1941. gada 14. jūnijā, arestētā anketa tika izpildīta Vjat-

laga nometnē Soļikamskā. 47 Čekisti interesējās par darbību Maskavā, kur kopā ar Eva-

kuācijas komisijas pārstāvi uzskaitījis personas, kas vēlas atgriezties Latvijā. 1940. gada

oktobrī it kā atsaucies uz sūtņa K. Zariņa radioraidījumiem no Londonas, ka Latvijas

liktenis neesot aizmirsts. Pratināts par sadarbību ar "Pērkonkrustu". 48 1942. gada

21. janvārī apsūdzēts pēc XX 58.13 panta un 58. 10 panta 2. daļas par to, ka piedalījies

kaujās pret Sarkano armiju, uzturējis sakarus ar "Pērkonkrustu" un veicis pretpadomju

aģitāciju, ierosināts piešķirt augstāko soda mēru. 49 PSRS leTK Sevišķā apspriede

1942. gada 14. martā piesprieda 10 gadus labošanas darbu nometnē (LDN). 50 1945. ga-

da 22. februārī Krasnojarskas apgabala tiesa viņam piesprieda brīvības atņemšanu uz

10+5 gadiem saskaņā ar XX 58. 10 pantu. Miris 1945. gada 23. septembrī Kraslagā.

1989. gada 14. jūlijā viņu reabilitēja LPSR Prokuratūra. 51 1993. gada 11. martā LR

Ģenerālprokuratūra par K. Baginski sastādīja reabilitācijas apliecību. 52

1921 -1922. gada militārais pārstāvis Padomju Krievijā Žanis Bans (1885-1941)

1940. gada oktobrī tika atvaļināts un 20. decembrī apcietināts, izvests uz PSRS.

1941. gada 18. jūlijā viņam piesprieda nāves sodu, kas tika izpildīts 1941. gada

16. oktobrī Maskavā. 53
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Sūtnis un ārlietu ministrs Antons Balodis (1880-1942) tika arestēts 1941. gada

14. jūnijā un izsūtīts, jo bija augsta ranga diplomāts.54 Miris 1942. gada 1. janvārī

Soļikamskas nometnē. 55 Viņu 1991. gada 18. februārī reabilitēja LR Ģenerāl-

prokuratūra. 56

ĀM Administratīvi juridiskā departamenta 2. sekretārs 1923. gadā Augusts

Bauke (1896-1941) nomira ieslodzījumā.

Latviešu Pagaidu nacionālās padomes Ārlietu nodaļas vadītāja biedram 1917-

-1918. gadā Arvedam Bergam (1875-1941) 1941. gada 28. februārī tika inkri-

minēta apsūdzība, ka viņš piedalījies visreakcionārāko labējo partiju dibināšanā

un darbībā, 1917. gadā aktīvi cīnījies pret padomju varu un par neatkarīgas

buržuāziskas Latvijas izveidošanu, bijis Nacionālā centra partijas organizētājs un

vadītājs un laikraksta "Latvis" redaktors. 57 1941. gada 22. aprīļa pratināšanā

minēts, ka 1919. gadā bijis delegāts Parīzē, kur uzrakstījis brošūru "Latvija un

Krievija: Apskats par kādu pasaules kara problēmu", pierādot cariskās Krievijas

atjaunošanas nevēlamību. Par darbību Ārlietu nodaļā nav minēts.58 Pārvests uz

IeTK Čkalovas (tag. Orenburga) apgabala pārvaldes Soļiļeckas cietumu Nr. 2.59

1941. gada 30. augustā apsūdzēts par to, ka, būdams iekšlietu ministrs, galēji

labējās Nacionālā centra partijas dibinātājs un laikraksta "Latvis" galvenais redak-

tors, aktīvi cīnījies pret PSRS un komunistisko kustību, tātad noziedzies pēc XX

58.4
un 58. 10 panta 1. daļas un 58. 13 panta.60 1941. gada 29. septembrī Čkalovas

apgabala tiesas krimināllietu tiesas kolēģija pēc XX 58.4
un 58. 10 panta 1. daļas

A. Bergam piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem un pēc 58. 13 panta un

par visiem inkriminētajiem noziegumiem kopā - augstāko soda mēru.61 Nošauts

1941. gada 19. decembrī Čkalovā. 62 1991. gada 7. augustā viņu reabilitēja KPFSR

Augstākā tiesa; spriedums tika atcelts un lieta pārtraukta nozieguma sastāva

trūkuma dēļ.63

Sūtnis Lielbritānijā un vēlāk konsuls Ļeņingradā Georgs Bisenieks (1885-1941)
tika apcietināts 1940. gada 4. oktobrī, 1941. gada 21. februārī etapēts uz Maskavu,

bet 7. jūlijā PSRS Augstākā tiesa pēc XX 58. 6 un 58. 8
panta piesprieda nāves sodu.

Nošauts 1941. gada 27. jūlijā. Viņa krimināllieta atrodas Krievijā.

Sūtniecības Kauņā atašejs 1930.-1933. gadā Arvīds Bredermans (-is) (1900-

-1970) tika apcietināts 1940. gada 10. septembrī, jo esot nodarbojies ar izlūkdarbību

Japānas labā (1939. gada maijā - 1940. gada septembrī Japānas sūtniecībā Rīgā

apkopojis PSRS preses materiālus). 64 leslodzīts Rīgas cietumā. 65
Apsūdzēts, ka

bijis Japānas izlūkdienesta spiegs un savu darbību vērsis pret PSRS; nodarbojies

ar valūtas spekulācijām (XX 58. 4
, 58. 6

un 59. 12 pants). Sevi par vainīgu atzinis

daļēji.66 Sevišķā apspriede 1941. gada 23. aprīlī nolēma par spiegošanu A. Breder-

manu ieslodzīt LDN uz astoņiem gadiem.67
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1959. gadā A. Bredermans, atgriezies Rīgā, lūdza noņemt viņam sodāmību, lai

pēc tam varētu iesniegt lūgumu doties uz pastāvīgu dzīvi Zviedrijā un apvienoties

ar ģimeni. Sodāmību nenoņēma. 68 Šī iesnieguma dēļ viņa krimināllieta tika papil-

dināta ar jaunas operatīvās izmeklēšanas materiāliem. Tajos lasāms, ka 1948. gadā,

nopratinot Japānas diplomātiskās misijas Rīgā sekretāru (1940. gada marts-

septembris) Miji Josito, noskaidrots, ka Bredermans bijis Japānas misijas aģents

Latvijā. 69 Sevišķā apspriede 1948. gada 21. augustā atcēla iepriekšējo lēmumu

Bredermana lietā, bet 1948. gada 16. oktobrī viņu otro reizi notiesāja uz 15 gadiem.
70

1955. gada 6. februārī atbrīvots no ieslodzījuma. 71 Pēc atgriešanās Rīgā Breder-

mans bija pakļauts aģentūras novērošanai. 72 Miris 1970. gada 22. februārī Rīgā. 73

Viņu reabilitēja LR Ģenerālprokuratūra 1992. gada 8. janvārī. 74

1941. gada 14. jūnijā Rīgā tika arestēts 75 Bernhards Buķis (1881-1942), jo

viņš 1923.-1924. gadā bija Latvijas konsulāta Petrogradā sekretārs, 1924.-1925. ga-

dā - vicekonsuls Ļeņingradā, 1925. gadā atgriezies Latvijā, uzturējis pastāvīgus

sakarus ar savu radinieku Ļeņingradā, kuru leTK orgāni arestēja par spiegošanas

datu nodošanu ārzemēm. 76

Pēc kara sākuma B. Buķis evakuācijas kārtībā tika etapēts uz Usoļlagu. 77

1941. gada 11. decembrī pratināšanā Soļikamskā minējis, ka 1922. gadā optējis

Latvijas pavalstniecību un turpmāk dienējis Latvijas konsulātā. Pratināts par radi-

niekiem PSRS. Uz jautājumu par savu spiegošanas darbību noliedza, ka to būtu

darījis. 78 Atzina sevi par vainīgu, ka strādājis minētajos amatos konsulātā. 79 1942. ga-

da 5. februārī apsūdzēts par dienestu minētajos amatos Latvijas konsulātā Petro-

gradā (XX 58. 13 pants). 80

B. Buķis tika nogādāts Molotovas (tag. Perma) cietumā 1942. gada 23. aprīlī,

miris 14. jūnijā.81 1957. gada 18. jūnijā LPSR Prokuratūra atcēla Molotovas apga-

bala leTK pārvaldes 1943. gada 20. marta lēmumu par lietvedības pārtraukšanu

Buka lietā82
un no savas puses pārtrauca lietvedību B. Buķa lietā krimināli sodāma

nodarījuma sastāva trūkuma dēļ.83 LPSR Prokuratūra 1990. gada 10. oktobrī izbei-

dza lietu nozieguma sastāva trūkuma dēļ. 84

Hugo Celmiņš (1877-1941) 1935.-1938. gadā bija Latvijas sūtnis Berlīnē, pēc

tam atstāts ĀM pārziņā. 1940. gada 11. oktobrī LPSR leTK VDP arestēts un 12. oktobrī

ievietots Rīgas Centrālcietumā, 1941. gada jūnijā deportēts (etapēts) uz cietumu

Maskavā. 1941. gada 7. jūlijā PSRS Augstākās tiesas kara tiesas kolēģijas slēgtā sēdē

viņam piespriests nāves sods un mantas konfiskācija. 1941. gada 30. jūlijā nošauts

Ļefortovas cietumā Maskavā. 1991. gada oktobrī viņu reabilitēja PSRS Prokuratūra. 85

ĀM Administratīvi juridiskā departamenta 3. sekretārs 1936.-1937. gadā Valsts

prezidenta privātsekretārs Jānis Cimmermanis (viņš arī Rudums) (1908-1942)
1940. gada 22. jūlijā kopā ar K. Ulmani tika aizvests uz Maskavu un nometināts vasarnīcā



78 Padomju okupācija Latvijā 1940.-1941. gada

Piemaskavā. 86 No turienes 2. augustā aizvests uz Astrahaņu, kur kā administratīvi

izsūtītais dzīvoja līdz arestam. 87 1941. gada 26. jūnijā arestēts, jo esot spiegojis pret

PSRS. Viņu ieslodzīja leTK Astrahaņas iekšējā cietumā. 88 Vēlāk ieslodzīts leTK Sta-

ļingradas (tag. Volgograda) apgabala pārvaldes iekšējā cietumā un Tambovas apgabala

LDN. 1941. gada 10. jūlijā pratināšanā viņš neatzina sevi par vainīgu. 89 Pratināšanas

protokolos J. Cimmermaņa diplomātiskā darbība nav minēta. 1941. gada 26. augustā

Staļingradā sastādīta apsūdzība, ka Cimmermanis, būdams PSRS ienaidnieks, aktīvi

cīnījies pret Komunistisko partiju un padomju varu, tātad noziedzies pēc XX 58. 4

panta.90 Sevišķā apspriede 1941. gada 12. oktobrī nolēma J. Rudumu kā sociāli

bīstamu elementu ieslodzīt LDN uz astoņiem gadiem.91 Miris 1942. gada 1. aprīlī

LDN Tambovas apgabalā. 92 1992. gada 8. jūlijā viņu reabilitēja LR Ģenerālprokuratūra. 93

Kārlis Ducmanis (1881-1943) 1941. gada 14. jūnijā tika arestēts Ogrē, 94 jo

atradies vadošā diplomātiskā darbā kā Latvijas pārstāvis Dānijā -bijis Informācijas

biroja vadītājs, Latvijas ģenerālkonsuls, vēlāk sūtnis Zviedrijā, Latvijas delegāts

Tautu Savienībā, sūtnis Čehoslovākijā un Dienvidslāvijā, 1934.-1935. gadā - ĀM

Juridiskās nodaļas vadītājs.95 Jūlijā etapēts uz Vjatlagu (Ļesnoje). 1941. gada

30. septembrī pratināšanā uzskaitīti viņa amati ārlietu resorā, arī tas, ka 1933-

--1936. gadā bijis starptautiskais tiesnesis Sāras apgabalā. Izmeklēšanā atbildējis,

ka, strādājot diplomātiskajā dienestā, nekādā veidā pret PSRS nav cīnījies, nav

piedalījies Ulmaņa apvērsumā, nav bijis nekādu sakaru ar Politisko policiju. 96

1941. gada 30. septembrī uzrādīta apsūdzība par to, ka 1919.-1936. gadā bijis

atbildīgos amatos diplomātiskajā dienestā.97 Pratināšanā pilnībā atzinis savu vainu. 98

1942. gada februārī apsūdzēts, ka no 1919. gada līdz 1940. gadam atradies

atbildīgos valsts amatos "Latvijas buržuāziskajā un fašistiskajā valdībā", veicinājis

kapitālistiskās iekārtas nostiprināšanos Latvijā, aktīvi cīnījies ar revolucionāro kustību

Latvijā (XX 58. 13 pants); ieteikts piespriest augstāko soda mēru. 99 1942. gada

15. aprīlī no Vjatlaga nosūtīts leTK Kirovas apgabala pārvaldes rīcībā. Sevišķā

apspriede 1942. gada 5. decembrī nolēma sodīt K. Ducmani ar brīvības atņemšanu

uz pieciem gadiem. 100 Miris 1943. gada 20. augustā Kirovas leTK cietumā nr. 1.

K. Ducmaņa lietu 1989. gada 29. septembrī izbeidza LPSR Prokuratūra. 101

Ēriks Feldmanis (viņš arī Grodsala) (1884-1945) 1945. gada 3. februārī Rīgā

tika aizturēts, jo bijušas aizdomas, ka viņš ir vācu izlūkdienesta aģents. 102 1945. gada

15. februārī nolēma viņu apcietināt, jo konstatēts arī, ka 1921.-1923. gadā bijis

Latvijas sūtnis PSRS. 103 1945. gada 5. februāra pratināšanā apsūdzētais minējis,

ka bijis Latvijas sūtniecības Maskavā padomnieks, vēlāk sūtnis, teicis, ka nekad

nav veicis pretpadomju darbu vācu labā. 104 16.-17. februārī pratināšanā atbildējis,

ka ne kā padomnieks, ne arī kā sūtnis Maskavā nav saņēmis no ĀM rīkojumus

sniegt ziņojumus par PSRS, tāpēc ar pretpadomju darbību nav nodarbojies. 105
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LPSR VDTK Ē. Feldmani arestēja 1945. gada 20. februārī un ieslodzīja LPSR

IeTK cietumā Nr. 1 Rīgā. 106 1.-2. marta pratināšanā viņš paskaidroja, ka ar izlūk-

darbību pret PSRS nav nodarbojies, nav kalpojis vācu izlūkdienestam. Vācieši

okupācijas laikā nekad neesot viņam piedāvājuši izlūka darbu. 107

1945. gada augusta sākumā apsūdzēts, ka, "iegājis Latvijas buržuāziskās

valdības sastāvā, veicis aktīvu cīņu pret padomju varu, vācu okupācijas laikā node-

vis dzimteni, pārgājis vācu dienestā un veicis nodevīgu darbu", tātad apsūdzēts

pēc XX 58. 1a un 58. 4
panta. leteikts sodīt ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem. 108

Miris 1945. gada 4. augustā IeTK cietumā Nr. 1 Rīgā. 109 Lietu izbeiguši LPSR

Prokuratūra 1990. gada 2. februārī nozieguma sastāva trūkuma dēļ.110 LR Aug-

stākā tiesa reabilitējusi 1993. gada 30. septembrī. 111

1941. gada 13. jūnijā LPSR VDTK arestēja ĀM sekretāru 1919. gadā Andreju

Frīdenbergu (1875-1941), jo viņš bijis arī Latvijas delegācijas loceklis sarunās par

pamiera un miera līguma noslēgšanu starp Latviju un Padomju Krieviju. 112 īslaicīgi
atradās LPSR IeTK cietumā, vēlāk evakuēts uz Kraslagu Kanskas pilsētā Krasno-

jarskas novadā. 113 1941. gada 16. oktobrī pratināšanā uzsvēris savu jurista darbību,

bet īso Ārlietu ministrijā pavadīto periodu nav pieminējis. 114 1941. gada 17. oktobrī

sastādīts apsūdzības raksts par to, ka, būdams Demokrātiskā centra partijas CX

loceklis, buržuāziskā parlamenta loceklis un apgabaltiesas, tiesu palātas un Senāta

advokāts, cīnījies pret revolucionāro kustību un nodarbojies ar kontrrevolucionāro

aģitāciju pret padomju varu.115 A. Frīdenbergs miris 1941. gada 31. decembrī

Kraslagā. 116 1991. gada 21. februārī LPSR prokurors nolēma 1941. gada 31. de-

cembra lēmumu par izmeklēšanas lietas izbeigšanu 117 atcelt, jo inkriminētās dar-

bības Frīdenbergs veicis "buržuāziskās Latvijas laikā", būdams suverēnas valsts

pilsonis. 118 LR Prokuratūra viņu reabilitēja 1994. gada 31. janvārī, jo "ne pirms-

padomju, ne padomju varas laikā Latvijā A. Frīdenbergs nekādus noziegumus pret

latviešu tautu nav izdarījis" 119
.

Pārstāvis Igaunijā 1919.-1920. gadā Markuss Gailītis (1882-1942) tika arestēts

1941. gada 19. jūnijā, vēlāk etapēts uz Vjatlagu, 120 jo bijis Aizsargu organizācijas

aviācijas pulka vada komandieris, dienējis Kalpaka bataljonā. 121 1941. gada 2. oktobrī

viņu pratināja par dienestu Latvijas armijā, piedalīšanos cīņās pret Bermontu, die-

nestu Kalpaka bataljonā, darbību Aizsargu organizācijā.
122 2. oktobrī uzrādītā apsū-

dzība 123 23. oktobrī tika papildināta. 124 1941. gada 12. februārī sastādīts apsūdzī-

bas raksts par to, ka bijis Aizsargu organizācijā, Satversmes sapulces loceklis,

nodarbojies ar agrārā jautājuma izstrādi, kā brīvprātīgais dienējis Latvijas armijā,

aktīvi piedalījies Latvijas Atbrīvošanas karā, ieņēmis Diskonta bankas direktora ama-

tu, tātad sodāms pēc XX 58. 4
un 58. 13 panta. 125 Miris 1942. gada 14. jūlijā Vjatlaga

nometnē Nr. 7 Kirovas apgabalā. 126 LPSR Prokuratūra 1989. gada 4. novembrī
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atcēla 1942. gada 20. jūlija lēmumu par lietas izbeigšanu, 127 jo inkriminētās darbī-

bas M. Gailītis veicis buržuāziskās Latvijas laikā, būdams suverēnas valsts pilsonis. 128

Krimināllietā nav minēta M. Gailīša darbība Latvijas ārlietu dienestā.

LPSR IeTK Rīgas apriņķa nodaļa 1941. gada 14. jūnijā Lielvārdes pagasta

Vēveros arestēja Paulu Gailīti (1869-1943), 129 jo viņš bijis Zemnieku savienības

biedrs, 1921.-1922. gadā - Latvijas ĀM Administratīvi juridiskā departamenta

direktors, vēlāk izglītības ministrs un mācītājs Lielvārdes, Jumpravas v.c. pagas-

tos.130 Evakuēts uz Vjatlaga nometni. 131

1941. gada 4. novembrī P. Gailītis pratināšanā minējis, ka 1921.-1922. gadā

bijis ĀM Administratīvi juridiskā departamenta direktors. 132 Papildu pratināšanā

5. novembrī atzinis sevi par vainīgu. 133 1942. gada janvārī apsūdzības rakstā ap-

sūdzēts arī par to, ka bijis Latvijas parlamenta deputāts, ĀM Administratīvi juridis-

kā departamenta direktors, valdības loceklis 1923. gadā, "ieņemot atbildīgu amatu

Ārlietu ministrijā, cīnījies pret revolucionāro kustību un nostiprinājis fašistisko režīmu

Latvijā" (XX 58.4
un 58. 13

pants); ieteikts piespriest augstāko soda mēru. 134 Seviš-

ķā apspriede 1942. gadā nolēma par piederību kontrrevolucionārai organizācijai

ieslodzīt P. Gailīti LDN uz 10 gadiem. 135 Viņš miris 1943. gada 15. jūlijā Kirovas

apgabalā. 136 1989. gada 14. jūlijā LPSR Prokuratūra P. Gailīti reabilitēja un lietu

izbeidza. 137

1941. gada 14. jūnijā LPSR IeTK VDP Rīgā arestēja Ernestu Girgensonu (1891-

-----1974), 138 tāpēc ka bijis Latvijas delegācijas loceklis Parīzē un turpat arī militārais

atašejs, atradies diplomātiskajā dienestā Vitebskā, Maskavā, Kopenhāgenā, Briselē,

apbalvots ar Latvijas un ārvalstu ordeņiem. 139

Sākoties karam, etapēts un ieslodzīts Usoļlagā (Soļikamska). 1941. gada

28. oktobrī pratināšanā stāstījis, ka 1919. gada jūnijā uzņemts Latvijas valsts

dienestā par LR militāro pārstāvi Francijā (līdz 1920. gada jūnijam). Pēc tam

sūtniecības Francijā 2. sekretārs un ĀM Baltijas valstu nodaļas 1. sekretārs (līdz
1922. gadam). 1925. gadā atkal iestājies ĀM dienestā un turpmāk bijis konsuls

Vitebskā, sūtniecības Maskavā padomnieka v.L, sūtniecības Skandināvijas val-

stīs 1. sekretārs Kopenhāgenā, sūtniecības Briselē 1. sekretārs līdz 1939. gada
1. jūlijam, kad pārcelts uz Rīgu par Administratīvās un protokola nodaļas 1. sek-

retāru. 140 Pratināts par Parīzes miera konferenci, nosaucis Latvijas delegācijas

sastāvu un delegācijas mērķi panākt Latvijas de iure atzīšanu; savukārt darbs

Vitebskā un Maskavā nav bijis stingri ierobežots, bijuši jāizpilda dažādi sūtņa

rīkojumi. Par sūtņa K. Ozola pretpadomju darbību vai izlūkdarbību nekas nav

zināms; savā diplomātiskajā darbā nav nodarbojies ar izlūkošanu pret PSRS. No

1939. gada jūlija līdz 1940. gada 19. jūnijam bijis ministra Muntera sekretārs un

veicis tehnisku darbu, 141 tāpēc par Muntera kontrrevolucionāro darbību neko
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nezina. 1940. gada 1. decembrī pēc ĀM Administratīvā departamenta likvidācijas
iecelts par Tieslietu TK Saimniecības un finansu nodaļas priekšnieku. Apbalvots
ar vairākiem Latvijas un ārvalstu ordeņiem par militāro un diplomātisko darbību. 142

1941. gada 28. oktobrī Soļikamskā uzrādīta apsūdzība, kurā uzskaitīti minētie

amati. 143 Apsūdzētais pratināšanā tos apstiprināja. 144 1942. gada 5. februārī sastādīts

apsūdzības raksts par to, ka 1919.-1940. gadā ieņēmis vairākus atbildīgus amatus

Latvijas valdības orgānos, tādējādi veicinādams buržuāziski fašistiskās iekārtas

izveidošanos un nostiprināšanu Latvijā (XX 58.13
pants); ieteikts piespriest augstāko

soda mēru.145 Sevišķā apspriede 1943. gada 14. aprīlī nolēma: par cīņu pret

revolucionāro kustību ieslodzīt LDN uz 10 gadiem. 146

Pēc soda izciešanas E. Girgensons etapēts uz nometināšanu. Pamatojoties

uz PSRS Augstākās Padomes Prezidija 1948. gada 21. februāra lēmumu, 147

5. augustā nolēma Girgensonu kā sevišķi bīstamu valsts noziedznieku turēt īpašā
leM nometnē vai cietumā. 148 1951. gada 14. aprīlī nolēma viņu pārvest uz leM

īpašo nometni149
un 17. augustā nosūtīja uz nometinājumu Krasnojarskas no-

vadā. 150 Centrālā komisija to personu lietu pārskatīšanai, kuras notiesātas par

kontrrevolucionāru darbību, 1955. gada 5. septembrī nolēma E. Girgensonu

atbrīvot no izsūtījuma uz nometinājumu. 151 LPSR Augstākās tiesas krimināllietu

tiesas kolēģija 1956. gada 27. oktobrī atcēla Sevišķās apspriedes 1943. gada

14. aprīļa lēmumu un nolēma lietu pārtraukt pierādījumu trūkuma dēļ. 152 Saskaņā

ar LPSR prokurora 1958. gada 24. septembra protestu lietas pārtraukšana tika

uzskatīta par nepareizu, tāpēc 1956. gada 27. oktobra slēdziens tika atcelts un

atstāts spēkā Sevišķās apspriedes 1943. gada 14. aprīļa lēmums. 153 LPSR Aug-

stākās tiesas Prezidijs nolēma LPSR prokurora 1958. gada 24. septembra protestu

apmierināt daļēji. 154 1957. gada februārī E. Girgensons bija jau atgriezies Rīgā,

kur 1974. gada 13. novembrī mira. LR Augstākā tiesa reabilitēja E. Girgensonu

1992. gada 20. oktobrī. 155

Ārlietu ministrijas sevišķu uzdevumu ierēdni Jāni Grišānu (1891-1945)

1941. gada 14. jūnijā LPSR VDTK arestēja Aglonā, vēlāk deportēts uz Ļesnoje.

Pratināšanās viņš minējis, ka 1919. gadā bijis ĀM sevišķu uzdevumu ierēd-

nis, braucis uz Parīzi kā delegācijas sekretārs Latvijas valsts starptautiskās

atzīšanas nolūkos. 1919.-1920. gadā bijis Tautas Padomes loceklis, nav uztu-

rējis sakarus ar "kontrrevolucionāriem grupējumiem". 156 13. oktobrī viņam uzrā-

dīja apsūdzību, ka, būdams Latvijas buržuāziskās valdības piekritējs, ieņēmis

atbildīgus amatus un cīnījies pret revolucionāro kustību.
157 J. Grišāns atzina, ka

ieņēmis vadošus amatus, bet noliedza cīņu pret revolucionāro kustību un pret-

padomju aģitāciju. 158 1942. gada 13. februāra apsūdzības rakstā minēta viņa ār-

lietu darbība. J. Grišānu apsūdzēja pēc XX 58.4
un 58.13 panta. 159 25. novembrī
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Sevišķā apspriede viņam piesprieda 10 gadus LDN. 160 Miris Vjatlagā 1945. gada

27. septembrī. 1989. gada 31. augustā J. Grišānu reabilitēja LPSR Prokuratūra. 161

1941. gada jūnijā čeka sagatavoja lēmumu par bijušās Latvijas sūtniecības

Berlīnē 2. sekretāra Jēkaba Groskopfa (1877-1944) arestu, jo viņš strādājis vairā-

kos atbildīgos amatos Latvijas ārlietu resorā. 162 Tomēr viņu nearestēja, bet gan

14. jūnijā no Rīgas kopā ar ģimeni administratīvā kārtā izsūtīja nometinājumā uz

Tomskas apgabala Kargasokas rajonu, kur viņš nomira 1944. gada 28. jūnijā. Latvijas

lekšlietu ministrija 1990. gada 21. maijā atzina J. Groskopfa izsūtīšanu par neli-

kumīgu un nepamatotu. 163

ĀM Juriskonsultācijas nodaļas vadītāju (1920. gadā) Jēkabu Grotu (1888-1942)

LPSR VDTK arestēja 1941. gada 14. jūnijā Rīgā. Vēlāk viņš etapēts uz Molotovas

apgabala Usoļlagu (Soļikamskā).
164 1942. gada 22. janvārī pratināšanā J. Grots stāsta,

ka no 1920. gada sākuma līdz 1. decembrim strādājis LR AM par juriskonsulta palīgu,

turpmāk jurista darbā, no 1934. gada Latvijas Senāta Civildepartamenta senators

līdz Senāta likvidācijai 1940. gada beigās. 165 13. martā viņam tika uzrādīta apsūdzība,

starp citu, par to, ka viņš 1920. gadā kā juriskonsulta palīgs darbojies Latvijas Ārlietu

ministrijā. 166 Apsūdzības rakstā tika apsūdzēts par to, ka 1920.-1940. gadā ieņēmis

atbildīgus amatus Latvijas buržuāziskajā tiesu aparātā, cīnījies pret revolucionāro

kustību (XX 58.13 pants); ieteikts sodīt ar augstāko soda mēru. 167
Sevišķā apspriede

1942. gada 16. maijā nolēma J. Grotam par aktīvu cīņu pret revolucionāro kustību

piespriest nāves sodu nošaujot. 168 Lēmums tika izpildīts 1942. gada 17. jūnijā

Soļikamskā. 169 J. Grotu 1989. gada 8. augustā reabilitēja LPSR Prokuratūra. 170

1941. gada 14. jūnijā LPSR VDTK Valkas apriņķa nodaļa arestēja pulkvedi

ilggadējo Latvijas konsulu Valgā Otto Hasmani (1873-1941), tāpēc ka viņš bijis ne

tikai konsuls, bet 1918.-1919. gadā cīnījies pret padomju varu, bijis viens no Latvijas

armijas organizētājiem, vēlāk arī aktīvs aizsargs, lielas lauku mājas īpašnieks.
171

Viņu izsūtīja no Lugažu pagasta, 19. jūlijā atvests uz Sevurallagu, kur nomira

14. augustā,172 līdz arto čeka kriminālmeklēšanu izbeidza 1942. gada 18. februārī. 173

Šo ārpustiesas lēmumu 1991. gada 27. novembrī mainīja LR Ģenerālprokuratūra,
nosakot reabilitāciju. 174

Politiski diplomātiskā departamenta Slāvu valstu nodaļas 1. sekretārs konsuls

Varšavā 1920.-1921. gadā Aleksandrs Jakobsons (1871-1941) tika arestēts

1941. gada 14. jūnijā, jo viņam bija piederējušas trīs mājas, tātad - "sociāli

bīstams elements" 175. Miris 1941. gada 1. septembrī Soļikamskas nometnē. 176

Ar LR Ģenerālprokuratūras 1991. gada 20. februāra lēmumu reabilitēts. 177

ĀM Preses nodaļas sekretāru Visvaldi Jankavu (1895-?) 1941. gada 24. martā

Rīgā LPSR VDTK nolēma arestēt. V. Jankavu arestēja 28. martā,178 jo bijis ĀM

Preses nodaļas vadītājs, diplomātiskais kurjers, Latvijas Telegrāfa aģentūras (LTA)
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redaktors, laikraksta "Jaunākās Ziņas" žurnālists un korespondents Dancigā v.c.
179

Viņu ievietoja LPSR IeTK cietumā Nr. 1 Rīgā. 31. marta pratināšanā viņš stāstījis,

ka 1932. gadā pārcelts no LTA uz LR ĀM par Preses nodaļas sekretāru, kur strādājis
līdz 1939. gada jūlijam, kad ticis atvaļināts un, atgriezies tēva saimniecībā, nodar-

bojies arī ar literāro darbību. 180 10. aprīlī iztaujāts par laiku, kad bijis LTA kores-

pondents Maskavā, t.i., 1923.-1924. gadā. 181 10. aprīlī LPSR VDTK V Jankavam

uzrādīja apsūdzību. 182 1941. gada 9. maijā pratināšanā V Jankavs paudis uzskatu,

ka līdz ar padomju varas nodibināšanu Latvija zaudē valstisko neatkarību, latviešu

tauta nav piemērota īstenot komunisma mācību. Gribējis 1939. gada ziemā braukt

uz Somiju un strādāt par kara korespondentu. 183 Jūlijs Lācis 1941. gada 17. aprīlī

savās liecībās bija rakstījis, ka V Jankavs bieži braucis uz ārzemēm kā diplomātiskais

kurjers, 1939. gadā ticis atbrīvots no ĀM, kaut arī bijis draudzīgās attiecībās ar

Munteru; atsaukts no Latviešu-padomju tuvināšanās biedrības sekretāra amata.184

Maija beigās apsūdzības rakstā V. Jankavu apsūdzēja par to, ka viņš 1933. gadā

"Jaunākajās Ziņās" publicējis apmelojošu rakstu par PSRS, aģitējis sniegt palī-

dzību baltsomiem, veicis pretpadomju aģitāciju savu paziņu vidū pēc padomju varas

nodibināšanas; tātad sodāms pēc XX 58. 4
un 58. 10

panta 1. daļas. Lietu paredzēja

izskatīt Rīgas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģijā 1941. gada 8. jūlijā, bet

sēde nenotika kara apstākļu dēļ.

V. Jankavu evakuēja uz Staļingradas apgabala IeTK nometni Astrahaņā, bet

izmeklēšana nesekoja, tāpēc 1941. gada 20. oktobrī sāka jaunu lietu. 185 25. oktobra

liecībā Jankavs raksta, ka, būdams ĀM ierēdnis, sastāvējis vairākās tuvināšanās

biedrībās - ar Igauniju, Zviedriju, Somiju. 1941. gada 14. novembrī viņam tika

inkriminēta apsūdzība 186 -un viņš atzina sevi par vainīgu inkriminētajos noziegumos,

tomēr neuzskatīja, ka būtu nodarbojies ar pretpadomju aģitāciju, lai panāktu Latvi-

jas atdalīšanu no PSRS. Uz jautājumu, kādi viņam bijuši uzdevumi, strādājot par

ĀM Preses nodaļas sekretāru, Jankavs atbildēja, ka - propagandēt Latvijas sasnie-

gumus ārzemēs ar dažādu brošūru palīdzību. 187

27. novembrī čeka sastādīja jaunu apsūdzības rakstu, ka V. Jankavs Pilsoņu

kara laikā cīnījies pret Sarkano armiju, Latvijas buržuāziskās iekārtas laikā rakstījis

avīzēs rakstus klaji nacionālistiskā garā, virzītus pret revolucionāro kustību; padomju

varas periodā veicis pretpadomju aģitāciju (XX 58.4 pants un 58. 10 panta 1. daļa);
tika ieteikts sodīt ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem.

188 Ar Sevišķās apspriedes

1942. gada 22. aprīļa lēmumu ieslodzīts LDN uz 10 gadiem. 189 1942. gada jūnijā

bija dots rīkojums V. Jankavu etapēt uz Noriļlagu, Jeņisejas staciju. Tālākais Jan-

kava liktenis nav zināms. Ārpustiesas lēmumu mainīja LPSR Prokuratūra 1989. gada

18. augustā, nosakot reabilitāciju. 190 V. Jankavu 1991. gada 11. novembrī reabilitēja

LR Ģenerālprokuratūra. 191
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ĀM Politiski diplomātiskā departamenta Austrumu valstu nodaļas 2. sekretārs

militārais pārstāvis Vācijā 1921 -1923. gadā Mārtiņš Jeske (1883-1941) 1941. gada
14. jūnijā Naudītes pagastā tika apcietināts, izvests uz Krieviju. Miris 1941. gada

21. novembrī Soļikamskas soda nometnē. 192

Sekretārs Latvijas delegācijā bēgļu reevakuācijas lietās Dienvideiropas un

Balkānu valstu valdībās 1920.-1921. gadā Konrāds Kacens (1895-1942) tika

arestēts 1941. gada 22. jūnijā Rīgā, deportēts uz Astrahaņu. 193 Pratināšanā viņš

minējis delegācijas braucienu pa maršrutu Liepāja-Klaipēda-Varšava-Vīne-Prāga-

Vīne—Belgrada—Sofija—lstanbula—Tifiisa. 194 1. oktobrī viņam izvirzīja apsūdzību par

to, ka 1916.-1917. gadā bijis cara armijas pretizlūkošanas darbinieks, 1919-

---1920. gadā - Latvijas pretizlūkošanas instruktors, aktīvi piedalījies komunistu

uzrādīšanā. 195 Izmeklētājam apstiprinājis, ka "nesamierināsies ar padomju varu

tikmēr, kamēr latvieši būs atkarīgi no padomju varas" 196. Viņu apsūdzēja pēc XX

58. 4
un 58. 13 panta; sevi par vainīgu atzina "pilnībā". Sevišķā apspriede 1942. gada

11. februārī K. Kacenam piesprieda 10 gadus,197 bet viņš bija miris jau 15. janvārī

Astrahaņas cietumā Nr. 2. 198 1989. gada 8. septembrī K. Kacenu reabilitēja LPSR

Prokuratūra. 199

Vicekonsulāta Harbinā sekretāru 1922. gadā Jūliju Kalaci (1885-?) LPSR IeTK

arestēja 1941. gada 13. jūnijā.200 Vēlāk evakuēts uz Sevurallaga nometni Sverd-

lovskas apgabalā (Fabričnoje ciems).201 1942. gada 13. februārī viņam tika uzrā-

dīta apsūdzība, ka bijis Zemnieku savienības biedrs un kā pagasta vecākais īste-

nojis dzīvē visus Ulmaņa valdības pasākumus, 202 taču J. Kalacis sevi par vainīgu

neatzina. 203 5. martā sastādīja apsūdzības rakstu par to, ka viņš sastāvējis Zem-

nieku savienībā un aktīvi cīnījies pret revolucionāro kustību, bijis pagasta vecākais

(XX 58.4
pants). 204 Lietā nav pieminēta darbība ārlietu resorā. Sevišķā apspriede

1. jūlijā nolēma - par piederību kontrrevolucionārai partijai izsūtīt uz vienu no

Novosibirskas apgabala attālajiem rajoniem uz pieciem gadiem. 205 Turpmākais

J. Kalača liktenis nav zināms. LPSR Prokuratūra reabilitējusi 1989. gada 1. sep-

tembrī. 206 Viņu reabilitējusi arī LR Ģenerālprokuratūra 1991. gadā. 207

Juridiskās nodaļas 2. sekretāru 1939.-1940. gadā Vili Kalniņu (1900-1941)

LPSR VDTK arestēja 1941. gada 14. jūnijā Rīgā, jo viņš bija ieņēmis atbildīgus

amatus Latvijas ģenerālkonsulātā Londonā, konsulātā Minhenē un sūtniecībā

Berlīnē.208 Miris 1941. gada 11. oktobrī Vjatlaga soda nometnēs. 209 LR Ģenerāl-

prokuratūra viņu reabilitēja 1990. gada 24. decembrī. 210

ĀM Līgumu departamenta direktors Andrejs Kampe (1905-1942) tika arestēts

1940. gada 18. oktobrī Cēsīs 211
un aizvests uz LPSR IeTK iekšējo cietumu. 22. ok-

tobrī viņu pratināja par ĀM departamentu struktūru un uzdevumiem, departamen-

ta nodaļu vadītājiem, ārzemju braucieniem, par Ārlietu ministrijas izlūkdarbību. 212



Ainārs Lerhis. Padomju režīma represijas pret neatkarīgās Latvijas diplomātiem 85

23. decembrī uzrādīta apsūdzība, ka cīnījies pret strādnieku šķiru; darbojies Zem-

nieku savienībā un aizsargos; atrazdamies ĀM dienestā, veicis izlūkdarbību pret

PSRS, uzturējis sakarus ar Latvijas izlūkdienestu un nodarbojies ar aģentūras
vervēšanu pret PSRS (XX 58. 4, 58. 6, 58. 10

un 58. 11
pants). 213

1942. gada 4. februāra pratināšanā uzdoti jautājumi par sakariem ar Latvijas

izlūkdienestu, apgalvojot, ka A. Kampe esot cieši sadarbojies ar J. Fridrihsonu,

bijis "ministra Muntera labā roka un Ulmaņa uzticības persona", vervējis cilvēkus

franču un latviešu izlūkdienestam. Lietā pavīdēja pat pa kādam Vācijas izlūkdie-

nesta aģentam.214 24. martā pratināts par braucieniem uz Vāciju 1939.-1940. gadā

un saimnieciskajām sarunām. Diplomāts noliedza apvainojumus par nelegālo

izlūkdarbību, pretpadomju darbību kopš 1939. gada oktobra, informācijas nodošanu

Vācijai par Latvijas un PSRS tirdznieciskajiem sakariem, 215 bet 28. martā - par

darbību Ļeņingradā 1935. gadā. 216 Pēc pēdējās pratināšanas Rīgā 28. martā tika

konstatēts, ka A. Kampe vācis informāciju par PSRS un vervējis aģentus izlūk-

dienestam, tātad veicis noziegumus pēc XX 58. 4
un 58. 6 panta, tāpēc čeka nolēma

atstāt apsūdzību pēc 58. 4 un 58. 6 panta, bet 58. 10
un 58. 11

pantu izslēgt pierādīju-

mu trūkuma dēļ.217 Apsūdzības rakstā tika apsūdzēts par dalību Zemnieku savie-

nībā, Aizsargu organizācijā un aktīvu cīņu pret komunistisko kustību, spiegu
vervēšanu Latvijas izlūkdienestam. Par vainīgu sevi "atzinis daļēji", bet tika atmas-

kots ar citu arestēto liecībām. 218

1941. gada vasarā A. Kampe tika evakuēts uz Astrahaņas IeTK cietumu Nr. 2,

bet izmeklēšanas lieta kavējās, tāpēc tā tika sākta no jauna. 2l9 1941. gada 9. no-

vembra pratināšanā A. Kampe paskaidroja, ka 1936.-1938. gadā kā ĀM Admi-

nistratīvās un protokola nodaļas vadītājs vienlaikus skaitījies arīĀM protokolšefs. 220

11. novembrī LPSR IeTK VDP Izmeklēšanas daļa inkriminēja jaunu apsūdzību 221 un

18. novembrī sastādīja jaunu apsūdzības rakstu, kurā papildu agrāk izteiktām

apsūdzībām klāt nāca dažādu līgumu slēgšana ar kapitālistiskām un fašistiskām

valstīm, kā arīaktīva piedalīšanās fašistiskās valdības ārpolitikas īstenošanā (58.
4

un

58. 13
pants); ieteikts piemērot augstāko soda mēru. 222 Sevišķās apspriedes 1942. ga-

da 7. februāra lēmumā teikts: par piedalīšanos fašistiskajā organizācijā - nošaut.223

Spriedums tika izpildīts 1942. gada 16. martā. 224 Krimināllietu izbeidza un A. Kampi

reabilitēja LPSR Prokuratūra 1989. gada 4. augustā. 225

Diplomātisko pārstāvi Polijā 1919.-1921. gadā Ati Ķēniņu (1874-1961) LPSR

IeTK VDP apcietināja 1940. gada 19. septembrī un ieslodzīja Rīgas Centrālcietumā

par viņa darbību 1940. gada jūlijā Tautas Saeimas vēlēšanu priekšvakarā, organizējot

"Demokrātisko latviešu vēlētāju" kandidātu sarakstu. 226 Gan 1940. gada 30. sep-

tembra un 29. decembra pratināšanā, gan paša rakstītajās piezīmēs Valsts drošības

pārvaldei A. Ķēniņš minēja arī savu diplomātiskā pārstāvja darbību Varšavā un
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iepretim Polijas iestādēm demonstrēto politisko nostāju. 227 2. oktobrī A. Ķēniņam

tika inkriminēta apsūdzība pēc XX 58. 13 panta, 228 taču 29. decembrī tika nolemts

apsūdzību mainīt un izvirzīt apsūdzību pēc XX 58. 4 un 58.10 panta, bet 58.13 pantu

izslēgt.229 Tajā pašā dienā sastādītajā atkārtotajā lēmumā par apsūdzības inkri-

minēšanu tika nolemts saukt A. Ķēniņu pie atbildības pēc XX 58.4
un 58. 10 panta.230

Apsūdzētais neatzina sevi par vainīgu, jo uzskatīja, ka sagatavošanās darbi Tautas

Saeimas vēlēšanām pamatojās uz Latvijas vēlēšanu likumu, kas bija sastādīts ar

PSRS valdības piekrišanu. 231 1941. gada janvāra sākumā sastādītajā apsūdzības

rakstā A. Ķēniņu apsūdzēja par to, ka, gatavojoties Tautas Saeimas vēlēšanām

1940. gada jūlijā, organizējis labējo partiju bijušo darbinieku grupu, tādējādi nostā-

dot savu sarakstu pret Darba tautas bloka sarakstu, lai "iedabūtu savus deputātus

Saeimā buržuāzijas interešu nodrošināšanai"; aģitējis par savu sarakstu un vācis

pilsoņu parakstus. 232 Sevišķā apspriede 1941. gada 8. martā nolēma A. Ķēniņu par

pretpadomju darbību izsūtīt uz Kazahstānu uz pieciem gadiem. 233 1944. gadā

saskaņā ar LPSR AP Prezidija dekrētu A. Ķēniņš tika apžēlots, 1945. gadā atgrie-

zās Rīgā, kur strādāja Latvijas Valsts pedagoģiskajā institūtā. 234
'

1951. gada 26. februārī LPSR VDM arestēja A. Ķēniņu vēlreiz, jo kopš atgrie-

šanās Rīgā viņš esot pulcinājis ap sevi "buržuāziski nacionālistiski noskaņoto

inteliģenci", kuras vidē sistemātiski veicis asu pretpadomju aģitāciju, orientējies uz

angļu-amerikāņu militāro bloku un gaidījis iekārtas maiņu un "buržuāziskā režīma"

nodibināšanos Latvijā. 235 30. maijā sastādītajā apsūdzības rakstā atkal apsūdzēts

par to, ka bijis vairāku partiju ievērojams darbinieks, Tautas Padomes loceklis,

tieslietu un izglītības ministrs, 1940. gada Saeimas vēlēšanām sastādījis alterna-

tīvu kandidātu sarakstu pret Darba tautas bloka kandidātiem, glabājis "kontr-

revolucionāru literatūru" (XX 58.4
pants un 58. 10 panta 1. daļa). 236 A. Ķēniņu ārpus-

tiesas kārtā 1951. gada 8. septembrī represēja PSRS VDM Sevišķā apspriede un

nolēma par naidīgu darbību pret PSRS un pretpadomju aģitāciju izsūtīt uz Kazahi-

jas PSR Kokčetavas apgabalu uz 10 gadiem. 237 23. oktobrī A. Ķēniņu no Centrāl-

cietuma izsūtīja nometinājumā Ščučinskas rajonā minētajā apgabalā. Centrālā

komisija to personu lietu pārskatīšanai, kuras notiesātas par kontrrevolucionāru

darbību, 1955. gada 24. janvārī pārskatīja viņa lietu un atcēla 1951. gada 8. sep-

tembra lēmumu, nolemjot atbrīvot A. Ķēniņu no izsūtījuma. 238 Tas tika izdarīts

1955. gada 9. aprīlī.239 Miris 1961. gada 9. martā Rīgā.

LPSR Prokuratūra 1989. gada 28. aprīlī atcēla Sevišķās apspriedes 1941. gada

8. marta lēmumu, izbeidza šo krimināllietu un A. Ķēniņu reabilitēja.240 LR Reabi-

litācijas un specdienestu lietu prokuratūras 1998. gada 24. februāra slēdzienā

minēts, ka A. Ķēniņš ir reabilitēts, 241 pievienojot izziņu, ka tas attiecas uz abām

represēšanas reizēm. 242
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Militāro pārstāvi Anglijā 1919.-1920. gadā un AM Tautu Savienības nodaļas

3. sekretāru 1924.-1925. gadā Jāni Ķīseli (1897-1942) LPSR IeTK VDP arestēja

Rīgā 1940. gada 2. augustā 243 un ieslodzīja Rīgas cietumā Nr. 1 (Centrālcietums). 244

5. augustā pratināšanā J. Ķīselis teicis, ka no 1923. gada līdz 1925. gadam

strādājis ĀM par Rietumu nodaļas sekretāru, taču galvenokārt pratināts par

policista darbību. 245 Viņam nav bijis nekāda sakara ne ar Politisko policiju, ne

armijas štābu, ne ar PSRS. 246 Cik var noprast, septembra vidū J. Ķīselis aizvests

uz Maskavu. 247 1940. gada 25. oktobra pratināšanā viņš stāstījis par angļu mili-

tāri politiskās misijas darbinieku N. Dīherstu, kā arī par citām ar izlūkdarbību

saistītām personām Latvijā. 248 1 941. gada 11 janvāra pratināšanā noliedza, ka

būtu veicis izlūkdarbību pret Padomju Savienību, vācot ziņas par padomju garni-

zoniem Latvijā. 249

1941. gada 25. martā Maskavā PSRS VDTK nolēma etapēt J. Ķīseli ar speciālu

konvoju uz Rīgu lietas tālākai izmeklēšanai. 250 1941. gada 2. aprīlī Maskavā tika

uzrādīta apsūdzība, ka, atrazdamies Latvijas ārējās policijas dienestā, viņš aktīvi

cīnījies pret Komunistisko partiju un revolucionāro kustību. 251 2. aprīlī pratināšanā
J. Ķīselis atzina sevi par vainīgu, ka cīnījies pret revolucionāro kustību un frontē

pret Sarkanās armijas daļām, bet noliedza, ka bijis pretpadomju organizācijas

loceklis. 252 Viņš norādīja, ka, strādājot par žurnālistu, savos rakstos vienmēr aici-

nājis uz to, lai "tauta būtu pret pievienošanu vai jebkādu citu Padomju Savienības

iejaukšanos Latvijas lietās".253

1941. gada maijā LPSR VDTK sastādīja apsūdzības rakstu par to, ka J. Ķīselis

sastāvējis Latvijas policijas dienestā, cīnījies pret revolucionāro kustību, pret Sarkano

armiju, informējis Latvijas štāba Informācijas nodaļu, ievietojis rakstus reak-

cionārajās avīzēs un žurnālos, kur apmelojis PSRS (XX 58. 4
un 58. 13 pants). J. Ķīselis

sevi par vainīgu pilnībā neatzina, noliedza pretpadomju darbību LPSR. 254 Lietu

paredzēja izskatīt Rīgas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģijā 1941. gada jūnijā.

Pārvietots uz Staļingradas apgabala IeTK cietumu Nr. 2 Astrahaņā, bet J. Ķīseļa

lieta tur netika saņemta, tāpēc lietas izmeklēšanu ievadīja otrreiz.255 1 941. gada

9. novembrī Astrahaņā no jauna tika uzrādīta apsūdzība.256 J. Ķīselis atzina sevi

par vainīgu inkriminētajā apsūdzībā. 257 14. novembra apsūdzības rakstā teikts, ka

cīnījies pret revolucionāro kustību un strādnieku šķiru, bijis aizsargu pulka ko-

mandieris (XX 58. 4
un 58. 13

pants).
258 Astrahaņas novada tiesas krimināllietu tie-

sas kolēģija 1941. gada 1. decembrī J. Ķīseli notiesāja pēc XX 58. 4
un 58. 13 panta -

ar nāves sodu. 259 PSRS AP Prezidija 1942. gada 16. februāra sēdē tika noraidīts

J. Ķīseļa apžēlošanas lūgums. 260 Viņu nošāva 1942. gada 27. februārī Astrahaņas

cietumā.261 J. Ķīseli reabilitēja ar LR Augstākās tiesas 1997. gada 20. oktobra

lēmumu. 262
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Vicekonsulāta Valgā 1. sekretārs 1921.-1923. gadā Aleksandrs Kļaviņš (1897-

-------1941) tika arestēts 1941. gada 14. jūnijā Rīgā, jo kā bijušais aizsargs bija "sociāli

bīstams elements". Miris 1941. gada 20. decembrī IeTK Soļikamskas soda no-

metnē.263 LR Ģenerālprokuratūra A. Kļaviņu reabilitēja 1992. gada 18. martā.264

Latvijas sūtni PSRS Frici Kociņu (1895-1941) PSRS IeTK arestēja 1940. gada

19. septembrī. PSRS Augstākās tiesas kara kolēģija 1941. gada 7. jūlijā pēc XX

58. 4 panta un 58. 6 panta 1. daļas viņam piesprieda nāves sodu. Tiesas spriedumā

Kociņš atzīts par vainīgu šādos nodarījumos: no 1923. gada strādājis buržuāziskās

Latvijas izlūkorgānos, cīnījies pret revolucionāro kustību Latvijā un organizējis

izlūkdarbību pret PSRS. 1937. gadā Kociņš kā pieredzējis izlūks pārcelts uz Mas-

kavu par sūtni, lai pastiprinātu izlūkdarbību pret PSRS. Kociņš sevi par vainīgu

atzina daļēji un noliedza savu izlūkdarbību pret PSRS, taču viņš ticis atmaskots ar

liecinieku liecībām un citiem lietas materiāliem. F. Kociņš liecinājis, ka viņš par

PSRS vācis informatīva rakstura ziņas un sūtījis tās savai valdībai, ziņas izmantotas

Padomju Savienībai naidīgos nolūkos. Maskavā Kociņš savācis slepenas ziņas, kuras

nosūtījis valdībai. Nošauts 1941. gada 28. jūlijā Lubjankas cietumā Maskavā. 265

Konsuls Prāgā un ģenerālkonsuls Ļeņingradā Eduards Krasts (1879-1941) tika

arestēts 1941. gada 14. jūnijā Rīgā. Pret viņu celta apsūdzība kā pret "sociāli bīstamu

elementu", jo agrāk bijis ārlietu resora darbinieks, pēc LPSR nodibināšanas -

Tirdzniecības tautas komisariāta daļas priekšnieks. Miris 1941. gada 7. novembrī

Usoļlaga soda nometnē. Ar LR Ģenerālprokuratūras 1991. gada 26. marta lēmumu

reabilitēts.266

Čeka arestēja arī sūtniecības Maskavā 2. un 1. sekretāru no 1921. gada līdz

1923. gadam, ĀM Saimniecības un finansu nodaļas 1. sekretāru 1923. gadā Bruno

Krieviņu (1894-1944), jo viņš bija ņevozvraščenca, 2*7
-bijušā Latvijas sūtņa Vācijā

E. Krieviņa brālis, bijis Latvijas sūtniecības Maskavā sekretārs, kopā ar brāli

ņevozvraščencu nopircis Vācijā divus četrstāvu namus.268 1940. gada 16. oktobrī

ieslodzīts Rīgas Centrālcietumā Nr. 1. 1940. gada 25. oktobrī pratināts par ĀM

dienestu un sūtniecības sekretāra darbu Maskavā. Viņu pratināja LPSR IeTK

Izmeklēšanas daļas vecākais izmeklētājs J. Savenko, 269 kuru daudzus gadus vēlāk

apsūdzēja par genocīdu un tiesāja atjaunotās Latvijas Republikas tiesa. 1940. gada

25. oktobrī B. Krieviņam uzrādīja apsūdzību, ka viņš esot pretizlūkošanas aģents.

Pratināšanā B. Krieviņš neatzina sevi par vainīgu.270

1941. gada 25. marta pratināšanā B. Krieviņš noliedz, ka veicis pretpadomju

aģitāciju, nodevis ziņojumus un veicis provokatīvas darbības. 271 10. aprīlī pratinā-

šanā viņš teicis, ka ir nacionālists un vēlējies "neatkarīgu Latviju bez jebkuras svešas

valsts iejaukšanās" 272
. Atbildot uz jautājumiem par viņa darbību Latvijas sūtniecībā

Maskavā, atbildējis, ka vadījis kanceleju un saraksti, bet slepenie dokumenti nonākuši
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tikai pie padomnieka vai sūtņa Ē. Feldmaņa. Uz jautājumu, kādā veidā Krieviņš
esot vācis spiegošanas materiālus, viņš atbildēja, ka ar spiegošanu nav nodar-

bojies.273 10. aprīlī lietai tika pievienoti materiāli no IeTK Arhīvu nodaļas, kas

apstiprinot piederību cara armijas izlūkošanas orgāniem. 274

19. aprīlī tika sastādīts apsūdzības raksts par šādiem pārkāpumiem: 1916. gadā

bijis savervēts cara armijā par pretizlūkošanas aģentu, 1934. gadā nodevis ziņas

Politiskajai policijai un ir ņevozvraščenca brālis (XX 58.4
un 58. 13 pants). Par vai-

nīgu sevi atzinis pilnībā. 1941. gada 24. maijā Sevišķā apspriede B. Krieviņam

piesprieda brīvības atņemšanu uz astoņiem gadiem. 275 Miris 1944. gada 16. februārī

Sevvostoklagā. 1989. gada 28. septembrī viņu reabilitēja LPSR Prokuratūra. 276

Administratīvi juridiskā departamenta 2. sekretāra v.i. 1921. gadā, Admi-

nistratīvās un protokola nodaļas vadītājs 1924.-1925. gadā Alfrēds Krišjānis (1893-

-------1942) tika arestēts 1941. gada 14. jūnijā tāpēc, ka bija automobiļu firmas "M. Zit-

manis" vadītājs. 277 Viņu deportēja uz Usoļlagu, kur 1942. gada 12. martā uzrādīja

apsūdzību arī par to, ka Latvijas armijas sastāvā piedalījies kaujās pret Sarkano

armiju, bijis korporācijas "Selonija" biedrs, pēc LPSR nodibināšanas - "nelegālas

kontrrevolucionāras organizācijas" biedrs. 278 20. martā apsūdzības rakstā tika at-

stāta apsūdzība par firmas piederību, t.L, "noziegumos, paredzētos kā sociāli bīs-

tams elements" (tā tekstā. - A. L). Sevišķā apspriede 1943. gada 10. februārī

nolēma A. Krišjāni kā "sociāli bīstamu" ieslodzīt LDN uz pieciem gadiem,279 bet

viņš jau 1942. gada 12. jūlijā bija miris Usoļlaga soda nometnē. 280 A. Krišjāni

1989. gada 4. novembrī reabilitēja LPSR Prokuratūra. 281

1941. gada 14. jūnijā LPSR IeTK VDP arestēja Jāni Kūlmani (1875-1942),
282

jo viņš bijis ĀM sekretārs, konsuls Ļeņingradā, cieši sadarbojies ar agrāko konsulu

A. Birznieku, kas aktīvi nodarbojies ar politisko un ekonomisko spiegošanu. Birz-

nieka kontaktpersonas 1927.-1930. gadā sauktas pie atbildības par spiegošanu,

un vairākums no tām notiesāts. Birznieks, atrodoties Rīgā, devis spiegošanas

uzdevumus Kūlmanim, kas tos pildījis.283 1942. gada 2. februārī Vjatlagā atzinis, ka

1922.-1929. gadā bija ĀM Austrumu nodaļas sekretārs, tad konsuls Ļeņingradā,

pēc tam ĀM sekretārs, 1936. gadā aizgājis pensijā. Pratināts par sakariem ar A. Birz-

nieku, par spiegošanu, Birznieka dotiem uzdevumiem. 284 2. februārī uzrādīta apsū-

dzība, ka strādājis ārlietu resorā, bijis konsuls Ļeņingradā, vācis un nodevis ziņas

Ārlietu ministrijai, tātad spiegojis un saucams pie atbildības pēc XX 58. 6 panta

1. daļas.285 J. Kūlmanis neatzina sevi par vainīgu inkriminētajā apsūdzībā, taču

nenoliedza, ka vācis datus par PSRS. 286

1942. gada februārī sastādīts apsūdzības raksts par to, ka dienējis Latvijas

Ārlietu ministrijā un ieņēmis atbildīgus amatus, 1929.-1931. gadā bijis Latvijas

konsuls Ļeņingradā; Latvijas valdības uzdevumā nodibinājis sakarus ar Ļeņingradā
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dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, kuri nodarbojās ar spiegošanu, un ar viņu palīdzību

vāca ziņas par PSRS iekšējo stāvokli un nodeva tās Ārlietu ministrijai (XX 58. 6
panta

1. daļa); ieteikts piespriest augstāko soda mēru.287 J. Kūlmanis miris 1942. gada

10. aprīlī Vjatkas soda nometnē.288

1957. gada 9. martā Baltijas kara apgabala Kara prokuratūra pēc Kūlmaņa

liecības konstatēja, ka viņa priekšgājējs devis viņam rīkojumu vākt ziņas par PSRS,

ko viņš arī darījis, bet izmantojis tikai periodisko izdevumu datus. Lietai bija

pievienota Ļeņingradas Galvenās politpārvaldes (GPU) nodaļas izziņa289
par to, ka

Kūlmanis spiegojis pret PSRS, bet šie arhīva dati pierādījumu apstiprināšanai

atbilstoši padomju kriminālā procesa likumam netika izmantoti, tāpēc nevarēja

pieņemt secinājumu par Kūlmaņa vainu. Prokuratūra nolēma 1942. gada 10. jūnija

lēmumu atcelt, lietu nosūtīt iepriekšējai izmeklēšanai Latvijas VDK.290 LR Ģenerāl-

prokuratūra 1991. gadā izdevusi J. Kūlmaņa radiniekiem reabilitācijas apliecību.291

Konsuls Kārlis Kuškevics (1885-?) tika apcietināts jau pirms Latvijas inkor-

porācijas PSRS292
un vēlāk deportēts.

Ekonomiskās nodaļas 3. sekretāri 1919. gadā, sūtniecības Šveicē 2. sekretāri

1920. gadā Elfrīdu Lauvu (1896-?) aizturēja un kā "dzimtenes nodevēju" (1944. ga-

dā bija aizbraukusi uz Vāciju un nevēlējās atgriezties LPSR) arestēja Drēzdenē

Saksijas zemes (padomju okupācijas zona Vācijā) Padomju kara administrācijas

operatīvā sektora 5. daļa.293 Lietas materiālos viņas darbība ārlietu resorā nebija

minēta. Ārpustiesas kārtā E. Lauvu represēja PSRS VDM Sevišķā apspriede

1948. gada 26. maijā saskaņā ar XX 58.1a pantu par Dzimtenes nodevību, ar brīvī-

bas atņemšanu uz 10 gadiem labošanas darbu nometnē. Viņa atradās ieslodzījumā

Operatīvā sektora cietumā Drēzdenē un PSRS VDTK Karlagā (Karagandas apga-

bals Kazahijā) līdz 1955. gada 6. janvārim. E. Lauvu 1999. gada 7. oktobrī reabili-

tēja LR Ģenerālprokuratūras Reabilitācijas un specdienestu lietu prokuratūra. 294

Konsulāta Vladivostokā sekretāru Jāni Robertu Lenertu-Rubeni (1895-1948)

LPSR VDTK arestēja 1941. gada 14. jūnijā Ventspilī, 295 jo viņš bija aizsargu pulka
saimniecības daļas komandieris, Kredītbankas direktors Ventspilī, sastāvējis skautu

organizācijā, bijuši kontakti ar Politisko policiju. 296

1941. gada vasarā viņš etapēts uz Vjatlagu. 11. novembrī pratināšanā stāstījis,

ka Vladivostokā 1918. gada rudenī demobilizēts Kolčaka armijā, no tās dezertējis

uz latviešu Imantas pulku Vladivostokā, kur bijis tehniskais darbinieks un ticis

piekomandēts "baltgvardu Latvijas valdības" organizētajai pārstāvniecībai. Bijis tās

sekretārs un noformējis Latvijas pases bēgļiem. Kad 1922. gadā Vladivostoku

ieņēma Sarkanā armija un tika izveidots Latvijas konsulāts, turpinājis darbu tajā

līdz lietu pabeigšanai un konsulāta slēgšanai 1923. gada jūnija beigās, kad atgrie-

zies Latvijā. Japāņu okupācijas laikā Vladivostokā bijis konsulāta sekretārs. Japāņi
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darbu nav piedāvājuši, nav darbojies nevienas citas valsts labā. Būdams Kredīt-

bankas direktors Ventspilī, pārzinājis repatriēto vāciešu lietas, tās risinot, dažreiz

bijis kontakts ar Politisko policiju. 297

1941. gada 11. oktobrī J. Lenertam-Rubenim uzrādīta apsūdzība par to, ka

dienējis balto armijā un Imantas "baltlatviešu" armijā, bijis konsulāta Vladivostokā

sekretārs "pie baltgvardu valdības un pie japāņu okupācijas", aizsargu vada koman-

dieris, skautu organizācijas priekšsēdētājs. Pratināšanā atzinis sevi par vainīgu. 298

1942. gada februārī apsūdzēts par to, ka 1936.-1940. gadā bijis skautu priekš-

sēdētājs, 1936.-1940. gadā-Aizsargu organizācijas saimnieciskā vada komandie-

ris, uzturējis kontaktus ar policiju, 1918.-1919. gadā dienējis baltajā Latvijas armijā,

1919.-1923. gadā - "Latvijas baltgvardu konsulāta" Vladivostokā sekretārs (XX
58. 4

un 58. 13 pants); ieteikts sodīt ar nāves sodu. 299 Sevišķā apspriede 1942. gada

2. decembrī nolēma - par piedalīšanos kontrrevolucionārā organizācijā ieslodzīt

LDN uz 10 gadiem. 309 Miris 1948. gada 27. novembrī Vjatkas soda nometnē. 301

Krimināllietu 1989. gada 10. oktobrī izbeiguši LPSR Prokuratūra - un J. Lenerts-

Rubenis reabilitēts. 302

Arturs Ļūļe (1882-1941) tika arestēts 1941. gada 14. jūnijā Rīgā, jo agrāk bijis

ĀM Konsulārā departamenta vicedirektors, ģenerālkonsuls Ņujorkā un Kēnigsber-

gā.303 Viņš nomira izsūtījumā 1941. gada 19. decembrī Usoļlagā Molotovas apga-

balā.304 Reabilitēts ar LR Ģenerālprokuratūras 1991. gada 15. augusta slēdzienu. 305

1941. gada jūnijā Rīgā LPSR VDTK nolēma apcietināt goda konsulu Harbinā

Pēteri Mežaku (1858-1941) par to, ka bijis konsuls Harbinā no 1919. gada, agrāk

aktīvs baltgvards, komandējis cara armijas daļas, monarhists, Harbinā uzturējis

ciešus sakarus ar baltgvardu organizācijām; pēc kara bijis ģenerālgubernators Čitā;
ASV goda pilsonis; apbalvots ar cara, japāņu un Mandžuko valdības ordeņiem; ir

plaši sakari ar Japānas un Mandžuko oficiālajām un neoficiālajām aprindām; dēls

palicis dzīvot Harbinā, visi radi izbraukuši uz Vāciju. 306 1941. gada jūnijā Rīgā

arestēts. 307 1941. gada vasarā evakuēts uz Vjatlagu, kur 5. septembrī miris.308

1989. gada 30. oktobrī LPSR Prokuratūra atcēla 1941. gada 9. septembra lēmumu

par lietas izbeigšanu 309
un krimināllietu izbeidza nozieguma sastāva trūkuma dēļ. 310

Pēc 1940. gada 21. jūnija PSRS speciālo iestāžu pārstāvji dažiem Latvijas

ministriem un augstākajiem ierēdņiem piedāvāja sadarbību un personisko drošību.

Tam piekrita ārlietu ministrs 1936.-1940. gadā Vilhelms Munters (1898-1967).311

Munters bija pirmais deportētais Latvijas ministrs 312
- jau 1940. gada 16. jūlijā no

Siguldas kopā ar ģimeni viņš administratīvā kārtā tika deportēts uz Voroņežu.

1941. gada 26. jūnijā arestēts, apcietināts, apsūdzēts naidīgā darbībā (spiegošanā)

pret PSRS, vēlāk - palīdzībā starptautiskajai buržuāzijai mēģinājumā gāzt padomju

varu. 1941. gada septembra sākumā no Voroņežas cietuma pārvests uz Saratovas
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cietumu. Atbilstoši PSRS IeTK norādījumam izmeklēšana viņa lietā 1942. gada

augustā tika pārtraukta, V. Munteru tā paša gada septembrī pārveda uz Kirovas

cietumu, vēlāk uz Ivanovas cietumu, 1952. gadā uz Butirku cietumu Maskavā un,

visbeidzot, uz Vladimiras cietumu. Pēc izmeklēšanas pārtraukšanas V. Munteram

vairākkārt paziņots, ka viņa statuss ir - "internets kara laikā". Ivanovas cietumā

1946. gadā tika sapulcināti visu Baltijas valstu vadošie valstsvīri ar ģimenēm.313

1952. gada 28. februārī izmeklēšanu atjaunoja. V. Munters atzina sevi par vainīgu

inkriminētajā apsūdzībā. 1952. gada 16. aprīlī PSRS Valsts drošības ministrijas

(VDM) Sevišķā apspriede nolēma ieslodzīt viņu uz 25 gadiem apcietinājumā "par
aktīvu cīņu pret revolucionāro strādnieku kustību un naidīgu darbību pret PSRS"

(XX 58.4
pants).314 Centrālā komisija to personu lietu pārskatīšanai, kuras notiesā-

tas par kontrrevolucionāru darbību, 1954. gada 16. augustā pārskatīja viņa lietu un

mainīja PSRS VDM Sevišķās apspriedes 1952. gada 16. aprīļa lēmumu, nolemjot

samazināt sodu līdz jau faktiski apcietinājumā pavadītajam termiņam, bet aizliegt
dzīvot "režīma pilsētās" un Baltijas republikās. 315 1954. gadā V. Munters tika atbrīvots

no ieslodzījuma. Pēc tam strādāja traktoru rūpnīcā Vladimirā pie Kļazmas. 316

1959. gadā tika atcelts aizliegums dzīvot Latvijā - un V. Munters atgriezās

Rīgā. Sākot ar 1962. gadu, laikrakstos "Cīņa", "Dzimtenes Balss" un "Izvestija"

publicējis rakstus un sarakstījis grāmatas "Pārdomas" un "Savu tautu ienaidnieki"

par starptautisko politiku un latviešu trimdu, taču pildījis padomju iestāžu norā-

dījumus (LR pirmskara ārpolitikas noniecināšana, PSRS politikas slavināšana,

uzbrukumi trimdai), izraisot nepatīkamu pārsteigumu un sašutumu viņa agrākajos

kolēģos LR valsts dienestā un plašās trimdas latviešu aprindās. 1964. gadā iecelts

par locekli Latvijas komitejā kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs. 317

1940. gada 7. augustā Rīgā LPSR IeTK VDP Sevišķā nodaļa nolēma apcietināt

Mārtiņu Nukšu (1878-1942) -ĀM ģenerālsekretāru. 318 13. augustā arestēts,

ievietots Rīgas Centrālcietumā. 319 1940. gada 15. augustā M. Nukša sniedza liecī-

bas par Latvijas ārpolitiku un savu diplomāta karjeru. 320 Viņš atzīst, ka 1940. gada

17. maija ārkārtas pilnvaras, "kaut arī ierobežotas pēc sava satura, varēja būt

izmantotas zināmos apstākļos pret PSRS. Par šī Ministru kabineta lēmuma pastā-

vēšanu Ārlietu ministrijā zināja divas personas -Munters un Anševics." 1940. gada

17. jūnija rītā departamentu direktori - Kampe, Anševics un pats Nukša bija izsaukti

pie Muntera kabinetā. Slepenajā apspriedē Munters informēja par pēdējiem noti-

kumiem. 321 Nākamo reizi Munters viņus izsauca 20. jūnijā, kad paziņoja, ka viņš
vairs sevi neuzskata par ministru un ka tiek sastādīts jauns kabinets Kirhenšteina

vadībā, kurš būs arī ārlietu ministrs. Munters 21. jūnijā viņam nodevis dažus -

galvenokārt ekonomiska rakstura dokumentus. 322 1940. gada 15. augustā lēmumā

par izmeklēšanas izbeigšanu izmeklētājs konstatēja, ka 1920.-1939. gadā M. Nukša
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bijis Latvijas pilnvarotais pārstāvis Francijā, Polijā, Čehoslovākijā, Zviedrijā, Norvē-

ģijā un Dānijā; no 1939. gada līdz aresta dienai bijis ĀM ģenerālsekretārs; materiālu

viņa apsūdzībai nav pietiekami, tāpēc izmeklēšanas lieta jāpārtrauc un jānodod

arhīvā glabāšanai. 323 M. Nukša atbrīvots 1940. gada 18. augustā (M. Nukšas

uzraudzības lieta bija sākta 1940. gada 13. augustā, pabeigta -15. augustā).
1941. gada 10. jūnijā LPSR VDTK nolēma M. Nukšu apcietināt otrreiz, jo 1920-

-------1940. gadā viņš strādājis ĀM - bijis sūtnis Polijā, Rumānijā, Zviedrijā, Čehoslovākijā,
no 1939. gada-ĀM ģenerālsekretārs. 324 LPSR IeTK VDP M. Nukšu arestēja 1941. ga-

da 14. jūnijā Rīgā, vēlāk evakuēja uz Soļikamskas cietumu Nr. 3 Usoļlagā Molotovas

apgabalā.325 Kad 1939. gadā Vācija okupēja Čehoslovākiju un sūtniecība tika likvi-

dēta, viņu iecēla par ĀM ģenerālsekretāru, šajā amatā bijis līdz ĀM likvidācijai. 326

1942. gada 23. janvārī M. Nukša pratināšanā stāstīja, ka pieņemts Latvijas misijā

Parīzē par sekretāru 1920. gada janvārī, strādājis tur līdz 1921. gadam. Vēlāk bijis
sūtnis Polijā (1921-1930), sūtnis Stokholmā (1930-1933), bet 1933.-1939. gadā-

sūtnis Prāgā. No 1939. gada aprīļa līdz 1940. gada septembrim bijis ĀM ģene-

rālsekretārs. 1940. gada septembrī sācis strādāt projektēšanas trestā Rīgā par inže-

nieri arhitektu. Atzinies, ka veicis pretpadomju aģitāciju savu paziņu vidū. 1941. gada

14. jūnija kratīšanā čeka bija atņēmusi Nukšam ieroci. Kad izmeklētājs jautāja, kāpēc

ierocis saglabāts, Nukša paskaidroja, ka 1940. gada augustā IeTK jau izdarījis viņa

dzīvoklī kratīšanu, ierocis ticis atņemts, bet pēc dažām dienām atsūtīts atpakaļ. 327

24. janvārī M. Nukšam tika uzrādīta apsūdzība, ka viņš bijis Latvijas valdības

diplomātiskais pārstāvis, stiprinājis Ulmaņa režīmu un idejisko naidīgumu pret

padomju iekārtu īstenojis praktiskā darbā (XX 58. 10 panta 1. daļa un 58. 13 pants). 328

24. janvārī atzinis sevi par vainīgu inkriminētajos noziegumos.329 14. februārī Soļi-

kamskā apsūdzēts par to, ka bijis Latvijas buržuāziskās valdības sūtnis vairākās

Eiropas valstīs, bijis Zemnieku savienībā, pirms un pēc LPSR nodibināšanas kā

konstitucionālā monarhisma piekritējs īstenojis pretpadomju aģitāciju (XX

58. 10 panta 1. daļa un 58. 13
pants); ieteikts piespriest nāves sodu. 330 Sevišķā ap-

spriede 1942. gada 18. aprīlī nolēma - par aktīvu darbību pret revolucionāro

kustību nošaut un personisko mantu konfiscēt. 331 Spriedums tika izpildīts

1942. gada 17. maijā Soļikamskā. 332 LPSR Augstākās tiesas krimināllietu tiesas

kolēģija 1988. gada 23. augusta sēdē nolēma atcelt Sevišķās apspriedes 1942. ga-

da 18. aprīļa lēmumu, bet krimināllietu izbeigt nozieguma sastāva trūkuma dēļ.333

M. Nukšu 1995. gada 20. jūlijā reabilitēja LR Ģenerālprokuratūras Reabilitācijas

un specdienestu lietu prokuratūra. 334

Agrākais goda konsuls Monreālā Baltazars Ozoliņš (1890-1942) tika arestēts

1941. gada 14. jūnijā Rīgā, jo viņam bija piederējis preču tirdzniecības kantoris,

bet sievai - piecstāvu nams, tāpēc ir "sociāli bīstams" 335. B. Ozoliņš nomira
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1942. gada 3. martā IeTK Soļikamskas soda nometnē, pirms tika sastādīts apsū-

dzības raksts viņa izmeklēšanas lietā. 336 LR Ģenerālprokuratūra viņu reabilitēja

1990. gada 16. novembrī.337

Vicekonsulu Valgā 1920.-1924. gadā Jāni Ozoliņu (1883-?) apcietināja

1940. gada 24. septembrī, bet Rīgas apgabaltiesa 1941. gada 16. jūnijā piesprieda

augstāko soda mēru. Pēc dažām ziņām, IeTK viņu nošāva Latvijā 1941. gadā.

Sūtnis PSRS Kārlis Ozols (1882-?) tika arestēts 1940. gada 25. augustā

Priekulē, atradās ieslodzījumā Rīgā, vēlāk tika pārvests uz Maskavu. 338 2. oktobrī

Rīgā LPSR IeTK VDP pieņēma lēmumu par K. Ozola apcietināšanu, jo, būdams

sūtnis Maskavā 1923.-1929. gadā, nodarbojies ar spiegošanu pret PSRS un visu

laiku veicis aktīvu cīņu pret padomju varu.339 2. oktobrī Rīgā čeka pieņēma arī

lēmumu par piesardzības līdzekļa izvēlēšanos 340 un nolēma lietu nosūtīt tālākai

izmeklēšanai uz PSRS IeTK Valsts drošības Galvenās pārvaldes (GUGB) 3. nodaļas

izmeklēšanas daļu Maskavā. 341

1941. gada 23. jūnijā K. Ozolu tiesāja PSRS Augstākās tiesas Kara tribunāls

un piesprieda augstāko soda mēru un mantas konfiskāciju (XX 58.4
, 58.6 un

58. 13 pants - par palīdzības sniegšanu starptautiskajai buržuāzijai, spiegošanu,
aktīvu cīņu pret strādnieku šķiru un revolucionāro kustību). Nav zināms, kad

nāves sods izpildīts. 1992. gada 18. decembrī K. Ozolu reabilitēja LR Augstākā

tiesa saskaņā ar LR 1990. gada 3. augusta likuma "Par nelikumīgi represēto

personu reabilitāciju" 1. panta 2. punktu. 342

1941. gada februārī čeka nolēma apcietināt konsulu Hermani Pungu (1877-

-------1941), jo, 1927.-1932. gadā strādādams par konsulu Vitebskā, esot bijis Baltkrie-

vijas PSR rietumu rajonos latviešu tautības kulaku vidū izveidotās kontrrevo-

lucionārās organizācijas vadītājs. Grupa esot gatavojusi kadrus bandītiskai darbībai

pret PSRS ārēju sarežģījumu gadījumā, spiegojusi Latvijas labā. Punga esot no-

darbojies ar politisko un militāro spiegošanu, nodevis ziņas Latvijas dienestiem.343

H. Pungu arestēja LPSR IeTK 1941. gada 13. februārī. 344 15. februārī arestēto

anketā viņš min, ka 1927.-1930. gadā bijis Latvijas konsuls Vitebskā, strādājis ĀM

par Konsulārās nodaļas vadītāju, tad sešus gadus bijis konsuls Hamburgā un pēc

tam līdz 1938. gadam strādājis par sūtniecības Londonā 1. sekretāru. 345 1 941. gada

7. maijā lietai tika pievienoti no Baltkrievijas PSR VDTK saņemtie materiāli par

112 cilvēku apsūdzēšanu, kas pierādot H. Pungas noziedzīgo darbību pēc XX 58. 4,
58. 6

,
58.8, 58. 10 un 58. 11 panta.

346 Kopš 1941. gada 21. februāra H. Punga atradās

Rīgas Centrālcietuma slimnīcā, marta vidū slimība strauji progresēja, un H. Punga
nomira 1941. gada 12. aprīlī cietuma slimnīcā, pirms izmeklēšana tika pabeigta.347

Reabilitēts saskaņā ar LR Ģenerālprokuratūras Reabilitācijas un specdienestu lietu

prokuratūras 2000. gada 24. janvāra slēdzienu. 348
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Sūtniecības Igaunijā 1. sekretāru 1921.-1929. gadā Ādolfu Rostoku (1887-

--1961) LPSR leTK VDP arestēja 1940. gada 26. oktobrī Rīgā un ieslodzīja Cen-

trālcietumā, jo viņu turēja aizdomās pēc XX 58.4
panta un 59. 12

panta par to, ka

vairākus gadus nodarbojies ar ārvalstu valūtas pirkšanu un pārdošanu (3. decem-

brī viņam par to tika inkriminēta apsūdzība). 349 29. oktobra pratināšanā Ā. Rostoks

minēja, ka 1919.-1921. gadā strādājis Latvijas pārstāvniecībā Tallinā, vēlāk tirdznie-

cības aģents sūtniecībā. 350 Tomēr viņa tālākais liktenis bija atšķirīgs no daudzu citu

čekas apcietināto likteņa. Tā kā Ā. Rostoks pēc tautības bija vācietis un kopā

ar ģimeni bija noformējis dokumentus repatriācijai uz Vāciju, tad, ievērojot PSRS

un Vācijas valdības 1941. gada 10. janvāra vienošanos un PSRS valsts drošības

tautas komisāra 1941. gada 19. februāra norādījumu, tika nolemts Ā. Rostoku

izraidīt no PSRS. 351

Agronoms, tirdzniecības lietu padomnieks PSRS 1940. gadā Jānis Rozītis

(1902-1968) tika arestēts 1941. gada 14. jūnijā Rīgā, vēlāk deportēts uz Usoļlagu. 352

Viņa krimināllietā atrodama 1963. gadā sastādīta izziņa, ka saskaņā ar PSRS VDK

operatīvajiem materiāliem, atrazdamies Maskavā, J. Rozītis 1940. gada 1. augustā

devis brīvprātīgu piekrišanu PSRS leTK orgāniem slepeni sadarboties, to darījis

līdz augusta beigām, turpinājis sadarbību arī pēc atgriešanās Latvijā līdz aresta

dienai. 353 1942. gada 21. janvārī viņam izvirzītajā apsūdzībā un 9. marta apsūdzī-

bas rakstā viņš tika apsūdzēts, ka bijis Aizsargu organizācijas, studentu korporā-

cijas "Latvija" un Zemnieku savienības biedrs (XX 58. 4 pants).354 Sevišķā apspriede

1943. gada 16. janvārī par piederību kontrrevolucionārai organizācijai J. Rozītim

piesprieda astoņus gadus labošanas darbu nometnē. 355 1945. gada 17. februārī

Sevišķā apspriede viņu vēlreiz notiesāja pēc XX 58. 10 un 58. 11
panta ar brīvības

atņemšanu uz 10 gadiem, ieskaitot soda izciešanā 1943. gada 16. janvāra lēmumā

noteikto sodu. J. Rozīti 1954. gada 13. maijā atbrīvoja no ieslodzījuma vietas

Usoļlagā, un viņš atradās nometinājumā Krasnojarskas apgabalā līdz 1957. gada

28. martam.356 1958. gada martā J. Rozītis atgriezās Latvijā. 357 Permas apgabala

Apgabaltiesas prezidijs 1963. gada 23. martā atcēla Sevišķās apspriedes 1945. gada

lēmumu 358, un LPSR Augstākās tiesas krimināllietu tiesas kolēģija 1963. gada

5. oktobrī atcēla Sevišķās apspriedes 1943. gada lēmumu un izbeidza tiesvedību

nozieguma sastāva trūkuma dēļ.359 J. Rozītis miris 1968. gada 10. martā Rīgā.360

Viņu 1999. gada 15. decembrī reabilitēja LR Ģenerālprokuratūra.
361

Austrumu nodaļas 1. sekretārs 1937.-1940. gadā Aleksandrs Rusmanis (1890-

--1963) miris 1963. gada 28. janvārī Rīgā. 362

Pēteri Rušenu (1881-?) - konsuls Šanhajā 1930.-1932. gadā - LPSR VDTK

arestēja 1945. gada 12. martā Rīgā un ieslodzīja Centrālcietumā, jo savulaik kā

Latvijas sūtniecības PSRS sekretārs viņš esot vācis ziņas par PSRS politisko un
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ekonomisko stāvokli, bet vācu okupācijas laikā piedalījies koncentrācijas nometnes

celtniecībā Salaspilī, kur bijis celtniecības materiālu noliktavas vadītājs. 363 Viņu

apsūdzēja pēc XX 58.1a panta (konstatējošā daļā minēta viņa diplomātiskā darbība

un kontakti ar angļu rezidentūru Rīgā) pēc tam, kad no apsūdzības iepriekš bija

izslēgts 58. 13
pants. P. Rušens atzinās, ka piedalījies koncentrācijas nometnes

celtniecībā, bet noliedza savu piederību britu izlūkdienestam. 364 Sevišķā apspriede

1946. gada 15. aprīlī piesprieda P. Rušenam ieslodzījumu cietumā uz pieciem ga-

diem par Dzimtenes nodevību. 365 Pēc tam viņš atradās ieslodzījumā Vladimiras

apgabalā. Turpmākais liktenis nav zināms. P. Rušenu reabilitēja LR Ģenerālproku-

ratūra 1994. gada 8. jūnijā.366

Sūtnis Ludvigs Sēja (1885-1962) padomju un vācu okupācijas laikā strādāja

par franču valodas lektoru Latvijas Universitātē, 1943. gadā kļuva par ietekmīgā-
kās demokrātiskās pretestības organizācijas - Latvijas Centrālās padomes (LCP)

ģenerālsekretāru. 1944. gada maijā sākās gestapo represijas pret Latvijas Centrālo

padomi. Gestapo L. Sēju arestēja 1944. gada 5. jūnijā un ieslodzīja Štuthofā līdz

1945. gada 25. janvārim, kad koncentrācijas nometni evakuēja. Starplaikā starp

vācu un padomju apcietinājumu L. Sēja apmeklēja vairākus ārvalstu diplomātus

Varšavā. L. Sēju 1946. gada jūlija vidū Polijā arestēja padomju pretizlūkošanas

orgāni. Viņu pratināja par sakariem ar ārzemju diplomātiem, dzīvi Polijā un dar-

bību Latvijas Centrālajā padomē. Vēlāk L. Sēja nepublicētos memuāros analītiski

aprakstīja nacistu un komunistu soda iestādes un to darbības metodes. Vairākus

mēnešus L. Sēja pavadīja Lubjankas, pēc tam Ļefortovas cietumā, sekoja pieci

gadi LDN, izsūtījums un atgriešanās Latvijā.367 Viņa krimināllieta atrodas Krievijā.

Ģenerālkonsulu Klaipēdā sūtni Jānis Seski (1877-1943) 1941. gadā leTK

arestēja un deportēja uz Krieviju. J. Seskis liecinājis, ka 1929.-1932. gadā bijis

sūtnis Maskavā, vācis ziņas par PSRS politiski ekonomisko stāvokli un periodiski

sūtījis valdībai ziņojumus, kuros Padomju valdības pasākumus raksturoja pret-

padomju garā. 1938. gadā, būdams ģenerālkonsuls Klaipēdā, uzrakstīja grāmatu

"Latvijas valsts izcelšanās pasaules kara gados", kurā asi kritizēta PSRS. Ar PSRS

Augstākās tiesas kara kolēģijas 1941. gada 23. jūnija spriedumu pēc XX 58.4
panta

un 58.6 panta 1. daļas piespriests augstākais soda mērs. Tiesa atzinusi J. Seska

vainu par to, ka viņš, dzīvodams KPFSR teritorijā, nodibinājis sakarus ar Antantes

pārstāvjiem B. Lokartu, Ž. Nulansu un citiem, saņēmis no viņiem lielas finanšu

subsīdijas un viņu uzdevumā veicis aktīvu cīņu par padomju varas gāšanu KPFSR

teritorijā; ka 1929.-1932. gadā J. Seskis - Latvijas oficiālais pārstāvis PSRS

nodarbojies ar izlūkojoša rakstura ziņu vākšanu par sliktu PSRS. Kā izmeklēšanā,

tā tiesā J. Seskis sevi atzinis par vainīgu. Nošauts 1943. gada 10. jūlijā Vjatlagā. 368

Krimināllieta atrodas Krievijā.
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Balstoties uz biogrāfiskās vārdnīcas "Es viņu pazīstu" ziņām, 369 1941. gada
10. jūnijā Rīgā LPSR VDTK nolēma apcietināt Arturu Stegmani (1902-1986), jo

viņš bijis ĀM Politiskā departamenta direktors, no 1919. gada atradies atbildīgos

diplomātiskos amatos, apbalvots ar Latvijas un ārvalstu ordeņiem. 370 Arestēts

1941. gada 16. jūnijā Rīgā.371 1941. gada 25. oktobrī Vjatlagā pratināts par diplo-

mātisko karjeru Latvijas ĀM dienestā. A. Stegmanis atbild, ka sācis dienestu

1919. gadā, strādājot par kurjeru, bet drīz vien bijis jaunākais kancelejas ierēdnis,

pēc vairākiem mēnešiem - vecākais kancelejas ierēdnis, pēc gada - 3. sekretārs.

1924. -1925. gadā sūtniecības Parīzē atašejs (izpildījis konsula funkcijas). No

1925. gada Preses nodaļas 3. sekretārs, vēlāk 2. sekretārs un 1. sekretārs, 1927. ga-

dā iecelts par ministrijas sekretāru konsulārajos jautājumos Balkānu valstīs. Līdz

1928. gadam atradies Belgradā, kur palīdzējis Latvijas goda konsuliem Grieķijā,

Bulgārijā un Dienvidslāvijā. 1928.-1929. gadā konsulāta sekretārs Vīnē, 1929-

--1930. gadā - ĀM Baltijas valstu nodaļas 1. sekretāra v.i., 1930.-1934. gadā -

sūtniecības Varšavā 1. sekretārs, 1934.-1936. gadā - ĀM Rietumu nodaļas vadī-

tājs, 1936.-1937. gadā - sūtniecības Berlīnē 1. sekretārs, 1937. gadā-padomnieks

turpat, 1938. gadā pēc Vācijas valdības pieprasījuma atsaukts uz Rīgu, 372 jo infor-

mējis Latvijas valdību par vācu valdības ekspansīviem mērķiem pret Baltijas valstīm,

kā arī aktīvi interesējies par Vācijas Propagandas ministrijas darbību. 1938 -

1939. gadā bijis Politiski ekonomiskā departamenta direktors. Viņa darbības bū-

tība bija ministra rezolūciju tehniska izpildīšana. 1939. gada 31. oktobrī A. Stegmanis

ticis pārcelts uz Tieslietu ministriju par Vācu repatriantu mantisko vērtību likvidāci-

jas pārvaldes (UTAG) priekšnieku (līdz 1940. gada novembrim), tad pārvalde pār-

gāja Finansu TK pārziņā, kur līdz arestam ieņēmis Valsts ieņēmumu pārvaldes

Likvidācijas daļas vecākā inspektora amatu. 373

1941. gada 26. oktobrī Vjatlagā A. Stegmanim tika uzrādīta apsūdzība, ka viņš

dienējis ĀM atbildīgos diplomātiskos amatos, 1938.-1939. gadā ieņēmis depar-

tamenta direktora amatu, bijis ārlietu ministra Muntera tehnisko rezolūciju izpil-

dītājs.374 25. oktobrī pratināšanā A. Stegmanis inkriminētajā apsūdzībā sevi atzina

par vainīgu pilnībā.375

1941. gada 23. novembrī apsūdzības rakstā apsūdzēts par to, ka ieņēmis atbil-

dīgus amatus Latvijas "buržuāziski fašistiskā valsts aparāta" Ārlietu ministrijā

(XX 58. 13 pants); ieteikts piespriest augstāko soda mēru un mantu konfiscēt. 376

Sevišķā apspriede 1942. gada 9. decembrī nolēma: par aktīvu cīņu pret revolucio-

nāro kustību sodīt ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem labošanas darbu nometnē. 377

leM LDN vietējā atlases komisija 1948. gada 31. maijā nolēma un Centrālā

komisija 1948. gada 10. jūnijā apstiprināja lēmumu etapēt A. Stegmani no vispā-

rējās labošanas darbu nometnes uz leM sevišķo nometni. 378 A. Stegmanis atvests
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VDM Krasnojarskas novada pārvaldes rīcībā 1951. gada 27. februārī un etapēts uz

izsūtīšanas - nometinājuma vietu Krasnojarskas novada Abanskas rajonā,379 kur tika

nogādāts 1951. gada 27. martā.380 1955. gada 28. jūlijā viņš rakstīja vēstuli PSRS

ģenerālprokuroram ar lūgumu pārskatīt viņa lietu,381 tāpēc LPSR VDK 1956. gada

janvārī lūdza PSRS VDK Vladimiras apgabala pārvaldes Izmeklēšanas nodaļas priekš-

nieku nopratināt Munteru par Stegmaņa pienākumiem ĀM un par to, vai viņš diplo-

mātiskās misijas aizsegā nodarbojies ar izlūkdarbību. 382

LPSR VDK 1956. gada 7. februārī pieņēma slēdzienu, ka ar Sevišķās apspriedes

1942. gada 9. decembra lēmumu A. Stegmanis bijis sodīts pareizi.3B3 1956. gadā

pārvests uz nometinājumu Krasnojarskas novadā. 384 A. Stegmanis 1956. gada

17. jūnijā no Krasnojarskas novada Abanskas rajona Baikanas pasta nodaļas Ozjornij

iecirkņa rakstīja lūgumu PSRS ģenerālprokuroram pārskatīt viņa lietu. 385 1965. gada

5. aprīlī no Kirovas apgabala Kamskas rajona Ļesnojes ciema viņš atkal griezās pie

PSRS ģenerālprokurora ar lūgumu viņu reabilitēt. 386 Saistībā ar šo lūgumu 1965. ga-

da 29. jūnijā Stegmaņa lietā Rīgā LPSR VDK pratināja E. Girgensonu, 387 bet 2. jūlijā

Jūrmalā -V. Munteru. 388 Pats A. Stegmanis 1965. gada vasarā atgriezās Latvijā. 389

10. augustā Rīgā viņu pratināja par amatiem Ārlietu ministrijā, par viņa lomu nai-

dīgas darbības īstenošanā pret PSRS un revolucionāro kustību, ĀM Politiski

ekonomiskā departamenta funkcijām, kādas ziņas par PSRS departamentā tika

vāktas un izmantotas v.c. jautājumiem.390

Izvērtējot no Latvijas diplomātu (P. Alberts, F. Kociņš, V. Munters, J. Seskis,

A. Tomsons) krimināllietām iegūto informāciju, 1965. gada 13. augustā slēdzienā

par A. Stegmaņa lietu VDK atzina, ka nav datu par viņa cīņu pret revolucionāro

kustību, bet apkopots materiāls par A. Stegmaņa kā ĀM departamenta direktora

rīkojumiem sūtniecībai Maskavā ievākt informāciju par PSRS. VDK secināja, ka Steg-

maņa kā departamenta direktora darbība satur pretpadomju ievirzi, tātad ir noziegu-

ma pazīmes pēc XX 58.4
panta, bet izvirzītā apsūdzība pēc XX 58. 13 panta nav apstip-

rinājusies. Tāpēc tika ieteikts A. Stegmaņa noziedzīgo darbību pēc 58. 13 panta pārkva-

lificēt uz 58. 4 pantu un atteikt reabilitāciju. 391 A. Stegmanis miris 1986. gada 15. janvārī

Valmierā. Sevišķās apspriedes 1942. gada 9. decembra lēmumu atcēla, krimināllietu

izbeidza un A. Stegmani 1989. gada 21. aprīlī reabilitēja LPSR Prokuratūra. 392

1945. gada 3. maijā LPSR VDTK nolēma arestēt vicekonsulu Ļeņingradā Kārli

Studentu (1885-1964), jo viņš 1919.-1922. gadā strādāja Anglijas misijā Rīgā par

sakaru virsnieku ar Latvijas valdības iestādēm, bet 1922.-1940. gadā - Latvijas

ārlietu resorā: sūtniecībā Londonā, Maskavā, Helsinkos, konsulātā Breslavā par

sekretāru. 1919. gadā bijis angļu izlūkdienesta izlūka N. Dīhersta savervēts un sadar-

bojies ar viņu līdz 1940. gadam, veicot izlūkošanu pret PSRS angļu izlūkdienesta

uzdevumā. 393
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K. Studentu arestēja 1945. gada 9. martā.394 Čekā liecināja, ka bijis sakaru

virsnieks angļu politiskajā komisijā Baltijas provincēs, stāstījis par angļu pārstā-

vību Latvijā - N. Dīherstu, A. Bērtu, A. Kīnenu v.c. 1928.-1930. gadā, kad bijis

sūtniecības Maskavā 1. sekretārs, ar izlūkošanu esot nodarbojušies visi sūtniecī-

bas atbildīgie darbinieki. 1930.-1931. gadā - vicekonsuls Ļeņingradā, 1931-

----1937. gadā -sūtniecības Helsinkos sekretārs, 1937.-1939. gadā-ĀM Saimniecības

un finansu nodaļas sekretārs, no 1939. gada augusta līdz 1940. gada martam -LR

goda konsulāta Breslavā sekretārs, vēlāk pensionārs. LPSR laikā strādāja par

grāmatvedi, vācu laikā - vispirms papīrfabrikā, 1942.-1944. gadā - leM ģenerāl-

direkcijas Administratīvā departamenta Pasu nodaļas lietvedis, līdz arestam -

vecākais grāmatvedis Rīgas pilsētas Ļeņina rajona izpildkomitejā. 395

1946. gada 31. janvārī no Molotovas pilsētas ar speciālu konvoju etapēts uz

Maskavu. 396 1. februārī ieradies Maskavā un ieslodzīts PSRS VDM iekšējā cietumā.

1946. gada 2. februārī lēmumā par izmeklēšanas termiņa pagarināšanu norādīts,

ka 1921. gadā pēc angļu militāro pārstāvju rekomendācijas pieņemts darbā par

tirdzniecības aģentu Anglijas konsulātā Rīgā. Kad strādājis sūtniecībā Somijā, bijis

saistīts ar somu slepeno policiju. 397 1946. gada pirmajā pusē Maskavā vairākkārt

pratināts par diplomāta darbību Maskavā, darbību angļu labā, angļu politiķiem v.c.

7. maijā tika mainīts 1946. gada 6. februāra lēmums par apsūdzības uzrādīšanu un

izmeklēšana tika izbeigta. 398 17. maijā sastādīts apsūdzības raksts, kurā uzskaitīti

daudzi apsūdzētā biogrāfijas dati un apsūdzība par to, ka, atrodoties kontaktos ar

ārvalsts izlūkdienestu, veicis naidīgu darbību pret PSRS (XX 58.6 pants).
399 1946. ga-

da 6. jūnijā ieslodzīts Butirku cietumā Maskavā. 400

Maskavas kara apgabala PSRS leM karaspēka Kara tribunāls 1946. gada

11. jūnijā slēgtā sēdē K. Studentam piesprieda sodu pēc XX 58.6 panta 1. daļas -

brīvības atņemšana uz pieciem gadiem LDN un tiesību zaudēšana uz trijiem gadiem,

bez mantas konfiskācijas. 401

Atbrīvots no ieslodzījuma Vjatlagā 1950. gada 9. martā. PSRS VDM Sevišķā

apspriede 1950. gada 8. aprīlī nolēma K. Studentu pēc termiņa izbeigšanās no

nometnes un izsūtīšanas nometinājumā atbrīvot un nosūtīt uz invalīdu namu VDM

orgānu uzraudzībā. 402 1950. gada 28. novembrī nosūtīts uz Kirovas apgabala

Beloholuņickas rajona Osinovas invalīdu namu VDM orgānu uzraudzībā.

Atgriezies Rīgā, 1956. gada 17. maijā K. Students rakstīja lūgumu PSRS

ģenerālprokuroram pārskatīt viņa lietu un reabilitēt, jo daudzo pratināšanu laikā

viņam likts atzīties, ka, strādājot Latvijas ĀM un par sūtniecības sekretāru vairākās

valstīs, esot nodarbojies ar spiegošanu. Pratināšanās paziņots, ka visi AM darbinieki

ir spiegi (sic! - A. L), tāpēc arī viņš ir spiegs. Izmeklētājs pats formulējis ap-

sūdzību un pieprasījis atzīšanos, sakot priekšā, kas jāliecina. Nepārtraukti pratināts,
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novests tik tālu, ka parakstījis protokolus ar nepareiziem liecinājumiem. Pēc trīs

mēnešu ilgas atrašanās ieslodzījumā Rīgā aizvests uz nometni pie Polovinkas stacijas

Urālos, tur saslimis un pārvests uz Permas cietumu. Cietuma slimnīcā vēstulē

PSRS AP priekšsēdētājam rakstījis, kādā ceļā no viņa "izdabūtas" liecības, un lūdza

viņa lietu papildus izmeklēt. K. Students aizvests uz Maskavu, kur Lubjankas cietumā

lieta papildus izmeklēta. Viņš pratināts divas trīs reizes naktī, tāpēc dažkārt bijis

spiests parakstīt protokolus, kur fakti izklāstīti izmeklētājiem izdevīgā gaismā.

1946. gada 11. jūlijā tiesa notikusi bez lieciniekiem, prokurora un aizstāvības, tikai

ar izmeklētāja piedalīšanos. Soda termiņu izcietis un, pamatojoties uz PSRS AP

Prezidija 1953. gada 27. marta dekrētu, pilnībā amnestēts. Tomēr uzskata, ka bijis

notiesāts nepareizi, tāpēc lūdzis lietu pārskatīt un izbeigt. 403 Sakarā ar šo vēstuli

1956. gada septembrī tika vairākkārt pratināts. 404 LR Augstākā tiesa K. Studentu

reabilitēja 1998. gada 10. februārī. 405

1941. gada februārī Rīgā čeka nolēma apcietināt Robertu Štūlu (1892-1964),

jo viņš 1928.-1932. gadā bijis Latvijas konsulāta Vitebskā sekretārs un konsula

Pungas, kurš vadījis Baltkrievijas latviešu kulaku kontrrevolucionāro organizāciju

Baltkrievijas PSR rietumu apgabalos, aktīvs palīgs; uzskaitīti organizācijas uzde-

vumi.406 1957. gada 7. janvārī Latvijas PSR VDK rakstīja Baltkrievijas PSR VDK

Vitebskas apgabala pārvaldei, ka R. Štūla izmeklēšanas lieta glabāšanā nav nonākusi

un nav izslēgta iespēja, ka tā glabājas PSRS VDK arhīvā.407 (Patiesībā nekādu

dokumentu par R. Štūla arestu un viņa izmeklēšanas lieta nemaz nevarēja būt, jo

viņam bija izdevies izvairīties no aresta un vēlāk nokļūt ASV)
ĀM Informācijas departamenta Speciālo ziņu nodaļas vadītājs 1919.-1920. gadā

Aleksandrs Šūlmans (1886-1941) tika arestēts 1940. gada 7. oktobrī Rīgā, jo

esot nodarbojies ar izlūkdarbību pret PSRS. 408 Pratināšanās A. Šūlmans minēja, ka

darbojies cara armijas izlūkdienestā, vēlāk LR ĀM viņa funkcijās ietilpusi izlūkošana

pret Bermonta un Judeņiča armiju, bet nekādu izlūkdarbību pret Krieviju nav veicis. 409

30. oktobrī uzrādītajā apsūdzībā un vēlāk sastādītajā apsūdzības rakstā minēts, ka

A. Šūlmans Latvijas armijas sastāvā aktīvi cīnījies pret Sarkano armiju, bet ĀM

Informācijas daļā vadījis izlūkošanu, tātad veicis noziedzīgu darbību pēc XX 58.4

un 58.13 panta.410 A. Šūlmans pratinātājiem atzina, ka ĀM vadījis izlūkošanu un

piedalījies kaujās pret Sarkano armiju, bet norādījis, ka neredz tajā "nekā nozie-

dzīga"411
. Miris 1941. gada 11. februārī leTK Centrālcietuma slimnīcā Rīgā. 412 Viņa

lietu bija nolemts nosūtīt Sevišķajai apspriedei, bet, tā kā apsūdzētais mira, tā tika

izbeigta.413 1990. gada 19. aprīlī A. Šūlmanu reabilitēja LPSR Prokuratūra. 414 LR

Ģenerālprokuratūra sagatavoja reabilitācijas apliecību 1993. gadā. 415

ĀM Juridiskās nodaļas vadītāju Arnoldu Tomsonu (1895-1942) LPSR leTK

orgāni arestēja 1941. gada 14. jūnijā. 1942. gada 18. februārī viņš tika apsūdzēts
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pēc XX 58. 4
panta un 58.10 panta 1. daļas par to, ka 1921.-1940. gadā dienēja

Latvijas Ārlietu ministrijā vadošos amatos centrā un ārzemēs. Lēmumā par apsū-

dzības inkriminēšanu teikts, ka ieņēmis atašeja, 2. un 1. sekretāra un Preses nodaļas

vadītāja amatu, pēc padomju varas atjaunošanas Latvijā savu paziņu vidū izplatījis

sakāvnieciska rakstura pretpadomju aģitāciju. Pratināšanās A. Tomsons atzina, ka

strādājis Ārlietu ministrijā, bet noraidīja savu vainu pretpadomju aģitācijā. 1942. gada
17. martā krimināllieta tika izbeigta, jo apsūdzētais 1942. gada 2. martā mira.416

Krimināllieta atrodas Krievijā.

Latvijas Valsts un Ministru prezidents, agrāk arī ārlietu ministrs Kārlis Ulmanis

(1877-1942) 1940. gada 22. jūlijā tika deportēts no Latvijas, 23. jūlijā ieradās

Maskavā. 26. jūlijā izvests uz Vorošilovsku (tag. Stavropole), kur 29. jūlijā no-

metināts. Karam sākoties, arestēja visus deportētos Igaunijas, Lietuvas un Lat-

vijas valstsvīrus. 417 1941. gada 4. jūlijā VDTK Ordžonikidzes (tag. Vladikavkaza)
novada daļas nolēma K. Ulmani "apcietināt un izdarīt kratīšanu" 418. 1941. gada

4. jūlijā viņu arestē un ievieto Ordžonikidzes novada VDP iekšējā cietumā.419 17. jū-

lijā pieņemts lēmums par apsūdzības izvirzīšanu un saukšanu pie atbildības pēc

XX 58. 4 panta. 420 Izmeklēšanas termiņš vairākkārt pagarināts. 1941. gada 23. no-

vembrī Ordžonikidzē tika sastādīta izziņa par izmeklēšanas gaitu.421 1942. gada

februārī Maskavā tapa ziņojums par nodomu izmantot K. Ulmani čekas aģentu

iesūtīšanai nacionālās pretestības kustības organizācijās. 422 Kad sākās Vācijas

karaspēka uzbrukums, Ordžonikidzes novada leTK pārvaldes iekšējo cietumu

evakuēja un K. Ulmani 1. augustā etapēja uz Krasnojarskas cietumu Nr. 1, bet

veselības stāvokļa dēļ 1942. gada 8. septembrī viņu atstāj Krasnovodskas (Turk-

menistānā, tag. Turkmenbašī) pilsētas cietumā Nr. 2. Lietu tālākai izmeklē-

šanai nosūtīja uz viņa atrašanās vietu Krasnovodskā Turkmēnijas PSR leTK

apgabala pārvaldei. 423 Tur miris 1942. gada 20. septembrī. 424 Krimināllieta atro-

das Krievijā.

ĀM Saimniecības nodaļas vadītāju 1919. gadā Augustu Ansi Vaidzibu (1882—

1941) 1941. gada 14. jūnijā LPSR VDTK Liepājas pilsētas nodaļa arestēja, jo

viņš bijis Kuldīgas pilsētas vecākais, Aizsargu organizācijas Durbes pagasta noda-

ļas dibinātājs un priekšnieks, namīpašuma un aptiekas īpašnieks Durbē. 425 Viņu

izsūtīja uz Vjatkas nometni, kur miris 1941. gada 3. septembrī vēl pirms izmeklē-

šanas uzsākšanas. 426 LPSR Prokuratūra A. Vaidzibu reabilitēja ar 1989. gada

28. novembra slēdzienu. 427

1940. gada 7. augustā LPSR Politiskā pārvalde nolēma arestēt vicekonsulu

Kaunā un Briselē Teodoru Veihertu (1894-1942), jo viņš bijis ĀM un Ministru

prezidenta sevišķo uzdevumu ierēdnis. 428 levietots leTK cietumā Nr. 1 Rīgā. 1940. ga-

da 25. augustā T. Veihertam uzrādīja apsūdzību, ka viņš vairākus gadus izplatījis
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apmelojošus izteicienus par PSRS un Komunistiskās partijas un valdības vadī-

tājiem.429 Pratināšanā neatzina sevi par vainīgu pretpadomju darbībā. Ārlietu resorā

strādājis: 1922.-1924. gadā -sūtniecībā Kaunā, 1924.-1932. gadā - sūtniecības

Briselē sekretārs, 1932.-1934. gadā -ĀM Rietumu nodaļas sekretārs. 1934. gadā

pārcelts uz Valsts kanceleju par sevišķo uzdevumu ierēdni, kur strādājis līdz

1939. gada beigām, kad iecelts par Valsts kancelejas nodaļas vadītāju, šajā amatā

strādājis līdz arestam. 430 Daudz pratināts par viņa publicistisko darbību un 15. maija

apvērsumu.

1941. gada 20. aprīlī apsūdzības rakstā apsūdzēts, ka 1918. gadā bijis sacel-

šanās dalībnieku vidū, kas vērsušies pret padomju varu, un Krievijā uzņēmis sakarus

ar "kontrrevolucionārās" Latvijas Tautas Padomes pārstāvjiem. Latvijā pēc valsts

apvērsuma izvirzīts atbildīgos amatos, aktīvi publicējies fašistiskajā presē, tādējādi

cīnījies pret Komunistisko partiju (XX 58.4 pants un 58. 10 panta 1. daļa). 431 T. Veiherts

tika evakuēts uz Soļiļeckas cietumu Usoļlagā. 432 Sevišķā apspriede 1942. gada

11. februārī nolēma T. Veihertu nošaut par aktīvu cīņu pret revolucionāro kustību. 433

Spriedums tika izpildīts 1942. gada 31. martā.434 LPSR Prokuratūra viņu reabilitēja

1989. gada 10. oktobrī.435 LR Ģenerālprokuratūra reabilitācijas apliecību par viņu

izdevusi 1991. gada 16. septembrī. 436

1941. gada jūnijā Rīgā LPSR VDTK nolēma apcietināt Fridrihu Vesmani (1875-

----1941), jo 1920. gadā viņš bijis LSDSP CX loceklis, vēlāk Saeimas priekšsēdētājs,

1926.-1932. gadā - Latvijas sūtnis Anglijā; pēc apvērsuma saņēmis fašistiskās

valdības pensiju.437 LPSR leTK VDP viņu arestēja 1941. gada 14. jūnijā.438 1941. gada

vasarā etapēts uz Soļikamsku, Usoļlagu. F. Vesmanis miris 1941. gada 7. decembrī

Usoļlagā soda nometnē Surmagā jau pirms izmeklēšanas sākšanas. 439 Viņu reabi-

litēja LR Ģenerālprokuratūra 1991. gada 21. oktobrī. 440

1941. gada 14. jūnijā Rīgā LPSR leTK VDP arestēja politisko darbinieku,

diplomātu un sūtni Krievijā 1920.-1921. gadā Jāni Vesmani (1878-1942).
441

Evakuēts uz Ļesnojes cietumu Vjatlagā.442 Pirmo reizi viņu pratināja 1941. gada

1. novembrī par viņa namīpašumiem, darbību Demokrātiskā centra partijā un

Saeimā, sakariem ar policiju un fašistisko valdību. J. Vesmanis atbildēja, ka nav

uzturējis sakarus ar policiju, bet pēc 1934. gada apvērsuma pats ticis aizturēts un

pēc kāda laika atbrīvots; nekādās organizācijās pēc LPSR nodibināšanas nav

piedalījies. 443
(Diplomātiskā darbība pratināšanas protokolos nav pieminēta.) 1. no-

vembrī tika uzrādīta apsūdzība par namīpašumu piederību, līdz 1925. gadam

darbojies Demokrātiskā centra partijā un 1922. gadā ievēlēts Latvijas Saeimā, tāpēc

saucams pie atbildības pēc XX 58. 4 panta. 444 Inkriminētajā apsūdzībā J. Vesmanis

sevi par vainīgu neatzina, kaut nenoliedza to, ka darbojies Demokrātiskā centra

partijā un piederējuši īpašumi.445
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J. Vesmanis 1941. gada 9. decembrī uzrakstīja iesniegumu, kurā liecināja par

savu politisko biogrāfiju un uzskatiem. Viņš uzsvēra, ka pēc pārliecības ir marksists

un paliks tāds līdz kapa malai. Pēc padomju varas nodibināšanas piezvanījis

A. Kirhenšteinam - savas studentu biedrības "Zemgalija" konfilistram - un teicis,

ka atdod sevi viņa rīcībā. Drīz iecelts par Valsts kontroles pilnvaroto uzņēmumu

nacionalizācijas jautājumos, piedalījies vairāku fabriku reorganizācijā. Pēc Valsts

kontroles reorganizācijas pārgājis uz celtniecības kantori "Meliotorf" par galveno

grāmatvedi. Nekādu atbalstu fašistiskajai valdībai nav sniedzis. Lūdza atcelt lēmu-

mu par nodošanu tiesai, atļaut dzīvot kopā ar ģimeni un dot iespēju strādāt

specialitātē.446

1942. gada janvārī apsūdzības rakstā J. Vesmanis apsūdzēts par to, ka 1922.—

1925. gadā vienlaikus bijis Demokrātiskā centra partijā un Latvijas Saeimas depu-

tāts (KPFSR XX 58.4
pants); ieteikts sodīt ar brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem

labošanas darbu nometnē. 447 Miris 1942. gada 13. jūnijā Vjatlagā pirms Sevišķās

apspriedes lēmuma. 448 J. Vesmani reabilitēja LPSR Prokuratūra 1989. gada 26. de-

cembrī, 449 atceļot Sevišķās apspriedes 1941. gada 8. decembra lēmumu 450
par

izmeklēšanas izbeigšanu.

ĀM Ekonomiski konsulārā departamenta Ārzemju pasu nodaļas 2. sekretāre

1920. gadā Matilde Vesmane (1888-1950) - J. Vesmaņa dzīvesbiedre -1941. gada

14. jūnijā no Rīgas tika izsūtīta administratīvā kārtā uz Tomskas pilsētu.451 Mirusi

1950. gada 1. aprīlī Rīgā. 452

1941. gada jūnijā LPSR VDTK nolēma apcietināt Jāni Vilciņu (1888-1942), jo

viņš bijis Latvijas goda konsuls Vīnē, Rīgas tabakas fabrikas direktors, Latvijas

sūtniecības Berlīnē tirdzniecības padomnieks, direktors dažādās ārzemju vācu

firmās, viņam bija daudz paziņu diplomātu vidū, pēc LPSR nodibināšanas strādājis

LPSR Vietējās rūpniecības tautas komisariāta Apgādes un sadales trestā, bet, tā kā

to slikti vadījis, atstādināts no amata. 453

J. Vilciņš arestēts 1941. gada 14. jūnijā, vēlāk evakuēts uz Soļikamsku Usoļ-

lagā.454 20. novembrī pratināšanā minēja, ka Austrijā dzīvojis kā Latvijas pavalst-

nieks, bijis Latvijas goda konsuls Vīnē. Latvijā atgriezies 1935. gadā, no 1940. gada

1. februāra iecelts par LR sūtniecības Berlīnē tirdzniecības padomnieku līdz pār-

stāvniecības likvidācijai. Par konsulu iecelts tāpēc, ka bijis pazīstams ar Latvijas

valdības redzamiem pārstāvjiem (F. Cielēns v.c.) un bijis atbildīgos amatos Vīnē.

Blakus pamatdarbam Austrijas iestādēs bijis goda konsuls un iesniedzis Latvijas

valdībai apskatus par Austrijas tautsaimniecību, noformējis konsulāros doku-

mentus, aizstāvējis Austrijā dzīvojošo Latvijas pilsoņu intereses; nekādus citus

pienākumus kā konsuls nav pildījis, arī politisko darbību nav veicis. Arī kā

sūtniecības Berlīnē tirdzniecības padomnieks sekojis, lai Latvijas firmu pasūtījumi
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Vācijas firmām tiktu izpildīti. Uz atkārtotu izmeklētāja provokatīvu jautājumu vēl-

reiz atbildēja, ka bez komerclietām nekādu citu darbību nav veicis. Izmeklētājs

norādīja, ka J. Vilciņš ilgus gadus Latvijā un Austrijā ieņēmis atbildīgus amatus,

likdams J. Vilciņam atzīties, ka arī viņš ir fašistisko valdību piekritējs. J. Vilciņš

atbildēja, ka tāds nav.
455

Pratināts par darbību līdz 1917. gadam un darbību Latvijas, Krievijas un Austrijas

Sociāldemokrātiskajā partijā. Neatzina, ka būtu "bremzējis darbu", strādājot trestā

par priekšnieka vietnieku. 456

1942. gada 18. martā uzrādīta apsūdzība, ka 1903.-1934. gadā bijis aktīvs

sociāldemokrātu partijas biedrs, 1927.-1934. gadā - Latvijas goda konsuls Aus-

trijā, 1940. gada februārī-augustā - sūtniecības Berlīnē tirdzniecības padomnieks

(XX 58. 4 pants).457 Pratināšanā J. Vilciņš uzrādītajā apsūdzībā atzina sevi par

vainīgu.458

27. martā Molotovā sastādītajā apsūdzības rakstā J. Vilciņu apsūdzēja par to,

ka 1903.-1934. gadā bijis Sociāldemokrātiskās meņševiku partijas biedrs, 1927-

----1934. gadā - Austrijā ieņēmis Latvijas goda konsula posteni un izpildījis Latvijas

valdības uzliktos pienākumus, 1940. gada februārī-augustā - sūtniecības Berlīnē

tirdzniecības padomnieks un izpildījis ar tirdzniecības firmām saistītos pienākumus,

tātad noziedzies pēc XX 58.4
panta; ieteikts piespriest nāves sodu un mantas

konfiskāciju. 459 Sevišķā apspriede 1942. gada 13. maijā nolēma J. Vilciņu par pie-

dalīšanos kontrrevolucionārā organizācijā sodīt ar nāves sodu un personisko mantu

konfiscēt. 460 Nošauts 1942. gada 11. jūnijā Soļikamskā. 461

Latvijas PSR Augstākās tiesas krimināllietu tiesas kolēģija slēgtā sēdē 1956. ga-

da 8. septembrī nolēma Sevišķās apspriedes 1942. gada 13. maija lēmumu atcelt

un lietvedību pārtraukt nozieguma sastāva trūkuma dēļ. 462 J. Vilciņa dēlam Leo

Vilciņam čeka 1956. gadā paziņoja, ka tēvs 1942. gadā bijis notiesāts uz 10 ga-

diem un, izciešot sodu, miris 1944. gada 29. decembrī. 463 LR Augstākā tiesa

J. Vilciņu reabilitēja 2001. gada 14. februārī. 464

ĀM 3. sekretārs 1940. gadā Leo Vilciņš (1914-?) līdz arestam bija LPSR

Vietējās rūpniecības tautas komisariāta Plāna uzskaites un izpildes sektora va-

dītājs.465 1941. gada jūnijā LPSR VDTK nolēma viņu arestēt, jo viņš bija strādājis

Austrijā Statistikas institūtā, no 1938. gada - Latvijas Ārlietu ministrijā, sākumā

par sekretāru, vēlāk atašejs; viņa sieva ir ungāriete no Budapeštas, radinieki ASV

un Francijā, bet Vīnē daudz draugu un paziņu. No 1932. gada sastāvējis Sociāl-

demokrātiskajā partijā. Sanāksmēs aģitējis pret Padomju Savienību. 466

L. Vilciņu arestēja 14. jūnijā. 467 1 941. gada vasarā evakuēts uz Soļikamsku

Usoļlagā.468 28. oktobrī pratināšanā teicis, ka 1927. gadā viņa tēvu Latvijas "kreisā"

valdība uzaicinājusi par konsulu Vīnē, 1935. gadā vecāki atgriezušies Latvijā, bet
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pats turpinājis mācības un 1935. gadā beidzis Vīnes konsulāro akadēmiju.
1937. gadā atgriezies Latvijā un iesaukts armijā. Sācis strādāt ĀM, sākumā par

ārpušstata ierēdni, pēc pusgada - 3. sekretārs, un šajā amatā nostrādājis līdz

ĀM likvidācijai. Kā ārpušstata darbinieks tulkojis un gatavojis publicēšanai Latvi-

jas valdības slēgtās starptautiskās konvencijas, pārzinājis ārzemēs mirušo LR

pilsoņu īpašumu lietas. Vēlāk, strādājot par Baltijas valstu nodaļas 3. sekretāru,

vācis, tulkojis un sistematizējis materiālus no ārvalstu izdevumiem par Baltijas

valstīm, īpaši par neitralitātes jautājumiem. Kopš kara sākuma ik dienas ziņojis

nodaļas vadītājam LTA oficiālo ziņu kopsavilkumu, pārzinājis Latvijā internēto

Polijas pilsoņu lietas. Paskaidro, ka, būdams ĀM darbinieks, nav piedalījies

"plutokrātiskās valdības fašistiskajos pasākumos" pret PSRS, jo nav strādājis
vadošos amatos. Paskaidro, ka, tā kā ministrijā nav bijusi 3. sekretāra štata vieta,

tad iecelts par atašeju.469

29. oktobrī papildu pratināšanā paskaidro, ka nekad ar pretpadomju dar-

bību nav nodarbojies, tomēr kritizējis Maskavas nostāju izejvielu piegāžu jautāju-

mos, statistikas un plānošanas stāvokli; savukārt sakari ar draugiem ārzemēs

pārtrūkuši. 470

29. novembrī L. Vilciņam tika uzrādīta apsūdzība,*ka 1932.-1934. gadā viņš

bijis Austrijas sociāldemokrātu partijas biedrs, pēc LPSR atjaunošanas, būdams

meņševiks, veicis pretpadomju aģitāciju. 471 Pratināšanā L. Vilciņš pilnībā atzina

sevi par vainīgu inkriminētajā apsūdzībā. 472 1942. gada 19. martā apsūdzības

rakstā L. Vilciņu apsūdzēja par to, ka viņš starp LPSR Vietējās rūpniecības tau-

tas komisariāta darbiniekiem veicis apmelojošu aģitāciju pret PSRS un padomju

varu; ieteikts izsūtīt nometinājumā uz PSRS attālajiem rajoniem ar termiņu uz

10 gadiem.473 Sevišķā apspriede 1942. gada 13. maijā nolēma L. Vilciņu par

pretpadomju aģitāciju izsūtīt uz Krasnojarskas novadu uz pieciem gadiem. 474

L. Vilciņu izsūtīja specnometinājumā Krasnojarskas novada Igarkas pilsētā. 475

Latvijas PSR Augstākās tiesas krimināllietu tiesas kolēģija slēgtā sēdē 1956. gada

21. jūnijā nolēma Sevišķās apspriedes 1942. gada 13. maija lēmumu atcelt, liet-

vedību pārtraukt un atbrīvot L. Vilciņu no specnometinājumā.476 L. Vilciņš 1968. gadā

no Krasnojarskas novada, kur līdz reabilitācijai 1956. gadā atradās specnome-

tinājumā, pārbrauca uz pastāvīgu dzīvesvietu Užgorodā. Turpmākais viņa liktenis

nav zināms.

Šeit minētie fakti uzskatāmi parāda Latvijas diplomātu traģisko likteni Gulaga

nometnēs. Dati par lielāko daļu represēto diplomātu ir apzināti, tomēr rakstā

apkopoto materiālu vēl nevar uzskatīt par pilnīgu. Darbs tiks turpināts, īpaši tas

attiecas uz zemāka ranga ĀM darbinieku likteņa (administratīvi izsūtīto personu

lietas) izzināšanu. Tālāki pētījumi veidos pamatu precīzāku datu iegūšanai un
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galīgiem secinājumiem. Nav šaubu, ka padomju okupācijas varai patriotiskie Latvijas

diplomāti ar savu pieredzi un zināšanām starptautiskajās lietās bija ļoti bīstami un

nevēlami. Jau 1940. gada jūlijā-augustā Latvijas Tautas valdība resp. PSRS oku-

pācijas vara iesāka kursu uz ārlietu resora iznīcināšanu, vispirms pakāpeniski

samazinot Ārlietu ministrijas funkcijas, bet LPSR apstākļos ministriju likvidēja

pavisam. Čekisti ārlietu darbinieku problēmu risināja pēc virsvadoņa formulas "Nav

cilvēku, nav problēmu". Tomēr brīvībā ārzemēs palikušo diplomātu darbību čekai

apturēt neizdevās - Latvijas ārlietu dienests turpināja darboties ārkārtējo pilnvaru

nesēja K. Zariņa vadībā.
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dokumentu krājums. - [Rīga], 1993,1. grām., 8., 57., 92. Ipp.

20 Latvju enciklopēdija / Red. A. Švābe. - Stokholma, 1950-1955, 3. sēj.; Latvju enciklopē-
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38 1965. gada 21. jūlija izziņa par P. Alberta lietu; sk.: A. Stegmaņa lieta, LVA, 1986. f., 2. apr.,

P-5398. 1., 69., 70. Ip.

39 Izmantoti vēsturnieku Ē. Jēkabsonaun V. Ščerbinska gatavotie materiāli grāmatai "Latvijas ārlietu

resora darbinieku biogrāfiskā vārdnīca. 1918-1991"(turpmāk - Biogrāfiskā vārdnīca ..).
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425 LVA, 1987. f., 1. apr.. 20849.1., 1. Ip.
426 Turpat, 9. Ip.

427 Turpat, 15. Ip.
428 Turpat, 1986. f., 2. apr., P-8556.1., 1. Ip.

429 Turpat, 12. Ip.
430 Turpat, 14. Ip.
431 Turpat, 67. Ip.

432 Turpat, 71. Ip.
433 Turpat, 72. Ip.
434 Turpat, 73. Ip.
435

Turpat, 74. Ip.

436 Turpat.
437 Turpat, 1. apr., 13896.1., 1. Ip.
438 Turpat, 3. Ip.

439 Turpat, 5., 6. Ip.
440 Turpat, 15.-16. Ip.
441 Turpat, 2. apr., P-10072.1., 4. Ip.
442 Turpat, 5., 6. Ip.

443 Turpat, 8.-10. Ip.
444 Turpat, 11. Ip.

445 Turpat, 12. Ip.
446 Turpat, 13.-16. Ip.

447 Turpat, 19. Ip.

448 Turpat, 21. Ip.
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449 Turpat, 30. Ip.
450 Turpat, 22. Ip.
451 Turpat, 1987. f., 1. apr., 21069. 1., 2. Ip.

452 Biogrāfiskā vārdnīca..

453 LVA, 1986. f., 2. apr., P-10556.1., 3. Ip.
454 Turpat, 6., 7. Ip.

455 Turpat, 19.-21. Ip.

456 Turpat, 23. Ip.

457 Turpat, 26. Ip.

458 Turpat, 27. Ip.

459 Turpat, 30., 31. Ip.
460 Turpat, 32. Ip.
461 Turpat (personiskā lieta), 6. Ip.

462 Turpat (izmeklēšanas lieta), 37. Ip.

463 Turpat, 46. Ip.

464 Turpat, 47. Ip.

465 Turpat, P-4847.1., 6., 7. Ip.
466 Turpat, 3. Ip.

467 Turpat, 24. Ip.
468

Turpat, 6., 7. Ip.

469 Turpat, 13.-16. Ip.

470 Turpat, 17., 18. Ip.
471 Turpat, 19. Ip.
472 Turpat, 20. Ip.

473 Turpat, 23., 24. Ip.
474 Turpat, 25. Ip.
475 Turpat, 27. Ip.

476 Turpat, 29. Ip.

Ainārs Lerhis

The Soviet Repressions against Diplomats of Independent
Latvia

Summary

This article is devoted to the destinies of more than 60 high and middle-rank

diplomats and consuls who worked during the first period of independent Latvia

(1918-1940) and were repressed after the Soviet occupation and annexation in

June 1940. The diplomats were a relatively small part of Latvian statesmen and

public service men but their destiny was similar to that of many Latvian patriots.
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Therefore the article partly looks like a biographic survey of diplomats - the

main attention is paid not to their previous political activities but to the Soviet

repressive actions against them during the imprisonment in NKVD prisons and

labour camps in Vyatlag, Usollag, Sevurallag, Sevvostoklag, Karlag, Kraslag and

Norillag.

The Soviet occupation power started to persecute Latvian diplomats shortly
after the aggression, even before the formal act of Latvia's incorporation into

the USSR. The foreign minister of the last prewar national government, V. Mun-

ters, was the first who was deported to Russia. The other diplomats were forced

to follow him. A short survey of Latvian historiography about repressive actions

against diplomats is also given. Due to some specific methods of diplomatic
work before, many diplomats were groundlessly accused as spies against the

USSR. The NKVD was of the absurd opinion that all work of Latvian diplomats

abroad (even in every country!) was devoted to the spying against the USSR!

The chekists suffered from "spying mania". The representatives of Latvian foreign

office were punished and executed on the grounds of trumped-up charges for

the diplomats' work during the independence period and for their country and

people.
But the Soviet repressive authorities did not manage to stop the work of the

other part of Latvian diplomats who continued the diplomatic activities in Western

countries after the occupation of the Baltic States. The Latvian diplomatic service

abroad continued its work under the leadership of envoy in London, K. Zariņš

(C. Zahne). The Latvian diplomats as well as many other statesmen and public

servants had been rehabilitated posthumously after 1989.
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Latvijas armijas iznīcināšana un represijas

pret tās karavīriem 1940.-1941. gadā

Latvijas armijas iznīcināšanas process un represijas pret tās karavīriem līdz šim

vēsturiskajā literatūrā skartas samēra bieži un plaši. Šī tēma aplūkota dažādos

latviešu trimdas izdevumos, tomēr tie balstīti gandrīz vienīgi uz laikabiedru un

liecinieku (pārsvarā bijušo karavīru) atmiņām. Izdevuma "Latviešu karavīrs Otra

pasaules kara laikā" 1. sējumā, 1 kurā ievietoto atmiņu fragmenti un notikumu

vispārējais izklāsts sniedz samērā labu Latvijas armijas vēstures kopainu, ievie-

tots arī represēto virsnieku saraksts, kurš tomēr, raugoties no mūsdienu zināt-

nes, pirmām kārtām no izmantoto avotu (vācu okupācijas laikā "Tautas palīdzī-
bas" organizācijas sastādītais represēto saraksts un atmiņas) viedokļa, uzska-

tāms par fragmentāru un nepilnīgu. Latvijas historiogrāfijā pirms un pēc valsts

neatkarības atgūšanas par Latvijas armijas iznīcināšanas procesu un virsnieku

traģiskajiem likteņiem, sākot ar 80. gadu beigām, rakstīts sevišķi daudz. Vispirms

jāatzīmē vēsturnieka A. Bambala darbi, kuros visdetalizētāk aplūkots uz Noriļskas
soda nometnēm izvesto latviešu virsnieku liktenis. 2 Savukārt I. Kļava 1990. gadā

izdotajās bijušā Latvijas armijas virsnieka vietnieka un 24. teritoriālā korpusa

jaunākā leitnanta R. Gabra atmiņās kā pielikumu ievietojis represēto virsnieku

sarakstu, bet Ē. Jēkabsons materiālu krājumā par represijām, kas izdots divos

sējumos 1993.-1994. gadā, - represēto ģenerāļu, pulkvežu, pulkvežu-leitnantu

un kapteiņu sarakstu, kur apkopota izdošanas laikā pieejamā informācija. 3 Rakstu,

kurš nosaukuma dēļ pretendē uz visa Latvijas armijas iznīcināšanas procesa

atainojumu, sarakstījis 0. Niedre,4 tomēr tas apraujas ar 1940. gada jūlijā armijā

un valstī notiekošo procesu analīzi, līdz ar to būtībā skarot vienīgi armijas

iznīcināšanas pašu sākumu. Latvijas Valsts vēstures arhīvs 1998. gadā laida klajā

Ē. Jēkabsona un V. Ščerbinska sastādīto biogrāfisko vārdnīcu "Latvijas armijas

augstākie virsnieki", kurā sastādītāju iespēju robežās sniegta informācija par

ģenerāļu, pulkvežu un pulkvežu-leitnantu (arī atbilstošas dienesta pakāpes Kara

flotes virsnieku un kara ierēdņu) likteni pirms un pēc valsts okupācijas (izman-

tojot arī Latvijas Valsts arhīvā esošās PSRS lekšlietu tautas komisariāta sastā-
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dītās apcietināto bijušo Latvijas armijas augstāko virsnieku krimināllietas un

administratīvi izsūtīto personu lietas). Šī darba ievadā dots vispārējs pārskats un

statistiskā analīze par latviešu virsnieku gaitām līdz Otrā pasaules kara beigām. 5

Vēstures pētnieks V. Eihenbaums 1991.-1994. gadā sagatavojis 50 eksemplāru

Latvijas Kara skolu beigušo 1675 virsnieku biogrāfisko vārdnīcu 17 burtnīcās,

kurā iekļauta informācija par virsnieku dienesta gaitām Latvijas armijā, balstoties

uz Latvijas Valsts vēstures arhīva Armijas štāba personisko lietu kolekciju un

citiem fondiem, un ziņas par virsnieku tālāko likteni (pamatā ir ziņas no trimdā

sagatavotajiem izdevumiem un informācija par padomju represijām pret biju-

šajiem Latvijas armijas virsniekiem).
6 Tādējādi šajās burtnīcās ievietotās ziņas

par virsnieku represēšanu jāuzskata par fragmentārām. Tomēr līdz šim nav iz-

dots vispārējs, uz visiem pieejamajiem avotiem (izmantojot arī arhīvos glabātos

materiālus) un literatūru balstīts zinātnisks raksts par Latvijas armijas iznīcinā-

šanu, kā arī nav sastādīts uz tādiem pašiem principiem veidots represēto virs-

nieku saraksts un izdarīta tā sniegto datu analīze. Tāds ir šī raksta mērķis, kurā

sevišķi detalizēti skarts tā dēvētās Latvijas Tautas armijas posms no 1940. gada

jūnija līdz septembrim. Tas izskaidrojams ar to, ka materiāli par 24. teritoriālo

korpusu Latvijā pieejami vienīgi fragmentāri Latvijas Valsts arhīvā, ziņas par to

var iegūt arī no virsnieku un karavīru atmiņām, bet gandrīz visa korpusa doku-

mentācija atrodas Krievijas arhīvos un nav brīvi pieejama.

Sākoties padomju agresijai pret Latviju 1940. gada 15. jūnijā, tā tieši skāra

1935. gadā izveidotās un Kara ministrijai pakļautās Robežsargu brigādes kara-

vīrus. Naktī no 14. uz 15. jūniju padomju karaspēka grupa uzbruka vairākām

3. Abrenes bataljona sardzēm. 2. sardzes robežsargi iesaistījās kaujā, un trīs no

viņiem Masļenkos tika nogalināti (arī divi civiliedzīvotāji - robežsargu tuvinieki),

bet daudzi -aizvesti pāri robežai kā gūstekņi. 7 Latvijas armijas virsnieki un kara-

vīri 1940. gada 17.-20. jūnijā notikušo valsts okupāciju bija spiesti vērot no

malas, saņemot Valsts prezidenta un valdības pavēli neizrādīt nekādu pretestību,

tātad - nepildīt uzdevumu, kuram tie bija gatavoti visu neatkarīgās Latvijas valsts

pastāvēšanas laiku. Tomēr atsevišķās vietās karavīri bija iesaistīti okupācijas

izraisītajos procesos (piemēram, Rīgas stacijas laukumā, kur satracinātā Sarkanās

armijas sveicēju pūļa nomierināšanā piedalījās Latvijas Armijas štāba bataljona

karavīri, un Daugavpilī, kur līdzīgās akcijās bija iesaistīts 1. jātnieku pulka eskad-

rons). Sevišķi sarežģīta situācija izveidojās Liepājā, kur demonstranti bruņotu

padomju karavīru apsardzībā, kā arī tiem piedaloties, vardarbīgi ieņēma pastu un

Aizsargu namu. Notiekošajā tika iesaistīts Lejaskurzemes garnizona priekšnieka

amata pagaidu izpildītājs pulkvedis-leitnants V. Hasmanis, kurš būtībā bija ga-

tavs dot rīkojumu sev pakļautajam karaspēkam izrādīt pretestību Sarkanās armijas
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izraisītajām nekārtībām, taču tika saņemta stingra Valsts prezidenta pavēle to

nedarīt. Tūlīt pēc tam armijas vadība atzina V. Hasmani par psihiski slimu, un

4. jūlijā Valsts prezidents viņu atvaļināja no armijas veselības stāvokļa dēļ. Cits

Latvijas armijas augstākais virsnieks - Vidzemes divīzijas komandiera palīgs

ģenerālis J. Ezeriņš 17. jūnijā pat izdeva mutisku pavēli 9. Rēzeknes kājnieku

pulkam izrādīt pretošanos ienākošajam padomju karaspēkam un gatavojās dot

tādu pašu pavēli Madonas garnizonam. Kara ministrs pavēlēja Vidzemes divīzijas

komandierim J. Ezeriņu atcelt no amata un apcietināt. Divīzijas komandieris

F. Virsaitis gan izpildīja pavēli tikai daļēji, piešķirot J. Ezeriņam atvaļinājumu. 8

Sarežģīta situācija, kurā Latvijas armijas garnizona vadība būtībā tika pastāvīgi

pazemota, izveidojās arī Daugavpilī un citās vietās, kur bija izvietotas Latvijas

armijas daļas, kurām saskaņā ar saņemtajām pavēlēm faktiski bija jāpakļaujas

visām okupantu prasībām. 9 17. jūnijā, izpildot Armijas štāba atsūtīto slepeno

telefonogrammu, karaspēka vienību štābos virsnieki sadedzināja daļu slepenās

dokumentācijas.
10

Savukārt Robežsargu brigādes komandieris ģenerālis L. Bolšteins, nespēdams

noraudzīties Latvijas armijas un valsts iznīcināšanā, 21. jūnijā izdarīja pašnāvību.

24. jūlijā tādu pašu soli, nevēlēdamies izpaust padomju iestādēm Latvijas militārās

izlūkošanas ziņas un būdams labi informēts par šo iestāžu "darba metodēm", spēra

arī Armijas štāba Informācijas daļas priekšnieks pulkvedis F. Celmiņš.
Jau 1940. gada 20. jūnijā Valsts prezidents bija spiests atcelt no amata un

atvaļināt no armijas kara ministru un armijas komandieri ģenerāli J. Berķi, par

kara ministru ieceļot 1939. gadā atvaļināto ģenerāli R. Dambīti un ieskaitot viņu

aktīvajā karadienestā. Savukārt par armijas komandieri tika iecelts pēc 1934. gada

15. maija apvērsuma atvaļinātais ģenerālis R. Kļaviņš, kuru steidzami izsauca uz

Rīgu no Ķemeru karavīru sanatorijas, kur viņam kā Lāčplēša Kara ordeņa kava-

lierim un atvaļinātam virsniekam bija tiesības ārstēties. 11 Atgriežoties Ķemeros,

viņš bijis uztraukts un citiem sanatorijā esošajiem virsniekiem izteicies: "Neviens

man nejautāja, vai to vēlos. Tie bija draudi, pret ko esmu bezspēcīgs." 12 25. jūnijā

Armijas štāba priekšnieka ģenerāļa H. Rozenšteina pienākumus (viņam aizejot

atvaļinājumā, pēc kura tika atvaļināts no armijas) sāka pildīt pulkvedis M. Jeske,

kurš līdz okupācijai bija pildījis armijas komandiera sevišķu uzdevumu virsnieka

pienākumus. 13 Līdzīgi jaunieceltajai, A. Kirhenšteina vadītajai Tautas valdībai, arī

armiju jūnija beigās - vispirms laikrakstā "Latvijas Kareivis" - sāka dēvēt par

Tautas armiju.

Bija skaidrs, ka okupācijas vara izdarīs pārmaiņas Latvijas armijā. Latvijas

Komunistiskās partijas oficiozā "Cīņa" 23. jūnijā rakstīts: "Latvijas armijai jākļūst

par Tautas armiju, kas aizsargātu darbaļaužu intereses, nevis kalpotu vienas šau-
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ras buržuāziskas šķiras interesēm." 14 Saskaņā ar jaunās varas programmu arī armija,

tāpat kā viss valsts aparāts, bija "jāiztīra no reakcionārajiem elementiem un tautas

ienaidniekiem" 15. Turpmākajās dienās R. Dambītis un R. Kļaviņš saskaņā ar jaunās -

padomju sūtniecības sastādītās Tautas valdības politiku publiski uzsvēra, ka nepie-

ciešams, lai karavīri turpinātu pildīt savus dienesta pienākumus un īpaši uzturētu

un stiprinātu draudzības saites ar Sarkano armiju. l6Armijā, tāpat kā civilajās

institūcijās, sāka organizēt mītiņus, kuros "vienbalsīgi" tika pieņemtas prasības

"demokratizēt" armiju (piemēram, Daugavpils garnizona karavīru mītiņš "izlēma",

ka jāpadzen no armijas "reakcionārie elementi", jāizbeidz pretpadomju aģitācija,

jādod iespēja visu tautību pārstāvjiem izvirzīties amatos utt.).
17 Jūnijā pēc ģenerāļa

R. Kļaviņa pavēles 1. Liepājas kājnieku pulkā Saldū un 10. Aizputes kājnieku pulkā

Daugavpilī tika izformētas darba komandas, kurās dienēja kaut kādu iemeslu dēļ

Latvijas varas iestādēm politiski neuzticami karavīri, kas dienestu turpināja ierindas

apakšvienībās. 18

Vienlaikus sākās pakāpeniska Latvijas armijas materiālās bāzes pārņemšana.
Sākums bija armijas komandiera 29. jūnijā izdotā pavēle garnizonu priekšniekiem

par poligonu, šautuvju un mācību laukumu izmantošanu kopēji ar Sarkano armiju.l 9
Savukārt Kara skolas kadeti, kas atradās vasaras nometnē Daugavpilī, jau 2. jūlijā

bija spiesti šo pilsētu atstāt un tika pārvietoti uz Baldoni. 20 Aviācijas pulks jau jūnija

beigās - jūlija sākumā no Spilves lidlauka, ko pārņēma Sarkanā armija, bija spiests

pārvietoties uz Bišumuižu. Padomju kara flote faktiski uzreiz pārņēma arī Latvijas

Kara flotes bāzes Liepājā un Rīgā. 21

Armija bija spiesta piedalīties valstī notiekošajos procesos - starp tiem jūnija

beigās notikušajā Aizsargu organizācijas atbruņošanā (aizsargu nodotie ieroči tika

pieņemti armijas garnizonu noliktavās, 22 armijas pārstāvji darbojās organizācijas

likvidācijas komisijā), pēc kuras savās karaspēka daļās atgriezās organizācijai pie-

komandētie 26 virsnieki. 23
Tāpat Tautas armija turpināja apsargāt Otrā pasaules

kara sākumā Latvijā internētos Polijas armijas virsniekus un karavīrus Ulbrokas

nometnē, bet septembra sākumā tos nodeva PSRS lekšlietu tautas komisariāta

karaspēka rīcībā izvešanai uz nometnēm Krievijā. 24

Jūnija beigās un jūlija sākumā armijas un Kara flotes apakšvienībās no pagrī-

des iznākušās Latvijas Komunistiskās partijas (LKP) vadībā sāka veidoties formāli

vēlētas kareivju un jūrnieku komitejas, kurās nedrīkstēja ievēlēt virsniekus un

virsdienesta instruktorus. Oficiāli komiteju galvenais uzdevums bija karavīru inte-

rešu aizstāvība, neiejaucoties komandieru rīkojumos un pavēlēs. Pirmā kareivju

komiteja izveidojās 5. Cēsu kājnieku pulkā, 9. Rēzeknes kājnieku pulkā - 27. jū-

nijā.25 Jūlijā šīs komitejas tika izveidotas pilnīgi visās armijas un flotes apakšvie-

nībās. Jūlija sākumā tika dota atļauja LKP šūniņas dibināt arī armijā.26
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Savukārt 4. jūlijā Latvijas Tautas valdība pēc Latvijā dislocēto Sarkanās armijas

daļu komandiera ģenerālleitnanta F. Kuznecova un PSRS sūtniecības militārā ata-

šeja pulkveža A. Zavjalova prasības pieņēma likumu par politiskajiem vadītājiem

Latvijas armijā. Saskaņā ar oficiālo versiju jaunais likums bija izdots, lai "vispilnī-

gāk izvestu dzīvē soļus, kas nepieciešami patiesa demokrātisma realizēšanai ar-

mijā, augstas militāras disciplīnas stiprināšanai un visu karavīru organizētībai".

Likums paredzēja, ka armijā un tās apakšvienībās (garnizonos, divīzijās, brigādēs,

pulkos, atsevišķās vienībās un karaspēka iestādēs) tiek izveidots politiskā vadītāja

amats.27 Nākamajā dienā kara ministrs kā likuma pielikumu izsludināja instrukciju,

kas paredzēja, ka pie Armijas štāba kā armijas politiskā vadītāja vadības orgāns

tiek nodibināta Kultūras un propagandas pārvalde, kuras sastāvā bez armijas

politiskā vadītāja vēl bija jābūt diviem viņa palīgiem, sešiem politiskajiem dar-

biniekiem un tehniskajam personālam. Arī divīzijas un brigādes politiskajam vadī-

tājam, kas bija jāieceļ armijas komandierim pēc armijas politiskā vadītāja priekš-

likuma, bija paredzēts viens palīgs, divi politiskie darbinieki un tehniskais personāls.

Bet pulku, atsevišķu vienību un iestāžu politiskos vadītājus iecēla pēc divīzijas vai

brigādes politiskā vadītāja priekšlikuma.
28

4. jūlijā sakarā ar amata likvidāciju tika atbrīvots armijas mācītājs P. Apkalns,

bet jūlija vidū - pārējie armijas mācītāji. 29 Kopumā jūlijā un augustā tika iecelti

76 politiskie vadītāji, kuri formāli pakļāvās attiecīgās karaspēka daļas komandie-

rim. Saskaņā ar kara ministra 10. jūlija pavēli viņi skaitījās aktīvā karadienestā,

valkāja virsnieka formas tērpu (ar speciālām nozīmēm - ķiršbrūni leņķveida

uzšuvumi uz abām piedurknēm virs elkoņa30), saņēma virsnieka atalgojumu un

baudīja virsnieka tiesības un disciplināro varu. Armijas politiskajam vadītājam -

viņš vienlaikus arī priekšnieks Kultūras un propagandas pārvaldei, ko izveidoja

uz likvidētās Audzināšanas daļas bāzes 5. jūlijā Armijas štābā (pārvalde pārņēma

savā pārziņā arī laikraksta "Latvijas Kareivis" izdošanu), bija ģenerāļa zīmotnes

un divīzijas komandiera disciplinārā vara; armijas politiskā vadītāja palīgiem un

divīziju politiskajiem vadītājiem - pulkveža zīmotnes; pulka komandiera, divīziju

politisko vadītāju palīgiem un pulku politiskajiem vadītājiem - pulkveža-leitnanta

zīmotnes; bataljona komandiera un politiskajiem darbiniekiem -kapteiņa zīmot-

nes un rotas komandiera disciplinārā vara. Politiskajiem vadītājiem tika pakļau-

tas kareivju komitejas. 31

10. jūlijā jaunieceltais armijas politiskais vadītājs B. Kalniņš izdeva plašus

Pagaidu noteikumus armijas politiskajiem vadītājiem (faktiski tos bija sastādījis

LKP Centrālās komitejas otrais sekretārs Ž. Spure, bet B. Kalniņš izdarīja tajos

savus labojumus). Saskaņā ar tiem politiskajiem vadītājiem bija jāpieliek visas pū-

les, lai izskaidrotu karavīriem nepieciešamību "labprātīgi pieskaņoties jaunā laika
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prasībām un uzdevumiem". Viņiem arī bija "jāpanāk", lai gaidāmajās Saeimas

vēlēšanās visi atdotu savu balsi par vienīgo izvirzīto Darba tautas bloka sarakstu.

B. Kalniņš, runājot par jaunās iekārtas "demokrātiskumu", uzsvēra, ka karavīriem

īpaši jānorāda, ka "atturēšanās no balsošanas vai arī kandidātu svītrošana uzlū-

kojama par noziegšanos pret tautas interesēm un pilsoniskā pienākuma neiz-

pildīšanu". Politiskajiem vadītājiem katru dienu bija padotības kārtībā jāziņo ar-

mijas politiskajam vadītājam par karavīru morāli politisko noskaņojumu, notiku-

miem, organizētajiem sarīkojumiem, sapulcēm un citiem pasākumiem. 32 1. augustā

politisko vadītāju vara tika ievērojami palielināta, nosakot, ka pulku komandieriem

un tiesību ziņā viņiem līdzīgiem priekšniekiem pirms karavīru paaugstināšanas,

pārskaitīšanas no vienas vienības uz otru un sodīšanas par svarīgiem disciplīnas

pārkāpumiem iepriekš jāsazinās šajos jautājumos ar savas daļas politisko vadī-

tāju.33 Tas gan ne vienmēr tika darīts, ko apliecina Kurzemes divīzijas politiskā

vadītāja J. Vecvagara 34 24. augusta telegramma armijas politiskajam vadītājam ar

prasību apturēt viņa neapstiprinātā Kurzemes divīzijas daļu komandieru paaug-

stinājuma priekšlikuma tālākvirzīšanu. Augusta sākumā politiskie vadītāji saņēma

rīkojumu, kurā bija dota atļauja pieprasīt, lai daļu komandieriem ļauj iepazīties ar

vienību slepeno dokumentāciju. Tomēr viņiem nācās ziņot, ka tajā nekas būtisks

nav atrodams, jo, kā zināms, 17. jūnijā pēc Armijas štāba Informācijas daļas

priekšnieka pavēles dokumenti tika sadedzināti. 35

Politiskie darbinieki izskaidroja karavīriem marksisma-ļeņinisma-staļinisma

jautājumus, organizēja pārrunu, jautājumu un referātu vakarus, mītiņus, tuvināša-

nās pasākumus ar Sarkano armiju (savstarpējas sporta spēles, kopīgi padomju

kinofilmu apmeklējumi utt.), saistībā ar Latvijas aneksijas gaitā pieņemtajiem

"vēsturiskajiem" lēmumiem Saeimai adresētu apsveikumu nosūtīšanu, attiecīgi

politiski ievirzītu sienasavīžu 36 izdošanu, pašdarbības pulciņus un sporta koman-

das utt.37 Augustā visās karaspēka vienībās tika aktīvi dibināti tā dēvētie Ļeņina

stūrīši, kuros izkāra PSRS valstsvīru ģīmetnes un salika komunistiska rakstura

literatūru karavīru "izglītošanai". 18. jūlijā armijas komandieris izdeva pavēli visām

vienību bibliotēkām abonēt komunistiskos laikrakstus "Cīņa" un "Brīvā Jaunatne".

Savukārt Sarkanās armijas avīzi "Krasnaja zvezda", sākot ar jūliju, karaspēka da-

ļām piesūtīja Kultūras un propagandas daļa. Jūlijā politiskie vadītāji deva norā-

dījumus grāmatu satura kontrolei bibliotēkās, bet augustā izņēma no bibliotēkām

"pašreizējam laikmetam neatbilstošas grāmatas" un sāka veidot "pretreliģijas

stūrīšus". 38 Pēc Sarkanās armijas parauga dibināja kareivju klubus, bet Zenītarti-

lērijas pulkā tika izveidota Latvijas armijā pirmā Ļeņina istaba. 39 Vēlāk visās vienī-

bās dibināja Ļeņina istabas, stūrīšus, klubus un pat teltis (nometnēs). 40 17. augustā

Kultūras un propagandas pārvalde izstrādāja noteikumus par kulturāli izglītojošo
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darbu armijā. Noteikumos bija paredzētas politiskās apmācības pa divām stundām

četras reizes nedēļā, politinformācija - divas reizes nedēļā, brīvajā laikā - lekcijas,

referāti un pārrunas par "aktuāliem tematiem", padomju propagandas kinofilmu

("Maksima jaunība", "Mannerheima līnija" v.c.) demonstrēšana, kā arī dažāda veida

sociālistisko sacensību organizēšana starp apakšvienībām. Sākot ar augusta pir-

majām dienām, politiskie vadītāji regulāri apmeklēja Sarkanās armijas daļas, apsprie-

žoties ar to politiskajiem komisāriem un vadītājiem. Pēc savas iniciatīvas politiskie

vadītāji dažu pulku atsevišķās rotās iecēla savus palīgus, ko paši dēvēja par

politiskajiem kareivjiem.41

Saskaņā ar pulku politisko vadītāju ziņojumiem savai priekšniecībai jūlija bei-

gās karavīri par Latvijas aneksiju PSRS bija "spriedumos atturīgi", bet attiecībā uz

starptautisko stāvokli - "mierīgi" (ticējuši, ka Eiropā notiekošais Latviju neskars),

vienībās politiskajiem vadītājiem visbiežāk uzdotie jautājumi skāruši PSRS un Vācijas

attiecības, kā arī to, vai Latvijas PSR pilsoņiem armijā būs jādien savā republikā

vai visas PSRS teritorijā. Tomēr, piemēram, Zenītartilērijas pulka politiskais vadī-

tājs M. Tarkačs atzīmēja, ka kādās pārrunās no 40 karavīriem divi bijuši neapmieri-

nāti ar notikušajām pārmaiņām (tātad uzdrīkstējušies atklāti paust neapmierinā-

tību. - Aut). Virsniecības attieksme bijusi nogaidoša, taču pēc Smagās artilērijas

pulkā nolasītā referāta par Latvijas "pievienošanos" PSRS, daži virsnieki ar jau-

tājumiem mēģinājuši "nostādīt PSRS pret Vāciju" un "apšaubījuši Saeimas vēlēšanu

pareizību". 42

Par armijas politisko vadītāju pēc R. Dambīša un R. Kļaviņa priekšlikuma 8. jūlijā
tika iecelts viens no bijušajiem LSDSP vadītājiem bijušais Saeimas deputāts un

rezerves leitnants B. Kalniņš, kurš jūlija sākumā bija atgriezies Latvijā no Somijas,

kur no 1937. gada līdz 1940. gadam dzīvoja pēc izraidīšanas no Latvijas autoritārā

režīma laikā. Kā vācu okupācijas laikā ieslodzījumā liecināja R. Dambītis, Sarkanās

armijas vadība Latvijā šo kandidatūru pieņēmusi nelabprāt, bet LKP vadība jau

divas nedēļas pēc viņa iecelšanas amatā pieprasījusi B. Kalniņa atcelšanu (viņa
amatā vēloties redzēt komunistu J. Vecvagaru 43

). Bet B. Kalniņš tiešām bija daudz

paveicis, lai armiju saglabātu un to atstātu Latvijas teritorijā.44 Arī pats B. Kalniņš

liecināja, ka centies par politiskajiem vadītājiem iecelt bijušos sociāldemokrātus -

K. Kurmi, P. Lejiņu, P. Grigānu, K. Zamariteru v.c, bet par savu galveno panākumu

uzskatījis to, ka izdevies "garās sarunās" novērst Latvijas armijas pārvietošanu uz

Krieviju, ko pieprasījusi Sarkanās armijas vadība. 45 Ņemot vērā konkrēto situāciju

un PSRS plānus Baltijas valstīs, šis apgalvojums jāuzskata par pārspīlētu, tomēr

nav noliedzami B. Kalniņa centieni panākt Latvijas armijas kā nacionāla formējuma

saglabāšanu. Par B. Kalniņa palīgiem tika iecelti A. Zirnītis (arī pārvaldes Propa-

gandas daļas priekšnieks) un P. Grundulis (arī pārvaldes Kultūras daļas priekšnieks).
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noskaņotais patriotiska un audzinoša satura grāmatu autors pulkvedis Ā. Kontrovskis

(1941. gada jūnijā viņš tika izvests uz Soļikamskas soda nometnēm, kur 1942. gadā

sodīts ar nāvi). 46

Par daudzu vienību politiskajiem vadītājiem un darbiniekiem tika iecelti

29 kreisi noskaņotie ierindas kareivji un instruktori, piemēram, Zenītartilērijas

pulka kareivji V. Fomins un L. Janulis - Kurzemes divīzijā, 3. Jelgavas kājnieku

pulka kareivji Ž. Lorencs - Vidzemes divīzijas pārvaldē, L. Donis - Zemgales

divīzijas pārvaldē, J. Bērziņš - 8. Daugavpils kājnieku pulkā, Krasta artilērijas

pulka dižkareivis Ņ. Gornostajevs - Zemgales divīzijas pārvaldē, Sakaru batal-

jona kaprālis L. Matīss - Auto-tanku brigādē, Sapieru pulka kareivji J. Kotkov-

skis - 5. Cēsu kājnieku pulkā, R. Pitrāns - 1. Liepājas kājnieku, vēlāk Kurzemes

artilērijas pulkā, 5. Cēsu kājnieku pulka kareivis A. Siļuks - 10. Aizputes kājnieku

pulkā un kaprālis M. Senčenko -1. jātnieku pulkā, Smagās artilērijas pulka kareivis

K. Lūsis - Armijas štāba bataljonā, 6. Rīgas kājnieku pulka kaprālis K. Kaļetovs -

Vidzemes artilērijas pulkā, Latgales artilērijas pulka kareivis J. Koroļovs - Zem-

gales artilērijas pulkā, 1. Liepājas kājnieku pulka kareivis P. Bagāts - Aviācijas

pulkā, 4. Valmieras kājnieku pulka kareivis E. Jasans - Sakaru bataljonā, Kara

skolas kaprālis 0. Krastiņš - Robežsargu brigādē, Zenītartilērijas pulka virsdie-

nesta seržants A. Šmits 47
- Atsevišķajā artilērijas divizionā, 10. Aizputes kājnieku

pulka kareivji E. Fridrihsons - 3. Jelgavas kājnieku pulkā, P. Bērziņš - 8. Dau-

gavpils kājnieku pulkā, J. Seļickis -11. Dobeles kājnieku pulkā, Apgādes pārval-

des Būvniecības daļas administratīvais kaprālis A. Varševics - Kara sanitārajā

inspekcijā, 9. Rēzeknes kājnieku pulka kareivis M. Vulfsons - Kultūras un

propagandas pārvaldē, Vidzemes artilērijas pulka kareivis V. Svarinskis - 3. Jel-

gavas kājnieku pulkā, 1. jātnieku pulka virsdienesta kaprālis A. Eisaks -Kurzemes

artilērijas pulkā, 7. Siguldas kājnieku pulka kareivis Ā. Genkins - Latgales divī-

zijas pārvaldē, 11. Dobeles kājnieku pulka kareivji J. Rūdis - 2. Ventspils kāj-

nieku pulkā, N. Jegorčenko - 7. Siguldas kājnieku pulkā, Zemgales artilē-

rijas pulka kareivis M. Šnevels -1. Liepājas kājnieku pulkā. 48 Pārējos politisko

vadītāju un darbinieku amatos tika iecelti daudzi LKP (bijušie pagrīdnieki A. Sta-

kionis, J. Vecvagars, V. Ezernieks v.c.) un Latvijas Darba jaunatnes savienības

biedri (piemēram, kareivis M. Vulfsons tikai uz laiku bija iecelts par politiskā

vadītāja vietas izpildītāju 9. Rēzeknes kājnieku pulkā). Starp LKP deleģē-

tajām personām bija arī pēc 1934. gada 15. maija kā politiski neuzticams atva-

ļinātais bijušais Daugavgrīvas artilērijas un Latgales artilērijas pulka virsleit-

nants V Beikerts, kurš tika norīkots par savas bijušās vienības -Krasta artilērijas

pulka (Daugavgrīvas artilērijas pulks tā tika pārdēvēts 1935. gadā) politisko
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vadītāju. Viņš bija vienīgais Latvijas armijas bijušais virsnieks šādā amatā un

viens no retajiem virsniekiem, kas atbalstīja padomju varu, turklāt V. Beikerts to

darīja sevišķi aktīvi.

Viens no būtiskākajiem politisko vadītāju uzdevumiem bija virsnieku un

karavīru izspiegošana un ziņošana par padomju varai naidīgām izpausmēm. Šādi

ziņojumi ieplūda B. Kalniņa vadītajā pārvaldē. Savukārt viņš armijas komandie-

rim ierosināja "nevēlamos" atvaļināt. Piemēram, 26. jūlijā B. Kalniņš, balstoties

uz sev padoto politisko vadītāju ziņojumiem un personiskajiem apsvērumiem,

ierosināja atvaļināt (šāda sarakste notika samērā regulāri) 7. Siguldas kājnieku

pulka kapteini R. Brigaderu un 6. Rīgas kājnieku pulka kapteini N. Osiņu (saskaņā

ar viņa priekšlikumu abi bija aktīvi piedalījušies 1934. gada 15. maija apvērsumā

un kopā ar pulkvedi V. Malcenieku ielauzušies Saeimas namā, apcietinot tā

komandantu R. Lielbiksi); 27. jūlijā - virsleitnantu 0. Umuru un J. Kļaviņu (abi
9. Rēzeknes kājnieku pulka virsnieki bija "noniecinājuši Sarkano armiju un Pa-

domju Savienību", nepiedaloties 21. jūlija demonstrācijā Kārsavā), Smagās arti-

lērijas pulka virsleitnantu 0. Korpu un administratīvo kapteini K. Vulfu ("izrēķi-

nājušies" ar kādu kreisi noskaņotu brīva līguma amatnieku) un Latgales artilērijas

pulka kapteini A. Vīksni (par nežēlīgu izturēšanos pret kareivi); 30. jūlijā -

1. Liepājas kājnieku pulka komandieri pulkvedi A. Krīpenu ("nevar un nevēlas

iekļauties jaunajos apstākļos"); 1. augustā - 3. Jelgavas kājnieku pulka kapteini
E. Šmitu ("noteikti naidīgi noskaņots pret notikušām pārmaiņām un Sarkano

armiju"), Zenītartilērijas pulka kapteini-leitnantu V. Martinsonu ("pēc savas pār-

liecības reakcionārs"); 17. augustā - Smagās artilērijas pulka pulkvedi-leitnantu
V. Kušķi 49 ("fašistiski noskaņots un tirānisks pret padotiem"), 6. Rīgas kājnieku

pulka kapteini A. Rupeiku ("viens no 1934. gada 15. maija apvērsuma aktīviem

dalībniekiem"), 9. Rēzeknes kājnieku pulka virsleitnantu K. Jansonu ("izteicies

pulka politiskajam vadītājam, ka nevarēšot piemēroties jaunajiem apstākļiem.

Sarkanarmijas ienākšanas dienā draudējis kareivjiem, kurus uzskatījis par komu-

nistiem, un saucis: "Es nošaušu visus komunistus!"") un 8. Daugavpils kājnieku

pulka virsnieka vietnieku Lapko ("7. augustā uz vakara pārbaudi visas rotas priekšā

ar žestiem ļoti nicinoši izturējies pret Sarkanarmijas karavīriem un mūsu poli-

tiskiem vadītājiem"). Parasti pēc dažām dienām Armijas štāba priekšnieks

0. Ūdentiņš deva pavēli daļu komandieriem piedāvāt šiem cilvēkiem divu nedēļu
laikā uzrakstīt iesniegumu par atvaļināšanu, pretējā gadījumā solot atvaļināt

disciplinārā kārtā. Tomēr dažos gadījumos B. Kalniņa ieteikumi netika uzklau-

sīti - netika atvaļināts Smagās artilērijas pulka pulkvedis-leitnants R. Lielbriedis,

par kuru kāds lekšlietu ministrijas Sevišķu uzdevumu bataljona uzraugs bija ziņojis

B. Kalniņam, ka viņš piedalījies 15. maija apvērsumā un par to dāvinājumā saņēmis



Eriks Jēkabsons, Ainārs Bambals. Latvijas armijas iznīcināšana un represijas pret tās karavīriem 129

B. Kalniņa tēva -Saeimas priekšsēdētāja P. Kalniņa pistoli, un pulkvedis-leitnants

K. Konstants. 50 Dažkārt pulku politiskie vadītāji izmantoja savu stāvokli personiska

rakstura atriebībai. Tā, piemēram, bijušais virsleitnants Krasta artilērijas pulka

politiskais vadītājs V. Beikerts 29. jūlijā lūdza savu priekšniecību noskaidrot savu-

laik pret viņu virsnieku goda tiesā liecinājušā kapteiņa J. Deiča "spiegošanas

darbību attiecībā uz progresīvi demokrātiski domājošiem virsniekiem Latvijas

armijā" 51. Savukārt Robežsargu brigādes virsnieku atvaļināšanu ieteica, bet no

augusta otrās puses - jau kā Latvijas PSR iekšlietu tautas komisārs -veica pats

iekšlietu ministrs V. Lācis. 52

Politisko vadītāju darbību lieliski raksturo Krasta artilērijas pulka politiskā

vadītāja V. Beikerta 24. jūlija ziņojums Artilērijas inspektora štābam padoto

artilērijas daļu politiskajam vadītājam, kurā viņš rakstīja: "Kā darīt tālāki ar instruk-

toru vada kareivjiem, esmu viņus smalki izstudējis [un] sadalījis 3 grupās: 1) pretī

noskaņotos, 2) neitrālos 3) derīgos. Esmu ziņas pārbaudījis krusteniski un vēl

trešo reizi pārbaudīšu. Atklājušās interesantas lietas. Vēlēšanu laikā rāvuši plakātus

nost un automobilim sarkano karodziņu. Izziņa uzdota izdarīt 111 nod. izlūkoša-

nas virsniekam kapteinim Šķiņķim. Nekas no tā nav iznācis un neiznāks, tamdēļ

labāki būtu, ja es kā politiskais vadītājs uzliktu savu rezolūciju izbeigt. Un to lietu

ņemtu slepeni, aģentūras un ziņotāju veidā dabūt. [..] Kad viens no instruktoru

vada kareivjiem aizgājis uz sapulci, tad uzbrūk tam citi, lamā par komunistu un

saķeras kādi trīs apkārt un grib izsviest pa logu. Man nostādīta labi ziņu infor-

mācijas dabūšana. Vēl es pats pārbaudu sodu žurnālus. Un varu teikt, ka no

27 varētu izlaist 12 gab. Leitnants Baltiņš demonstratīvi izturējies pret jauno

pārmaiņu. Demonstrācijas laikā izdevis instruktoru vada kareivjiem patronas -

un, ja demonstranti nāktu pie karavīru mītnēm, tad it kā šautu. Viens kareivis

teicis: es domāju, kad pietiks ar durkļiem vien. Pēc tam Itn. Baltiņš vadājis

instruktoru] vada kar[avīrus] pa Bolderājas ielām, patriotiskas dziesmas dzie-

dādami, demonstrēdami. Pazīstu Itn. Baltiņu kā nākušu no melnsimtnieku-virs-

nieku ģimenes, patēvs viņam bija Krasta artilērijas pulka komandiera palīgs

p-ltn. Sokolovs-Grenners, 111 nodaļas informācijas aģents un valsts apzadzējs.

Man virsnieki pat izteikušies, kad viņa muļķīga demonstrēšana tagad pilnīgi bez-

tiesiska un kad lielāka varonība esot savaldīties un strādāt līdzi laika garam. Bet

es atbildu: kas tad viņiem atņemts, par ko tāda uzvešanās?" Šis pats V. Beikerts

augusta vidū izrādīja īpašu uzcītību Internacionāles mācīšanā visiem karavīriem

un virsniekiem, bibliotēkas satura pārbaudē un citos pasākumos, bet vēl 26. au-

gustā priekšniecībai rakstīja: "Ticiet man, kad ģen. Dannebergs, adm. Spāde,

ģen. Brambats, ģen. Indāns ir 5. kolonna mūsu štābā." No īpaši uzcītīgā V. Bei-

kerta neatpalika daudzi citi politiskie vadītāji. Tā Zenītartilērijas pulka politiskais
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vadītājs M. Tarkačs 14. augustā ieteica atvaļināt dažus obligātā dienesta kara-

vīrus, kuri naidīgi izturas pret padomju iekārtu un ietekmē pārējos kareivjus ar

"saviem muļķīgiem uzskatiem un teicieniem" utt. Arī paši politiskie vadītāji nebūt

nebija pasargāti no viņu tik aktīvi atbalstītās iekārtas ieviestās kārtības izpaus-

mēm, ko apliecina artilērijas inspektoram padoto daļu politiskā vadītāja A. Sta-

kioņa 12. augusta ziņojums, kurā viņš konstatē, ka viņa palīgs E. Kalve (līdz
uzvārda maiņai - Gudrais) bijis Latvijas vienoto tehniķu biedrības valdes priekš-

sēdētājs un kā tāds publicējis biedrības žurnālā "Ilustrētais Tehniķis" vairākus

K. Ulmani un Latvijas valsti cildinošus rakstus. Tāpēc J. Stakionis nāca pie

slēdziena, ka E. Kalve "labākā gadījumā ir nenosvērts konjunktūras cilvēks, kas

nebūtu piemērots politiskās audzināšanas darbam armijā" (rezultātā armijas

komandieris 15. augustā atbrīvoja E. Kalvi no amata "pēc paša vēlēšanās"). 53

Bez tam Latvijas armijas štāba Informācijas daļas dienestā pulkveža-leitnanta

dienesta pakāpē un daļas priekšnieka palīga amatā 17. augustā tika ieskaitīts no

PSRS iebraukušais lekšlietu tautas komisariāta majors E. Kerre, kurš vēlāk per-

soniski vadīja daudzu apcietināto latviešu virsnieku nopratināšanu (interesanti,

ka vienlaikus viņš kā milicijas padomnieks un lekšlietu ministrijas pārstāvis no

5. augusta darbojās Latvijas Tautas valdības izveidotajā komisijā dzīvojamo telpu

sadalei Sarkanās armijas personālsastāva izvietošanai 54 ). Savukārt jau 30. jūlijā

ar prezidenta pavēli par Apgādes pārvaldes priekšnieka palīgu kapteiņa dienesta

pakāpē tika iecelts Sarkanās armijas 3. ranga intendants K. Dreimanis. Viņu

atvaļināja no Tautas armijas 1940. gada septembra sākumā, bet Kerri - oktobra

sākumā. 55 Tādējādi PSRS lekšlietu tautas komisariāts tieši pārzināja formāli vēl

neatkarīgās Latvijas armijas štāba Izlūkošanas daļas darbu un dokumentāciju,

bet Sarkanās armijas saimnieciskais dienests - Latvijas armijas īpašuma pārņem-

šanas sagatavošanu. Vairākās karaspēka vienībās tika iecelti Sarkanās armijas

sakaru virsnieki, kuru patiesais uzdevums bija karavīru un virsnieku noskaņojuma

kontrole un noliktavās glabātā īpašuma daudzuma noskaidrošana. Politiskajam

vadītājam izbraucot no pulka, viņa pienākumus faktiski pildīja šāds sakaru virs-

nieks (piemēram, 8. padomju armijas sakaru virsnieks 1. jātnieku pulkā bija ve-

cākais leitnants I. Lisovans). 56

Kaut arī tikai 20. jūlijā armijas komandieris izmainīja lekšējā dienesta regla-

mentu, paredzot karavīriem tiesības piedalīties vēlēšanās, stāties politiskās par-

tijās un ar politisko vadītāju katrreizēju atļauju publicēt rakstus presē, no die-

nesta brīvajā laikā piedalīties politiska rakstura sapulcēs, demonstrācijās un

manifestācijās, kā arī ar katrreizēju savas daļas politiskā vadītāja atļauju teikt

publiskas politiska satura runas, 57 jau 16. un 17. jūlijā karavīriem bija jāpiedalās

jaunās Tautas saeimas vēlēšanās (tajās izvirzītajā vienīgajā sarakstā kandidēja
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arī kara ministrs R. Dambītis). Kā jau tas bija sagaidāms, karaspēka daļās par

vienīgo sarakstu atdoto balsu skaits svārstījās 90-100% robežās. 58 Vēlēšanu

iecirkņos karaspēka daļām tika dots rīkojums ierasties organizēti, slēgtās ierin-

dās (13. jūlijā tika mainīta iepriekšējā dienā izdotā Armijas štāba pavēle, kas

noteica, ka uz vēlēšanām karavīri nav vedami komandās, bet drīkst ierasties

vēlēšanu iecirkņos individuāli 59), nesot nacionālos un sarkanos karogus. Līdzīgā

kārtā tika organizēta karaspēka daļu piedalīšanās 18.-21. jūlija demonstrācijās.

Piemēram, Daugavpils garnizona priekšnieks ģenerālis Ž. Bahs sākotnēji nevēlē-

jās piekrist LKP un pilsētā izvietoto Sarkanās armijas daļu vadības prasībai, ka

obligāti karavīriem jāpiedalās mītiņā, tomēr bija spiests pakļauties no Rīgas

pienākušajai pavēlei. 60 21. jūlijā jaunievēlēto Saeimu apsveica Kurzemes divīzijas

politiskais vadītājs komunists J. Vecvagars, vēstījumā īpaši uzsverot, ka kareivji

prasa Latvijas iekļaušanu PSRS kā 14. republiku. 61 Arī šajā dienā armijas daļas

bija spiestas nosūtīt savus pārstāvjus uz "tautas manifestāciju". Tā Rīgā tikai no

artilērijas inspektoram pakļautajām daļām vien uz manifestāciju nosūtīja 10 virs-

nieku un 80 karavīru no Smagās artilērijas pulka ar diviem sarkanajiem karo-

giem, divus virsniekus un 158 karavīrus no Zenītartilērijas, kā arī 40 karavīrus

no Krasta artilērijas pulka politisko vadītāju vadībā (6. augustā Rīgā no Zenīt-

artilērijas pulka demonstrācijā izveda 418 karavīru un virsnieku). Smagās artilē-

rijas pulka politiskais vadītājs P. Rudzītis gan ziņoja savam priekšniekam, ka pirms

manifestācijas notikusi sadursme: trīs kareivji ar "durkli, pudeli un kulakiem"

piekāvuši divus citus, kas politiskā vadītāja uzdevumā ieradušies 2. baterijas tel-

pās un jautājuši par automašīnām, ar kurām aizvest karavīrus uz demonstrāciju,

turklāt teikuši, ka "sarkanajiem izraušot rīkli pa muti laukā" 62. Līdzīgas karavīru

naidīguma izpausmes pret okupācijas varu bija vērojamas arī citās vienībās. Bieži

tika sabojāti sarkanie stūrīši v.c. telpas vai inventārs. Daugavpilī kādā svētdienā

1. jātnieku pulkā ieradās karavīru aģitatoru grupa no kājnieku daļām un piepra-

sīja pārtraukt tur notiekošo sporta spēli, lai noklausītos uzrunu. Karavīru pūlis

uzbruka viesiem, kaut arī pulka dežūrvirsnieks pūlējās to apturēt. Pēc tam vairāki

aģitatori bija jānogādā Daugavpils Kara slimnīcā, bet vainīgie netika atrasti. Pēc

šī notikuma pulka komandierim pulkvedim A. Liepiņām piešķīra atvaļinājumu,

pēc kura izbeigšanās viņu atvaļināja. 63

18. jūlijā Armijas štāba priekšnieks deva rīkojumu par komunistisko preses

izdevumu obligātu abonēšanu karaspēka daļās, bet 25. jūlijā tika mainīts armi-

jas lekšējā dienesta reglaments, uzrunas formas "kungs" vietā ieviešot formu

"biedrs", kā arī atcelta Latvijas valsts himnas un luterāņu baznīcas korāļa "Dievs

kungs ir mūsu stiprā pils" spēlēšana vakara jundas laikā. 64 Turpmāk svinī-

gos pasākumos un godasardzē pie formas tērpa vairs nebija nēsājams zobens. 65
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(Kara skolas izlaidumā 27. jūlijā 106 jaunie leitnanti jau iepriekš no Anglijas

importētos un noliktavā esošos zobenus vairs nesaņēma.66 )

Sakarā ar Latvijas armijas karavīru pastāvīgi pausto nelabvēlīgo nostāju pret

valsts okupāciju67 divīzijās un pulkos augusta vidū tika nodibinātas īpašas infor-

mācijas daļas, kas bija pakļautas divīzijas komandieriem un Armijas štāba Informā-

cijas daļas priekšniekam un apkopoja informāciju par šādām izpausmēm.68 Sa-

skaņā ar valstī 21. jūnijā izsludināto politisko notiesāto amnestijas likumu jūlijā

un augustā kara prokurors pārskatīja Armijas tiesas spriedumus un atbrīvoja no

soda vairākus notiesātos karavīrus. Vēlāk - 16. augustā armijas komandieris

izdos pavēli, ka aktīvā dienesta karavīriem, apsūdzētiem par militāriem nozie-

gumiem, kas izdarīti līdz 1940. gada 21. jūnijam un kuros nav saskatāmi mant-

kārīgi nolūki, drošības līdzekļus (sevišķi apcietinājumu) piemērot "tikai vislie-

lākās nepieciešamības gadījumā". Tika uzsvērts, ka īpaši tas attiecas uz noda-

rījumiem, kas izdarīti bijušajās darba komandās armijas vienībās. Līdz ar valstī

notiekošajiem procesiem krasi pasliktinājās disciplīna karaspēkā. Tā, piemēram,

18. jūnijā 3. Jelgavas kājnieku pulka dižkareivis Rozenbergs, būdams nometnes

virtuves dežurants, pieļāva situāciju, ka daži virtuvē nodarbinātie kareivji svilpo-

juši Internacionāles melodiju. Rotas komandieris kapteinis J. Bergmanis (pēc
uzvārda maiņas - Kalnietis) par "necienīgu izturēšanos pret mūsu kaimiņvalsts

himnu" (tāda bija soda pamatojuma oficiālā versija. -Aut.) sodījis viņu ar septi-

ņām dienām virssardzē. 1. jūlijā pēc atgriešanās no nometnes Jelgavā dižkarei-

vis atteicās pakļauties pavēlei un doties uz virssardzi. Viņu tur nogādāja ar varu,

ceļā uz virssardzi viņš kliedza: "Ļaudis, glābiet, mani ved uz nokaušanu!" Daži

cilvēki pūlī, kas bija sapulcējies, solīja doties uz Sarkanās armijas komandantūru,

lai panāktu Rozenberga atbrīvošanu. 4. jūlijā kāds kareivis uzrakstīja ziņojumu

armijas komandierim, pieprasot "atlaist no armijas visus neapzinīgos virsniekus",

kas "spīdzina" kareivjus, piedraudot - "pretējā gadījumā mēs griezīsimies pie

Sarkanarmijas". Katrā ziņā pulka komandieris pēc izmeklēšanas atcēla uzlikto

sodu un atzina, ka J. Bergmanis, lietojot varu, rīkojies neattaisnojami. J. Bergmanis

26. jūlijā tika pārvietots uz citu pulku. 69

Vairāki karavīri (pārsvarā krievu tautības) pēc Sarkanās armijas veiktās valsts

okupācijas jūnijā—augustā pēc atvaļinājuma neatgriezās savā vienībā un tika

pasludināti par patvarīgā prombūtnē esošiem.70 Pat artilērijas inspektoram pa-

doto daļu politiskais vadītājs komunists A. Stakionis 30. jūlijā ziņoja armijas

politiskajam vadītājam, ka pēdējā laikā Rīgas ielās bieži redzami iereibuši karavīri

bez personības dokumentiem, kuru aizturēšana ir apgrūtināta, jo "apkārt drūz-

mējas ļaudis un parasti aizstāv aizturēto"71. Interesanti, ka minētais ziņojums

radās pēc Krasta artilērijas pulka politiskā vadītāja V Beikerta paša piedzīvotā
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Sapieru pulka kareivjus, kurus aizstāvēja sapulcējies pūlis. Vēl interesantāk, ka

savā ziņojumā V. Beikerts kā labas kārtības paraugu minēja 1929. gadā pastāvē-

jušo kārtību Rīgas ielās, kad viņš kā Artilērijas virsnieku kursu klausītājs dežurējis

pilsētas komandantūrā. 72

Sākās vecāko virsnieku atvaļināšana. 30. jūlijā atvaļināja arī Vidzemes divī-

zijas komandieri ģenerāli F. Virsaiti, bijušo aizsargu priekšnieku ģenerāli K. Praulu,

Armijas štāba priekšnieku ģenerāli H. Rozenšteinu, Vidzemes divīzijas koman-

diera palīgu ģenerāli J. Ezeriņu, Rīgas pilsētas komandantu pulkvedi V. Malce-

nieku v.c. Kopumā līdz 14. septembrim tika atvaļināti 78 virsnieki. No viņiem

"pēc pašu vēlēšanās" - 39, slimības dēļ - 15, maksimālo vecumu sasniegušie -

11, amata likvidācijas dēļ -viens. Oficiāli tas notika "dienesta interešu labā", bet

politiskas neuzticamības dēļ - tikai 12 (galvenokārt Robežsargu brigādes virs-

nieki, starp viņiem trīs - jau ar Latvijas PSR iekšlietu tautas komisāra V. Lāča

pavēli), kaut arī faktiski šī iemesla dēļ tika atvaļināti daudzi virsnieki, gan minot

citu formālo atvaļināšanas iemeslu. 73

Sakarā ar "uzņemšanu" PSRS tika organizēta karavīru apsveikuma vēstuļu

nosūtīšana Tautas saeimai, 74 bet laikrakstu "Latvijas Kareivis" 10. augustā pārdē-

vēja par "Sarkano Kareivi". Augustā karaspēka daļās pastiprināti tika demonstrētas

padomju mākslas filmas, notika sarkanarmiešu pašdarbības koncerti un sporta

sacensības, no Sarkanās armijas garnizoniem pienāca dāvinājumi - grāmatas,

plakāti, mācību līdzekļi (pirmām kārtām krievu valodas mācību grāmatas), Latvijas

armijas vadība 28. jūlijā piedalījās padomju Baltijas Kara flotes rīkotajās jūras

svinībās Liepājā, bet augusta vidū Maskavā, PSRS Gaisa karaspēka dienas svinī-

bās, piedalījās Latvijas armijas Aviācijas pulka delegācija. 75 Jau 18.-22. jūlijā

steidzami tika sastādītas ziņas (saraksti) par visu vienību virsnieku un viņu vecāku

sociālo stāvokli,76 bet 8.-12 augustā pēc Armijas štāba pieprasījuma karaspēka

daļās tika sastādīti to virsnieku saraksti, kuri pārvalda krievu valodu. 77 Augustā

R. Kļaviņš pavēlēja attiecībās ar Sarkanās armijas karavīriem ievērot lekšējā die-

nesta reglamenta punktus par sveicināšanu, ziņošanu, priekšā stādīšanos, turklāt

īpaši norādot, ka tiem, kuri prot krievu valodu, tas jādara krieviski. 22. augustā

armijas vadība ieteica karavīriem apmeklēt Sarkanās armijas namā (Rīgas Latviešu

biedrības nams) rīkotos pasākumus.
78 26. augustā armijas komandieris izdeva pa-

vēli visās karaspēka daļās un iestādēs, kurās tas vēl nebūtu izdarīts, nekavē-

joties organizēt krievu valodas kursus (tiesa, lielākajā daļā vienību politiskie vadī-

tāji krievu valodas mācīšanu bija organizējuši jau jūlijā79 ), iekļaujot tos vispārējā

mācību plānā ne mazāk kā trīs stundas nedēļā. 80 Augusta vidū par armijas virsnieku

valdes un revīzijas komisijas locekļiem tika iecelti arī Baltijas sevišķā kara apgabala
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pārstāvji - bataljona komisāri Hvatovs un Redjkins, kā arī vecākais politiskais vadī-

tājs Rezņickis. Armija bija spiesta piedalīties arī jaunās varas realizētajā zemes

reformā. Tā 10. augustā ar kara ministra pavēli Zemkopības ministrijas (vēlāk Zem-

kopības tautas komisariāts) rīcībā zemes reformas realizēšanai tika komandēti

13 virsnieki, kā arī 146 kareivji un instruktori no dažādām karaspēka daļām un iestā-

dēm, bet 16. augustā - vēl 34 kareivji un instruktori (visvairāk - 64 karavīri bija no

Sapieru pulka).81 Zemes mērniecības darbos bija jānosūta lauksaimniecības vidus-

skolu un tehnikumu beigušie karavīri, kā arī lauksaimniecības studenti. Bez tam

atvaļinājumos tika laisti tie, kuri izteica vēlēšanos pieprasīt zemi (līdz ar to šādus

atvaļinājumus centās saņemt arī tie, kuri vēlējās apciemot dzimto pusi).82

27. jūlijā,83 kaut arī vēl nebija pieņemts oficiāls lēmums par Latvijas Kara flotes

iekļaušanu PSRS Kara flotes sastāvā, uz visiem Latvijas karakuģiem un zemūdenēm

Liepājas ostā tika pacelti sarkanie karogi.84 Savukārt a/s "Tosmare" (Liepājas Kara

ostas bijušās darbnīcas), kur, cita starpā, tika remontētas arī kara lidmašīnas, jau

21. jūlijā pārņēma PSRS Kara flotes komisariāts, nosaucot to par Sarkankarogotās

Baltijas Kara flotes bāzes remontdarbnīcām "Tosmare". 85 Jūlija beigās - augusta

sākumā norisinājās sarunas par Daugavpils cietokšņa un poligonu nodošanu

Sarkanās armijas pārziņā. Tām beidzoties, līdz 6. augustam uz Rīgu tika pārvietota
Kara skolas Virsnieku vietnieku nodaļa, bet līdz 10. augustam Latvijas armijas

Daugavpils garnizona daļas atstāja cietoksni un pagaidām izvietojās vasaras no-

metnēs. Augusta otrajā pusē Latvijas armijas garnizona karavīriem šaušanas

apmācībām Daugavpils poligonā bija atvēlēta tikai viena diena nedēļā, pārējā laikā

to izmantoja Sarkanā armija. 1. jātnieku pulks, kurš līdz tam bija atradies Zemgales

divīzijas sastāvā Daugavpilī, 17.-25. augustā tika pārvietots uz Jelgavu un tās

apkārtni un iedalīts Kurzemes divīzijā.86 Savukārt Kurzemes divīzijas daļas bija

spiestas aiziet no Liepājas Kara ostas. Liepājā pagaidām palika tikai divīzijas štābs.87

Sakarā ar Latvijas aneksiju PSRS sastāvā Latvijas armijas komandieris

6. augustā deva rīkojumu karaspēka vienību dekorēšanai izmantot vienīgi PSRS

karogus. 88

Tātad kopš okupācijas pirmajām dienām līdz 27. augustam Latvijas armijā bija

vērojami šādi procesi: Armijas štāba aktīva piespiedu sadarbība ar Sarkanās armi-

jas vadību; nacionāli noskaņoto virsnieku atvaļināšanas sākums, politisko vadītāju

un kareivju komiteju aktīva darbība; LKP un Latvijas Darba jaunatnes savienības

pirmorganizāciju veidošana karaspēka daļās, kas gan nenorisēja visai sekmīgi.

Padomju okupācijas apstākļos jūlijā un augustā ar Valsts prezidenta - sākot-

nēji K. Ulmaņa, pēc tam A. Kirhenšteina - pavēli armijas un flotes virsnieki tika

paaugstināti dienesta pakāpē. To izraisīja daudzu virsnieku atvaļināšana vai iecel-

šana jaunā amatā, kas paredzēja augstāku dienesta pakāpi. Par ģenerāļiem tika
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paaugstināti pulkveži M. Jeske, J. Liepiņš, V. Skaistlauks, N. Dūze, V. Spandegs,

J. Indāns, A. Bubinduss, A. Kurse, 0. Grosbarts. Līdzīgs stāvoklis bija ar citu -

zemāko pakāpju virsniekiem. No rezerves pēc izteiktiem lūgumiem armijā tika

ieskaitīti vairāki virsnieki -bijušais Saeimas komandants pulkvedis-leitnants R. Liel-

biksis (augustā paaugstināts par pulkvedi), kapteinis-leitnants R. Alsters, kapteinis

J. Bērziņš 89 un leitnants K. Rīss, kuri politisku motīvu dēļ bija atvaļināti no armijas

pēc 1934. gada 15. maija valsts apvērsuma. 90 Jūlijā-augustā pēc pašu lūguma

armijā tika ieskaitīti vēl vairāki agrāk dažādu iemeslu dēļ atvaļināti virsnieki -

1937. gadā atvaļinātais kapteinis T. Priedītis, ārsts-leitnants J. Žukovskis, pulkveži-

leitnanti A. Romans, E. Klūge, N. Miļevskis, virsleitnants E. Laumanis, 91 leitnanti

G. Veibelis, G. Martinsons un vēl daži virsnieki, arī 1939. gada novembrī par

paviršībām viņam uzticētajā internēto Vācijas kara lidotāju apsardzē atvaļinātais

pulkvedis-leitnants A. Lasis, kuru rudenī iecēla par 24. teritoriālā korpusa 295. strēl-

nieku pulka štāba priekšnieku, bet 1941. gada jūnijā deportēja uz Noriļsku, kur

A. Lasis gāja bojā.92 To, ka okupētajā valstī valdīja haoss un neziņa, neizpratne par

turpmāko Latvijas likteni, apliecina daudzu patriotiski noskaņoto pilsoņu lūgumi

ieskaitīt viņus armijas dienestā. Šādu lūgumu 2. jūlijā izteica pat bijušais "Pēr-

konkrusta" biedrs no Bauskas Ž. Zirnis. Viņš uzsvēra, ka tāpēc, ka sastāvējis

"Pērkonkrustā", nav varējis dienēt par instruktoru armijā pēc 1934. gada 15. maija. 93

Savukārt Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris 3. Jelgavas kājnieku pulka kapteinis, vēlāk -

1941. gada jūnijā deportētais K. Antons 1940. gada 25. jūlijā izteica lūgumu Valsts

prezidentam sakarā ar "virsnieku nekomplektu armijā" atstāt viņu dienestā, kaut

arī ir jau sasniedzis maksimālo vecumu.94 Lūgums tika apmierināts, taču tas liecina

par to, ka daudzi profesionālie karavīri vēl neapzinājās jaunās varas būtību un tur-

pināja dienestu, kurā bija atradušies divdesmit gadu.

Bet armijas komandieris turpināja paaugstināt par virsnieka vietniekiem Rezerves

virsnieku kursus beigušos virsdienesta instruktorus -15. jūlijā paaugstināja 14 arti-

lērijas daļu instruktorus, 25. jūlijā -vēl 133 (Kara skolas Rezerves virsnieku kursus

beigušos) utt. Lielākais skaits instruktoru virsnieka vietnieka pakāpē tika paaug-

stināts 28. augustā, kad par tādiem kļuva 543, bet par administratīvajiem virsnieka

vietniekiem -vēl 205 cilvēki. 95

Latvijas armijas vadība un kara ministrs R. Dambītis jūlijā, kad Tautas saeima

pieņēma lēmumu par iestāšanos PSRS, pēc šī jautājuma pārrunāšanas ar PSRS

emisāru A. Višinski mēģināja panākt latviešu karaspēka kā nacionālas vienības

saglabāšanu Sarkanās armijas ietvaros, balstoties uz Krievijas Pilsoņu kara gados

Sarkanajā armijā ietilpstošās Latviešu strēlnieku divīzijas piemēru un nopelniem

padomju varas priekšā. 30. jūlijā J. Staļinam adresēto memorandu uz Maskavu

nogādāja R. Dambītis. 96
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PSRS aizsardzības tautas komisārs S. Timošenko jau 11. jūlijā bija devis

pavēli par Baltijas kara apgabala izveidošanu, tā štābu paredzot saformēt no

Kaļiņinas kara apgabala štāba virsniekiem. Par apgabala pavēlnieku tika iecelts

ģenerālpulkvedis A. Loktionovs, bet par štāba priekšnieku - ģenerālleitnants
P. Kļenovs. 97 PSRS Aizsardzības tautas komisariāts 1940. gada augusta pir-

majā pusē veica sagatavošanas darbu bijušo Baltijas valstu armiju iekļaušanai

Sarkanajā armijā. Saskaņā ar PSRS Tautas Komisāru Padomes un Vissavienī-

bas Komunistiskās (boļševiku) partijas CX lēmumu jautājumā par Igaunijas,

Latvijas un Lietuvas armiju pārveidošanu 17. augustā S. Timošenko izdeva pa-

vēli par teritoriālo korpusu izveidošanu Baltijas republikās uz bijušo Baltijas

valstu armiju bāzes. Tas bija jāveic, atvaļinot no armijas "neuzticamos ele-

mentus", kā arī bija paredzēts, ka šādi korpusi tiks izveidoti uz vienu gadu,

kura laikā komandējošais sastāvs apgūs krievu valodu un Sarkanās armijas

reglamentus, bet pēc tam tos iekļaus Sarkanajā armijā pēc eksteritorialitātes

principiem. Daļa komandieru un politiskos amatos ieceļamo personu bija jāiz-

vēlas no Sarkanajā armijā dienošo attiecīgo tautību pārstāvjiem un krieviem.

Korpusa skaitliskais sastāvs tika noteikts 15 142 cilvēki (no tiem Aviācijas

eskadriļā 208). 98 No šī laika ievērojami aktivizējās politisko vadītāju darbs ar-

mijā. Latvijas armijas daļas sāka apciemot Sarkanās armijas politiskie komisāri,

lasot virsniekiem un karavīriem lekcijas. Tā 19. augustā komisārs Vladimirovs

Krasta artilērijas pulka virsniekus aicināja "ciešāk iekļauties karavīru masās,

būt aktīvākiem, lai labāk izprastu tagadni un nelokāmi droši skatītos Padomju

Latvijas nākotnē". Savukārt politiskie vadītāji savos ziņojumos turpināja atzī-

mēt "dažu regresīvu kareivju" darbību. 22. augustā Zenītartilērijas pulkā lekcijas
laikā par sarkanarmiešu "stiprumu un neuzvaramību" karā ar Somiju kāds

kareivis iesaucies: "Ar labu apbruņojumu uz mums vienu jārēķina vismaz

10 krievi." Bet Smagās artilērijas pulkā kareivji bija neapmierināti ar izsludināto

atvaļinājumu ierobežošanu, ko "LPSR pretinieki izmanto naidīgai propagandai,

runājot par brīvības laupīšanu". Karavīri visvairāk interesējušies par iespējamu

atvaļināšanu un pulka turpmāko atrašanās vietu. Acīmredzot, lai pastiprinātu
karavīru "pāraudzināšanu", sākot ar augusta beigām, vairākos pulkos ieradās

Sarkanās armijas politiskie vadītāji, kas virsniekiem un karavīriem lasīja Vis-

krievijas Komunistiskās (boļševiku) partijas vēsturi. No 9. septembra pulkos

pastāvīgi ieradās Sarkanās armijas komisāri un politiskie vadītāji, kurus bijušie

politiskie vadītāji iepazīstināja ar stāvokli. 99 Šādos apstākļos starp patvarīgā

prombūtnē esošo uzvārdiem parādījās arī vairāki virsdienesta instruktori, pie-

mēram, Kurzemes divīzijas pārvaldes virsnieka vietnieks R. Robežnieks, kurš

20. septembrī neatgriezās savā daļā. 100
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Robežsargu brigāde 1940. gada jūlijā tika pakļauta Latvijas lekšlietu ministri-

jai (no augusta - Latvijas PSR lekšlietu tautas komisariāts). Sākot ar augustu,

tās komandieris bija PSRS lekšlietu tautas komisariāta virsnieks E. Jaunais, kurš

līdz tam apmēram mēnesi bija brigādes komandiera palīgs. 101 1940. gada 3. ok-

tobrī PSRS iekšlietu tautas komisāra vietnieks V. Merkulovs deva pavēli izformēt

Robežsargu brigādes 1. Dagdas, 2. Zilupes, 3. Abrenes un 5. Krāslavas bataljo-

nu, kas apsargāja robežu ar PSRS. Oktobra beigās Latvijas PSR iekšlietu tautas

komisārs A. Noviks ziņoja V. Merkulovam, ka 9. oktobrī minēto bataljonu per-

sonālsastāvs - 1202 cilvēki atvaļināti (vienlaicīgi tika likvidēta Robežsargu bri-

gāde), bet bruņojums, transports, sakaru līdzekļi un cits inventārs nodots Ļeņin-

gradas un Baltkrievijas kara apgabala pārstāvjiem un lekšlietu tautas komisariāta

apriņķa nodaļām. Nekustamo īpašumu pārņēma vietējās pašvaldības un partija.

A. Noviks ziņoja, ka vienlaikus ar atvaļināšanu tika veikti "komandējošā un daļēji

ierindas sastāva" aresti. Kopumā līdz ziņojuma rakstīšanas brīdim bija apcieti-

nāti 113 robežsargi, no kuriem 90 bija virsnieki un instruktori (arī trīs bataljona

komandieri), bet pārējie - ierindas robežsargi, kas robežsardzē nodienējuši 10

un vairāk gadu. Bijušais 2. Zilupes bataljona sardzes priekšnieks A. Martinsons

vēlāk atcerējās, ka pēc ieroču nodošanas robežsargiem pavēlēts 9. oktobrī ieras-

ties pēc algas Indras skolā. Tur pēc algas saņemšanas viņi aizturēti, vakarā

nogādāti Daugavpils cietumā, no kurienes pēc divām nedēļām pārvesti uz Rīgas

Centrālcietumu. Bez tam A. Noviks informēja savu priekšnieku, ka savākts kom-

promitējošs materiāls vēl par sešu rotu komandieriem, kas dienē uz Latvijas-

Igaunijas robežas, un ir jau izdotas aresta pavēles. Latvijas PSR-lgaunijas PSR

un Latvijas PSR-Lietuvas PSR robežas apsardzība saglabājās līdz pat kara sā-

kumam 1941. gada jūnijā (14 rotu sastāvā), un 1941. gada janvārī rotas tika

pārdēvētas par robežapsardzības rajoniem. 1940. gada rudenī - 1941. gada

pavasarī robežapsardzības personāls gandrīz pilnībā tika nomainīts. Par robež-

apsardzības priekšnieku tika iecelts bijušais Robežsargu brigādes politiskais

vadītājs O. Krastiņš. 102 Būtībā tieši bijušie Robežsargu brigādes karavīri bija pir-

mie, pret kuriem represijas tika vērstas masveidā. Jau 1940. gada vasarā repre-

sijas sākās arī pret citiem Latvijas armijas karavīriem. Jūlijā Tallinā bija apcie-

tināts atvaļinātais kara ministrs un armijas komandieris ģenerālis K. Berķis,

15. augustā - 7. Siguldas kājnieku pulka kapteinis P. Dāvis (nošauts 1941. gada

janvārī Babītes mežā) un virsleitnants G. Berģis, 17. augustā - Armijas štāba

bataljona kapteinis J. Sāns, 24. augustā - 8. Daugavpils kājnieku pulka pulkve-

dis-leitnants K. Vidiņš, kuru vēlāk notiesāja un izveda uz Pečoras soda nometni

(raksturīgi, ka gan K. Vidiņa, gan P. Dāvja, gan vēl vairāku apcietināto virsnieku

vārdi bija septembra beigās - oktobrī 24. teritoriālajā korpusā formāli ieskaitīto
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sarakstos, tikai pēc tam viņus atvaļināja oficiāli), 29. augustā - jūlija beigās

atvaļinātais ģenerālis H. Rozenšteins un citi. Sevišķi apcietināšanu skaits pieauga

pēc Latvijas aneksijas PSRS sastāvā. 103 Tika apcietināti gan no armijas agrāk

atvaļinātie (piemēram, ģenerālis K. Goppers), gan pēc okupācijas atvaļinātie

(ģenerālis K. Prauls), gan vēl formāli armijā esošie virsnieki (pavēli par atva-

ļināšanu izdodot vēlāk, piemēram, pulkveža-leitnanta A. Kēlera gadījumā). Apcie-

tināšanas turpinājās arī 1940.-1941. gada ziemā un vēlāk, vēl vairāk pastiprinoties.
27. augustā jau 11. jūlijā izveidotā Baltijas sevišķā kara apgabala pavēlnieks

A. Loktionovs ar pavēli uzdeva uz Latvijas armijas bāzes izveidot 24. teritoriālo

strēlnieku korpusu ar divām divīzijām. 104 Vienlaikus tika norādīta korpusa koman-

dējošā sastāva komplektēšanas kārtība. Kandidatūras izskatīja Baltijas sevišķā kara

apgabala ieceltas komisijas. Kareivju un jaunākā komandējošā sastāva komplek-

tēšana tika uzticēta katrā divīzijā izveidotajām komisijām, kuru sastāvu apstiprināja

Baltijas sevišķā kara apgabala štāba priekšnieks un apgabala Kara padomes priekš-

nieks. Tajā pašā 27. augustā formālu lēmumu par 24. teritoriālā korpusa izveidi un

tā iekļaušanu Baltijas sevišķā kara apgabala sastāvā pieņēma arī Latvijas PSR Tautas

Komisāru Padome. 105

Latvijas Kara floti, kurā septembrī dienēja 355 vīri, 106 septembrī un oktobrī

oficiāli iekļāva PSRS Jūras kara flotes sastāvā (faktiski, kā jau minēts, tas bija

izdarīts jūlija beigās, kad uz kuģiem un zemūdenēm pacēla sarkanos karogus).

Karakuģiem tika nomainīti nosaukumi - kuģi "Virsaitis" nosauca par "T-297", mīnu

traleri "Viesturs" un "Imanta" attiecīgi par "T-298" un "T-299", palīgkuģis "Varonis"

tika pārdēvēts par "Uran", bet Krasta artilērijas pulka velkonis "Artilērists" - par

"Artiļerist". Abas Latvijas Kara flotes zemūdenes tika iekļautas padomju 18. zem-

ūdeņu brigādes sastāvā un palika Liepājas Kara ostā, vairs neizbraucot jūrā. Kuģu

komandas pakāpeniski nomainīja, atstājot vienīgi dažus latviešu virsniekus un

speciālistus (piemēram, zemūdenes komandieris, par 2. ranga kapteini pārdēvē-

tais H. Legzdiņš tika atvaļināts 1941. gada martā, un tad uz zemūdenes bija pali-

kuši tikai divi bijušie Latvijas Kara flotes instruktori 107). Pārējie tika atvaļināti. Līdzīga

situācija bija uz citiem karakuģiem. Atšķirībā no abām zemūdenēm karakuģi (traleri)
tika iesaistīti aktīvā jūras dienestā - piedalījās flotes manevros un transportkuģu

apsardzībā. 108 No flotes augstākajiem virsniekiem dienestā līdz pat Vācijas un PSRS

kara sākumam palika vienīgi tralera T-297 ("Virsaitis") komandieris 2. ranga

kapteinis A. Mežroze. 109

Arī Krasta artilērijas pulks tika sadalīts divos atsevišķos divizionos un iekļauts

Sarkankarogotās Baltijas flotes sastāvā. 98. atsevišķais artilērijas divizions pa-

lika Mangaļsalā, bet 10. atsevišķo artilērijas divizionu novietoja Bolderājā (vēlāk

Ventspilī). 110 Komandējošo un ierindas sastāvu pakāpeniski atvaļināja, papildinot
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divizionus ar Baltijas flotes krievu jūrniekiem (piemēram, par 98. diviziona ko-

mandieri decembrī tika iecelts kapteinis V. Stukalovs, kurš ieradās no Liepājas

kopā ar vēl pussimtu jūrnieku).111 Daļa bijušo Krasta artilērijas pulka karavīru un

virsnieku ar vienu bruņoto vilcienu tika iekļauta Baltijas flotes 10. dzelzceļa

bataljonā. Aviācijas pulka 8. jūras izlūku eskadriļa 8 virsnieku, 69 instruktoru un

kareivju sastāvā 7. oktobrī tika nodota Baltijas flotes Liepājas bāzes koman-

danta rīcībā. 112

Latvijas Kara skolas 1. kursa kadeti augusta beigās tika atlaisti neplānotās

brīvdienās. Vienlaikus uz Kara skolas bāzes, nododot visu īpašumu, ieskaitot

skolas saimniecības rotas astoņus zirgus, ll3 tika izveidota Sarkanās armijas Rīgas

kājnieku kara skola, ko izvietoja bijušā Latvijas Kara muzeja telpās. Jaunajā kara

skolā ieskaitīja gandrīz visus Kara skolas virsniekus, izņemot skolas priekšnieku

un viņa palīgu. Rudenī jaunajā skolā bija pieteikušies 35 bijušie kadeti (apmēram

ceturtā daļa no kursa). 114 Pārējos iedalīja topošā 24. teritoriālā korpusa daļās.

25. novembrī 114 bijušie otrā kursa kadeti tika atvaļināti, piešķirot viņiem jaunākā
leitnanta dienesta pakāpi. 115

Apriņķu kara pārvaldes tika pārveidotas par apriņķu kara komisariātiem, un

30. oktobrī tos pakļāva Latvijas PSR kara komisāram ģenerālmajoram A. Arhip-

čikovam. Par apriņķu kara komisāriem iecēla Sarkanās armijas virsniekus. 116

Kara ministrijas, armijas daļu bruņojumu, ēkas, zemi, inventāru v.c. īpašumu

pārņēma Baltijas sevišķais kara apgabals, bet Kara flotes īpašumu - Sarkankaro-

gotā Baltijas flote. 117

Saskaņā ar Baltijas sevišķā kara apgabala Kara padomes 28. augusta lēmu-

mu 24. teritoriālā korpusa formēšanas vadība tika uzticēta tā komandierim

ģenerālim R. Kļaviņām, bet to pārzināja kara apgabala štāba priekšnieks ģene-

rālleitnants P. Kļenovs. Pārņemamo materiālo resursu uzskaiti uzticēja īpašai

komisijai ar ģenerālmajoru Kuzņecovu priekšgalā, bet Latvijas Tautas armijas

štāba dokumentācijas pārņemšanu - ģenerālpulkvedim Jegorovam. 118 24. teri-

toriālais korpuss un no Igaunijas armijas izveidotais 22. teritoriālais strēlnieku

korpuss tika iekļauts sākumā 8. armijā, bet, sākoties Vācijas un PSRS karam

1941. gada jūnijā, - 27. armijā, kuras štābs, kā arī Baltijas sevišķā kara apga-

bala štābs atradās Rīgā, un to komandēja Krievijas latvietis ģenerālpulkvedis

N. Berzarins. 119

Ar kara ministra 1940. gada 19. septembra rīkojumu tika noteikta Latvijas

armijas formas ietērpa valkāšanas kārtība: vecais formas tērps bija valkājams bez

uzplečiem un ar Sarkanās armijas dienesta pakāpju apzīmējumiem.
120 Pie formas

tērpa cepurēm bija jābūt kokardei ar sarkano zvaigzni, tādai bija jābūt arī uz

vidusjostas sprādzes, ko gan karavīri parasti neievēroja. 121 Izņēmums bija no
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1. jātnieku pulka izveidotā 20. kavalērijas pulka karavīri un virsnieki, kuriem uzreiz

bija jāmaina Latvijas armijas formas tērpi uz Sarkanās armijas parauga formas

tērpiem ar naga cepurēm un garajiem krekliem. 122

20. septembrī kara ministrs, pakļaujoties Baltijas sevišķā kara apgabala Poli-

tiskās propagandas pārvaldes priekšnieka divīzijas komisāra Šamaņina mutiskam

rīkojumam, no 1. oktobra armijā likvidēja politisko vadītāju institūtu, bet darbinie-

kus atvaļināja, lielāko daļu iesaistot partijas, padomju un saimnieciskā darbā.

Jau 18. septembrī Armijas štāba Kultūras un propagandas pārvaldes doku-

mentācija tika nodota jaunveidojamā 24. korpusa komisāra - brigādes komisāra

Smirnova rīcībā, bet faktiski jau pirms tam vairāku pulku politiskie vadītāji bija

nodevuši savus pienākumus jaunieceltajiem komisāriem. 123 Armijas politiskais

vadītājs B. Kalniņš un viņa palīgi tika atvaļināti 18. oktobrī, B. Kalniņu un viņa

palīgu P. Lejiņu komandēja uz Kara ministrijas sekretariātu armijas likvidācijas

darbu veikšanai. Korpusā no bijušajiem politiskajiem vadītājiem palika tikai

nedaudzi (vairākkārt minētais V. Beikerts korpusā tika ieskaitīts par virsnieku

vecākā leitnanta pakāpē). Viņu vietā no citām Sarkanās armijas daļām korpusā

tika iecelti jauni politiskie komisāri un politiskie vadītāji (po/itruki), no kuriem

tikai nedaudzi bija latvieši. P. Zutis, A. Dunts, A. Balodis, V. Krūmiņš un F. Sauks

jaunveidojamā 183. divīzijas štāba Politiskajā nodaļā ieradās jau augusta beigās.

E. Birzītis tika iecelts par 181. divīzijas štāba Politiskās nodaļas vadītāju, bet vēl

pēc neilga laika ieradās Bisenieks, ko iecēla par 195. strēlnieku pulka komisāru

un kurš prata latviešu valodu. Katrā korpusa pulkā ieskaitīja 15-17 pulka vai

bataljona komisāru, jaunākos un vecākos politiskos vadītājus un vienkārši poli-

tiskos vadītājus. 124

27. septembrī darbību pārtrauca bijusī Kara ministrija ar R. Dambīti priekš-

galā - un sāka darboties Tautas armijas likvidācijas komisija Latvijas PSR finansu

tautas komisāra A. Tabaka vadībā. Komisijā bez A. Tabaka bija arī R. Dambītis

(viņš turpināja darboties un izdot pavēles kā šīs komisijas pilnvarotais), Valsts

kontroles tautas komisārs B. Trubiņš, LKP pārstāvis K. Pugo, bijušās Kara minis-

trijas pārstāvis administratīvais pulkvedis-leitnants V. Saulītis. 125 Savukārt 9. ok-

tobrī tika likvidēts arī Latvijas Tautas armijas komandiera amats. Vienā no savām

pēdējām pavēlēm 14. septembrī, viņš pavēlēja Rīgas pilsētas komandantam savas

funkcijas attiecībā uz karavīru reģistrāciju un uzraudzību pārtraukt šajā dienā,

izņemot uzraudzību pār Tautas armijas garnizona sardzēm līdz to nomainīšanai

ar Sarkanās armijas sardzēm, bet komandantūras dokumentāciju nodot Baltijas

sevišķā kara apgabala štābam pēc tā norādījuma. Vēl 17. septembrī armijas ko-

mandieris R. Kļaviņš ar 16. augustu bija izsludinājis par patvarīgā prombūtnē

esošiem Latvijas kara aģentus ārzemēs - pulkvedi-leitnantu A. Deglavu Lietuvā
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(no turienes viņš bija devies uz Vāciju) un pulkvedi G. Ķikuli Zviedrijā, Norvēģijā

un Somijā, jo viņi pēc atvaļināšanas nebija atgriezušies Latvijā, 126 bet pulkvedi

A. Plensneru, kurš "nolūkā pavisam izvairīties no karadienesta" bija palicis dzī-

vot Vācijā, - par dezertieri. 127 Likvidācijas komisija (tās birojs) faktiski savu dar-

bību izbeidza tikai 1941. gada martā un bija Sarkanās armijas rīcībā nodevusi

150 dzelzceļa sastāvu ar Latvijas armijas noliktavās esošo bruņojumu, tehniku

un citu īpašumu. 128 īpašuma kopējā materiālā vērtība ir grūti nosakāma, jo tajā

ietilpa arī ēkas, poligoni, kara slimnīcas, noliktavas, lidmašīnas, autotehnika, bru-

ņotie vilcieni utt. Pētnieks J. Kavacs aprēķinājis, ka Sarkanās armijas rīcībā tika

nodotas Armijas štāba Ģeodēzijas un topogrāfijas daļas sastādītās Latvijas mili-

tārās kartes (neskaitot citu valstu teritoriju kartogrāfisko materiālu) kopumā uz

1 280 338 lapām 129 utt. Septembrī Latvijas Kara tiesas dokumentāciju steigā pār-

ņēma 24. teritoriālā korpusa Kara tribunāla darbinieki un haotiskā nekārtībā

pārveda uz Citadeli. 130

1940. gada augusta beigās Latvijas Tautas armijā dienēja 21 ģenerālis,

2172 komandieri (starp viņiem gan bija arī apmēram 70 politisko vadītāju),

4924 jaunākie komandieri un 17 521 ierindnieks - kopā 24 617 cilvēku. Tādē-

jādi pirms korpusa izveidošanas rezervē tika atvaļināti 10 037 karavīri. 131 3. sep-

tembrī korpusa komandieris R. Kļaviņš parakstīja 1. pavēli korpusam. Tajā bija

divas divīzijas. 181. strēlnieku divīzijā (sākotnēji štābs novietojās Tukumā, izvei-

dots no Vidzemes un Kurzemes divīzijas) bija 186. strēlnieku pulks, kas vispirms

novietojās Dobelē, Saldū, Kaulačos un Brūnumuižā (izveidots no 1. Liepājas

un 4. Valmieras kājnieku pulka), 243. strēlnieku pulks (Talsu apkārtnē, no 2. Vents-

pils un 5. Cēsu kājnieku pulka), 195. strēlnieku pulks (Kuldīgas apkārtnē, no

3. Jelgavas un 6. Rīgas kājnieku pulka), 623. atsevišķais haubiču artilērijas pulks

(Tukuma apkārtnē, no Kurzemes artilērijas pulka), 624. atsevišķais haubiču

artilērijas pulks (Kandavas apkārtnē, no Vidzemes artilērijas pulka) un 8. atse-

višķais zenītartilērijas divizions (no Zenītartilērijas pulka). Savukārt 183. strēl-

nieku divīzijā (štābs Cēsīs, dibināts no Latgales un Zemgales divīzijas) bija

285. strēlnieku pulks (Cēsīs, no 7. Siguldas un 10. Aizputes kājnieku pulka),

295. strēlnieku pulks (Valmierā, no 8. Daugavpils un 11. Dobeles kājnieku pulka),

227. strēlnieku pulks (Valkā, Apē un Rūjienā, no 9. Rēzeknes un 12. Bauskas

kājnieku pulka), 639. atsevišķais haubiču artilērijas pulks (Cēsu apkārtnē, no

Latgales artilērijas pulka) un 640. atsevišķais haubiču artilērijas pulks (Limbažu

apkārtnē, no Zemgales artilērijas pulka). Katrā divīzijā bija arī atsevišķais izlūku

bataljons (no Auto-tanku brigādes un 1. jātnieku pulka) un prettanku divizions.

Korpusā iekļāva arī 111. zenītartilērijas divizionu (Rīgā, no Zenītartilērijas pulka),

305. atsevišķo sapieru bataljonu (Ogrē) un abu divīziju sapieru bataljonus (no
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Sapieru pulka), Atsevišķo sakaru bataljonu (Rīgā, no Sakaru pulka), 20. kavalērijas

pulku (Jelgavā, Svētē, lecavā un Bēnē, no 1. jātnieku pulka) un korpusa 24. atse-

višķo aviācijas eskadriļu (no Aviācijas pulka, pārvietojot to no Bišumuižas uz

Gulbeni). Uz Auto-tanku brigādes un 1. jātnieku pulka bāzes izveidoja abu korpusa

divīziju prettanku bataljonus, izlūku bataljonus un divīziju, kā arī korpusa štāba

autodienestus. No Smagās artilērijas pulka un Atsevišķā artilērijas diviziona

izveidoja 613. korpusa artilērijas pulku (Rīgā). Korpusa štābs novietojās Rīgā,

bet lazarete -Cēsīs. 132

Jaunformējamā korpusā pārskaitāmo karavīru atbilstību dienestam Sarkanajā

armijā novērtēja un atlasi veica kara komisāri un lekšlietu tautas komisariāta

iestādes, bet ģenerāla R. Kļaviņa ieteiktās kandidatūras ne vienmēr apstiprināja.

Jau augusta beigās visās armijas apakšvienībās sākās virsnieku un instruktoru

uzticības pārbaude, kuras gaitā bija jāsastāda īpaši saraksti ar detalizētām ziņām

par virsnieku un instruktoru sociālo izcelšanos, vispārējo un militāro izglītību,

saņemtajiem paaugstinājumiem un apbalvojumiem, piedalīšanos kaujās Neat-

karības kara laikā 1919.-1920. gadā utt. 133 Katrs virsnieks un instruktors bija

spiests krievu valodā uzrakstīt sīku autobiogrāfiju, izpildīt speciālu anketu un

kopā ar fotogrāfiju padotības kārtībā nosūtīt to visu Baltijas sevišķā kara apga-

bala štābam Rīgā tālākai apstrādei un nogādāšanai Maskavā. Toreizējais Zemga-
les divīzijas štāba priekšnieks pulkvedis A. Silgailis atceras, ka augstākajiem virs-

niekiem augusta beigās un septembrī bija jāierodas Armijas štābā Rīgā (Kara

ministrijas ēkā), kur Sarkanās armijas virsnieki pie atsevišķiem galdiem viņus

izprašņāja. Uzdoti apmēram 100 jautājumi, to skaitā par darbību 1917. gada

lielinieku apvērsuma un Latvijas Neatkarības kara laikā utt. No Maskavas Rīgā

bija ieradies brigādes komisārs Borisovs, kurš vadīja šo darbu. 134 30. septembrī
šādas nopratināšanas laikā Armijas štābā ar sirds infarktu mira armijas 11. darb-

nīcas pulkvedis-leitnants A. Spilva. 135

Korpusa daļās amatos līdz pat vada komandierim iecēla ar Baltijas sevišķā
kara apgabala Kara padomes pavēli. Par komandieriem tika iecelti latviešu virs-

nieki, taču par viņu vietniekiem - Sarkanās armijas krievu tautības virsnieki. Tā,

piemēram, korpusa komandiera R. Kļaviņa vietnieks kaujas apmācībā bija ģene-

rālmajors, bijušais M. Frunzes Kara akadēmijas pasniedzējs V. Čistjakovs, korpusa

štāba priekšnieka O. Ūdentiņa vietnieks - pulkvedis P. Savinovs utt. Par korpusa

komisāru tika iecelts brigādes komisārs Smirnovs. Par 181. strēlnieku divīzijas

komandieri iecēla ģenerāli J. Liepiņu (palīgs - pulkvedis Borisovs), bet par 183. strēl-

nieku divīzijas komandieri - ģenerāli A. Krustiņu (palīgs - pulkvedis P. Tupikovs).
Tāda pati situācija bija arī pulkos un atsevišķajās vienībās (piemēram, par Atse-

višķās aviācijas eskadriļas komandiera pulkveža-leitnanta Ž. Jēres palīgu tika iecelts
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kapteinis Jarošņikovs, par 20. kavalērijas pulka komandiera pulkveža J. Pukša pa-

līgu - majors A. Razguļajevs). Kopā ar V. Čistjakovu 10. oktobrī korpusā ieradās

36 Sarkanās armijas virsnieki, kurus iecēla par pulku, divizionu un bataljonu

komandieru palīgiem. Par korpusa atsevišķu daļu un vienību komandieriem pa-

gaidām tika iecelti bijušie Latvijas armijas virsnieki. Saskaņā ar PSRS aizsardzības

tautas komisāra pavēli 1940. gada 15. novembrī 24. korpusa 1175 virsnieki tika

ieskaitīti Sarkanās armijas kadru sarakstos. 136 Korpusa štābā saskaņā ar Sarkanās

armijas štatiem tika izveidota 3. (sevišķā) nodaļa, ko vadīja pulkvedis Vesjolkins.

Nodaļas uzdevums bija personālsastāva politiskās uzticības novērošana un spie-

gošanas tīkla organizēšana. Nodaļa nestrādāja štāba telpās un faktiski nebija pa-

kļauta korpusa komandierim. 137 Protams, ka oficiālā valoda korpusā bija krievu,

soļojot aizliedza dziedāt latviešu patriotiskās dziesmas, karavīriem bija jāapgūst

padomju "Katjuša", "Varen plaša mana zeme dzimtā", "Ak, Maskava", "Suļiko" un

citas. levērojami pastiprinājās karavīru un virsnieku politisko apmācību intensitāte. 138

Jau 14. septembrī ar armijas komandiera pavēli Sarkankarogotās Baltijas flotes

Liepājas kara jūras bāzes priekšnieka rīcībā tika pārcelti 95 virsnieki, administra-

tīvie virsnieki un viens ārsts pulkvedis-leitnants no Kara flotes pārvaldes, Zemūdeņu

diviziona, Mīnu diviziona, Krasta artilērijas pulka (novembrī pavēle tika mainīta par

Krasta artilērijas pulka virsleitnanta K. Šķēles iedalīšanu flotē, iedalot viņu Atseviš-

ķajā aviācijas eskadriļā), Aviācijas pulka un divi virsnieki no 2. Ventspils un 5. Cēsu

kājnieku pulka. Vienlaikus viņu vārdi tika svītroti Latvijas Tautas armijas un flotes

sarakstos. 139 27. septembrī armijas komandieris 24. teritoriālā korpusā ieskaitīja

vēl 723, 140 bet 10. oktobrī Latvijas Tautas armijas pilnvarotais (izpildot dažas die-

nas pirms tam jau izdoto pavēli Baltijas sevišķajam kara apgabala karaspēkam

personālsastāva lietās) - vēl 928 virsniekus. Tajā pašā dienā vēl 86 virsnieki -

galvenokārt no Armijas štāba Ģeodēzijas un topogrāfijas daļas, Armijas štāba

bataljona un Kara skolas -tika pārcelti Baltijas sevišķā kara apgabala štāba rīcībā.

Atsevišķs pavēles paragrāfs attiecās uz 24. teritoriālā korpusa Atsevišķajā aviācijas

eskadriļā ieskaitītajiem 35 bijušajiem Aviācijas pulka un vēl 11 šim pulkam aviā-

cijas apmācībai piekomandētajiem citu karaspēka daļu virsnieku ieskaitīšanu tajā.

Bez tam ar likvidācijas komisijas pilnvarotā pavēli 6. novembrī Atsevišķajā eskad-

riļā tika ieskaitīts Aviācijas pulka leitnants V. Krastiņš, kurš bija viens no retajiem

latviešu virsniekiem, kas aktīvi atbalstīja okupācijas varas pasākumus, 16. novem-

brī Sarkanās armijas Jelgavas Kara hospitālī - divi Jelgavas Kara slimnīcas ārsti -

virsnieki, bet decembrī 24. korpusā - vēl trīs Auto-tanku brigādes virsnieki. 141

Tādējādi pavisam 24. teritoriālajā korpusā, Sarkankarogotajā Baltijas flotē un kara

apgabala štābam pakļautajās daļās un iestādēs sākotnēji tika ieskaitīti 1886 Lat-

vijas armijas virsnieki, administratīvie un sanitārie virsnieki, bet ar likvidācijas
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komisijas pilnvarotā 21. oktobra pavēli rezervē atvaļināti 72 virsnieki (starp viņiem

ģenerāļi M. Hartmanis, H. Buks, V. Spandegs, A. Kurše, Ž. Bahs). 1940. gada

novembrī - 1941. gada janvārī sākumā ar likvidācijas komisijas pilnvarotā, vēlāk

ar Baltijas sevišķā kara apgabala štāba pavēlēm turpināja masveidā atvaļināt re-

zervē korpusā neieskaitītos Latvijas armijas virsniekus. Pavēlēs minētais atva-

ļināšanas pamatojums parasti skanēja: "Sakarā ar neiespējamību izmantot Sarkanās

armijas kadros." Vai: "Piemērota amata trūkuma dēļ."142

Daudzi virsnieki paši vēlējās atvaļināties. 3. Jelgavas pulka komandieris pulk-

vedis H. Apsītis-Apse septembrī pulka virsnieku sapulcē štābā aicināja neaiziet no

armijas (īpaši jaunākos virsniekus) un palikt kopā ar kareivjiem, lai tie varētu tur-

pināt dienestu savu virsnieku vadībā, tādējādi palīdzot savai tautai tik smagā brīdī. 143

Korpusā ieskaitāmo virsnieku dienesta pakāpes tika pārdēvētas atbilstoši

Sarkanās armijas dienesta reglamentam, bet Baltijas flotes virsniekiem piešķīra

padomju flotes dienesta pakāpes. Tādējādi pulkveži-leitnanti kļuva par apakš-

pulkvežiem, virsleitnanti - par vecākajiem leitnantiem, bet bijušajiem Latvijas

armijas virsnieka vietniekiem korpusā tika piešķirta jaunākā leitnanta pakāpe.

Zināmā mērā paaugstināti tika arī nedaudzie korpusā ieskaitītie kapteiņi-leitnanti,

kuriem piešķīra kapteiņa dienesta pakāpi. Tas pats attiecās arī uz korpusā ieskai-

tītajiem Latvijas armijas sanitārārstiem (piemēram, ārsti pulkveži-leitnanti kļuva

par 2. ranga kara ārstiem) un Kara flotes virsniekiem (komandkapteiņi kļuva par

2. ranga kapteiņiem utt.). Latvijas armijas ģenerāļiem (V. Skaistlauks un 0. Gros-

barts gan drīz pēc tam tika atvaļināts) piešķīra ģenerālmajora pakāpi (0. Ūden-

tiņš, A. Krustiņš, A. Dannenbergs, J. Liepiņš, A. Dālbergs), bet 24. teritoriālā

korpusa komandierim R. Kļaviņām - ģenerālleitnanta pakāpi (oficiāli šīs dienesta

pakāpes tika apstiprinātas 1940. gada 29. decembrī). Vairāki Latvijas armijas

kapteiņi (J. Rulliņš, F. Švānbergs, E. Dzelzkalns, N. Bluķis, Ā. Purmalis, E. Bite,

L. Bune, A. Liniņš, H. Mangolds, J. Sīmanis, A. Straume, K. Lapiņš, J. Ozoliņš)

korpusā tika paaugstināti par majoriem, daudzi virsleitnanti - par kapteiņiem

(R. Strazdiņš, V Ziemelis v.c.) utt.

Par sākotnējo korpusa stāvokli 1940. gada oktobrī liecina tā komandiera

R. Kļaviņa ziņojums Baltijas sevišķā kara apgabala štābam. Saskaņā ar to korpusa

daļas ar strēlnieku sastāvu bija nokomplektētas 79% apjomā, ar jaunāko koman-

dējošo sastāvu - 100%, ar ierindniekiem - 100%, bet kopumā štati bija no-

komplektēti par 96 procentiem. Trūka 247 virsnieku (no štatos paredzētajiem

2122 komandieriem ierindā skaitījās 1875). Toties virsdienesta seržantu sastāva

štatos bija paredzētas 1156 vietas, bet reāli ierindā bija 2311 cilvēku. Arī aktīvā

dienesta seržantu un ierindnieku bija 13155 cilvēki (štatos bija paredzēti 12 939).

Korpusa daļās trūka 334 jājamzirgu un artilērijas vilcējzirgu. Daļu dislokācija bija
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ļoti izkliedēta, un ziņojumā norādīts, ka karavīri novietoti ne tikai kazarmās, bet

kaut cik un sasteigti armijas vajadzībām pielāgotās ēkās, arī vasarnīcās, bijušo

muižu ēkās, sabiedriskajās un privātceltnēs, arī skolās (bijušās Latvijas armijas

novietnes bija nodotas citu Sarkanās armijas daļu rīcībā). R. Kļaviņš arī norādīja,

ka no korpusa izvietošanai nepieciešamajiem līdzekļiem piešķirts tikai apmēram

30 procentu. Bruņojuma ziņā korpuss pilnīgi nodrošināts ar šautenēm, karabī-

nēm, rokas, balsta un zenītložmetējiem, diviziona 18 mārciņu lielgabaliem (pamatā

tas bija Latvijas armijā izmantotais angļu v.c. Rietumu valstu, kā arī Vācijas

bruņojums un tehnika). Pārējā bruņojuma nodrošinājums svārstījās 60-90% robe-

žās. Trūka smagās artilērijas, haubiču un bataljona mīnmetēju, kas bija novecojuši

un nolietoti. Salīdzinoši labā stāvoklī atradās karavīru uzkabe un inventārs. 144

Karavīru obligātā dienesta ilgums tika pagarināts līdz Sarkanajā armijā no-

teiktajiem 24 mēnešiem. No oktobra sākuma korpusa daļās sākās kaujas apmā-

cība saskaņā ar Sarkanās armijas reglamentiem, instrukcijām un apmācību

plāniem, tomēr attiecīgo reglamentu daudzums nebija pietiekams. Sākotnēji

apmācības vēl notika latviešu valodā, bet drīz vien pienāca pavēle pāriet pilnībā

uz krievu valodu, ko daudzi kareivji un arī jaunākie virsnieki neprata. 1941. gada

janvārī korpusa laikraksts "Sarkanais Kareivis" sāka publicēt krievu valodas

apmācības kursu. 145 Biežās pārvietošanās, kas radās galvenokārt karaspēka

izmitināšanai piemērotu telpu trūkuma dēļ, ievērojami kavēja apmācību darbu.

1940.-1941. gada mijā no Zemgales un Kurzemes (Tukuma, Talsu, Kandavas

apkārtne) uz Vidzemi tika pārvietota 181. strēlnieku divīzija. Tās štābs tika izvie-

tots Gulbenē, 186. un 195. strēlnieku pulks - Alūksnē, 243. strēlnieku pulks -

Gulbenē, 623. artilērijas pulks - Balvos un Viļakā, 624. artilērijas pulks -Gulbenē

un Jaungulbenē. Visu laiku turpinājās arī pakāpeniska bijušo Latvijas armijas

virsnieku atvaļināšana no dienesta, sevišķi līdz Sarkanās armijas svinīgā zvē-

resta nodošanai 1941. gada 23. februārī un uzreiz pēc tam. Kā atvaļināšanas

iemesls tika lietota frāze - "sakarā ar neiespējamību izmantot Sarkanās armijas

kadros". Attiecīgos atvaļināšanas dokumentus parakstīja armijas daļas kara ko-

misārs un 3. (sevišķās) daļas priekšnieks. 146

Kā viens no nopietnākajiem teritoriālajā korpusā 1940.-1941. gada ziemā

realizējamajiem apmācību pasākumiem jāatzīmē 285. strēlnieku pulka došanās no

Cēsīm uz ziemas nometni pie Kaņiera ezera janvāra beigās -februārī (to ierīkojot,

negadījumā gāja bojā rotas komandieris kapteinis J. Luste). Uz ziemas nometnēm

devās arī citas korpusa daļas, piemēram, 20. kavalērijas pulks. 147 Tomēr galvenā

tendence korpusa daļu apmācībā neapšaubāmi bija vērsta uz karavīru morāli

politisko audzināšanu, kas izpaudās neskaitāmās politiskajās nodarbībās un citos

vietējo Latvijas situāciju pilnībā neizprotošo politisko komisāru un politisko vadītāju
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organizētajos pasākumos, kuros karavīriem un virsniekiem centās ar varu iemācīt

Komunistiskās partijas vēstures īso kursu un citus propagandas rakstura darbus.

Bieži vien politiskie vadītāji un komisāri, kuri neprata latviešu valodu, bija spiesti

izmantot tulka palīdzību, jo daudzi karavīri savukārt neprata krievu valodu. Sevišķi

saspringts laiks viņiem bija 1940. gada Ziemassvētki, kad, neraugoties uz stingro

aizliegumu tos atzīmēt un nolasītajām antireliģiskajām lekcijām, daudzu apakš-

vienību karavīri svētku vakaru atzīmēja ar tradicionālo eglīti savā mītnē. Vairāki

par to saņēma sodu. 148

Korpusā valdīja saspringta situācija, neziņa par nākotni un vispārējas politisko

vadītāju organizētās masveida izspiegošanas radīta atmosfēra. 1940. gada decem-

brī Cēsīs notikušajā 181. divīzijas partijas konferencē 624. artilērijas pulka kara

komisārs Panfilovs teica: "Pulka komandierim pret visiem pasākumiem ir naidīgs

noskaņojums, konstatēts viņa atklāti kontrrevolucionāras sarunas gadījums [..] par

|aužu izpētīšanu var teikt tikai vienu, ka šis darbs tiek veikts ar neatslābstošu

uzmanību." Savukārt 227. strēlnieku pulka kara komisārs N. Ņegoduiko paziņoja:

"Pienācis laiks noteiktāk attīrīties no naidīgiem elementiem komandējošā sa-

stāvā," - bet Prettanku diviziona partijas sekretārs un politiskais vadītājs Goldobins

uzsvēra: "Tiek strādāts ar karavīru sastāvu, un viņi ir daudz palīdzējuši, lai atklātu

pretpadomju noskaņojuma izpausmes." 149 Bet ļoti vāji panākumi bija karavīru

iesaistīšanā Komunistiskās partijas un komjaunatnes rindās. Padomju vēsturnieks

V. Savčenko atzīst, ka 1940. gada decembra sākumā, kad notikusi korpusa pirmā

partijas konference, partijā bijis tikai 300 komunistu 28 partijas pirmorganizācijās

un tie bijuši komandieri un politiskie darbinieki, kas korpusā ieskaitīti no citām

Sarkanās armijas daļām. Atļauja pieņemt "vietējos" komjaunatnē tika saņemta

1941. gada janvārī, un no šī laika politiskie vadītāji un komisāri izvērsa sevišķi

aktīvu darbību karavīru iesaistīšanai šajā Vissavienības organizācijā. 1941. gada

sākumā 181. divīzijā bijuši 273, bet 183. divīzijā-312 komjauniešu, starp kuriem,

kā atzīst V. Savčenko, latviešu "bija maz". 78% komjauniešu bija kareivji un jefrei-

tori, pārējie -obligātā karadienesta seržanti. 150

Visu korpusa pastāvēšanas laiku pret latviešiem tika vērstas lekšlietu tautas

komisariāta represijas. Daudzi virsnieki, seržanti un ierindas karavīri, kuri kaut

kāda iemesla dēļ (pagātne, atklāti pausta neapmierinātība ar pastāvošo režīmu

karaspēka daļās notiekošo politisko pārrunu laikā vai citu apstākļu dēļ) bija

izraisījuši politisko darbinieku vai attiecīgo iestāžu aizdomas un nepatiku, tika

apcietināti un vienkārši pazuda no savām vienībām. Tā 1940. gada 21. septembrī

tika apcietināts 227. strēlnieku pulka kapteinis J. Danke (bijušā 12. Bauskas

kājnieku pulka virsnieks, miris 1943. gada 19. aprīlī Seželnovlagā), bet tikko

korpusā ieskaitītais kapteinis A. Sarma, kurš apcietināšanas brīdī 29. septembrī
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bija izrādījis pretošanos, tika nošauts. 151 Pavisam līdz masu deportācijām 1941. ga-

da jūnijā apcietināja vairāk nekā 300 latviešu virsnieku, instruktoru un kareivju.
Daudziem pēc Kara tribunāla sprieduma tika izpildīts nāves sods vēl Latvijā (pēc
vācu karaspēka ienākšanas tika atklātas 52 virsnieku un 102 instruktoru un

kareivju mirstīgās atliekas). 152 Vairāki nacionāli noskaņotie virsnieki aktīvi iesais-

tījās pretošanās kustībā pret okupantiem. Tā, piemēram, patriotiskās jauniešu

organizācijas "Tēvijas sargi" vadītājs Dobeles pilsētā un tās apkārtnē bija Dobelē

dislocētā 24. teritoriālā korpusa 186. strēlnieku pulka vecākais leitnants P. Skuja.

11. martā Dobelē uz ielas viņu mēģināja apcietināt, taču P. Skuja, atšaudoties ar

pistoli, izbēga. Viņu izdevās notvert tikai pēc divām nedēļām (1941. gada 27. no-

vembrī P. Skuju Astrahaņā nošāva). Kopā ar P. Skuju organizācijā darbojās arī

613. artilērijas pulka leitnants M. Kūlis, tā paša pulka leitnants L. Sala (apcieti-
nāti martā) utt. 153 Par piedalīšanos pretpadomju organizācijā 1941. gada martā

Jelgavā tika apcietināts 20. kavalērijas pulka vecākais leitnants L. Ozols, 613. arti-

lērijas pulka kapteinis V. Stūre, 181. strēlnieku divīzijas štāba kapteinis J. Auziņš

(apcietināts 18. aprīlī), T. Bebris (apcietināts 24. martā) un daudzi citi virsnieki.

Apcietināja arī daudzus virsdienesta instruktorus un kareivjus. letekmīgajā "Tē-

vijas sargu" pagrīdes organizācijā darbojās un ar to bija saistīti arī daudzi

atvaļinātie Latvijas armijas virsnieki (pulkvedis V. Malcenieks v.c.).
154 Daudzi kor-

pusa karavīri un virsnieki par sīkiem pārkāpumiem tika uz noteiktu termiņu ar

Kara tribunāla spriedumu ieskaitīti tā dēvētajos disciplinārajos (soda) bataljonos.

Tā, piemēram, Latvijā Aizvīķu kara aerodroma celtniecībā bija nodarbināts

17. disciplinārais bataljons, kurā nokļuva daudzi latvieši, no korpusa karavīri tika

nosūtīti arī uz disciplināro bataljonu Ļeņingradā.
155

Sarkanās armijas 23. gadadienas svinību laikā 1941. gada 23. februārī korpusa

karavīri un virsnieki nodeva Sarkanās armijas svinīgo zvērestu, 156 bet Latvijas PSR

Tautas Komisāru Padomes un LK(b)P pārstāvji svinīgi daļām un vienībām pasnie-
dza kaujas karogus. 157 Neilgi pēc svinīgā solījuma nodošanas - 1941. gada marta

sākumā 20. kavalērijas pulkā tika konstatēts, ka jaunais pulka karogs ir sagriezts

(5. eskadrona karavīri slepus sagrieza karogu sīkās strēmelēs un tās ievietoja ap-

zīmogotajā apvalkā; to atklāja tikai, pulkam gatavojoties doties gājienā ar karogu).

Rūpīgā izmeklēšana rezultātus nedeva un vainīgos neatrada, kaut arī aizdomās par

noziegumu tika apcietināti vairāki pulka štāba rakstveži. Drīz pēc tam no Maskavas

tika saņemta pavēle pulku izformēt un karavīrus ieskaitīt korpusa kājnieku daļās

līdz 1941. gada 1. jūnijam. Nelielu daļu pulka īpašuma nodeva abām korpusa

divīzijām, bet lielāko da|u zirgu, kā arī citu īpašumu pārņēma citas Sarkanās armi-

jas daļas. 26. maijā Jelgavā tika apcietināts pulka komandieris pulkvedis J. Puksis,

pulka kara komisārs S. Volkovs tika pārcelts uz Viļņu zemākā amatā, bet pēdējā
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pavēle pulkam tika parakstīta 28. maijā. 158 Tomēr domājams, ka 20. kavalērijas

pulka likvidēšana nebija saistīta ar pulka karoga sabojāšanu, kā par to raksta dažos

latviešu trimdas izdevumos, jo jau aprīlī no Maskavas bija pienākusi pavēle arī par

Lietuvas PSR 29. teritoriālajā korpusā ietilpstošā 26. kavalērijas pulka likvidāciju. 159

1941. gada jūnija sākumā korpusa augstākais komandējošais sastāvs sakarā

ar paredzēto nosūtīšanu uz kvalifikācijas celšanas kursiem Maskavā tika nomai-

nīts. R. Kļaviņa vietā par korpusa komandieri iecēla Spānijas pilsoņu kara dalīb-

nieku ģenerālmajoru K. Kačanovu, par korpusa štāba priekšnieku 0. Ūdentiņa
vietā - pulkvedi N. Makovčuku, par 181. divīzijas komandieri J. Liepiņa vietā -

pulkvedi P. Savinovu, par 183. divīzijas komandieri V. Krustiņa vietā - pulkvedi

P. Tupikovu. Tāpat tika nomainīti arī pulku komandieri un daudzi citi vecākie virs-

nieki (piemēram, 243. strēlnieku pulka jaunais komandieris majors Kazačuks pil-
nībā stājās pie sava amata pienākumu pildīšanas tikai 10. jūnijā, arī citās vienībās

notika tas pats160 ). Par korpusa komisāru un korpusa štāba Politiskās daļas

priekšnieku tika apstiprināts pulka komisārs Krievijas latvietis R. Steinbergs. l6l

Līdz izbraukšanai uz kvalifikācijas celšanas kursiem, par kuriem Baltijas sevišķā

kara apgabala štābs ieinteresētos augstākos virsniekus informēja maijā, latviešu

virsnieki turpināja pildīt savus pienākumus korpusā, pakāpeniski nododot amatu

jaunieceltajiem krievu virsniekiem. Tieši tas pats notika arī lietuviešu un igauņu

teritoriālajos korpusos. 162

īsi pirms korpusa vienību došanās uz vasaras nometnēm apcietināja daudzus

virsniekus. Visvairāk arestu notika 183. strēlnieku divīzijā, kā arī tieši korpusa štā-

bam pakļautajā artilērijas pulkā. 181. divīzijā arestu bija mazāk. Aprīlī tika apcieti-

nāts arī korpusa štāba Operatīvās daļas priekšnieka palīgs pulkvedis J. Upītis un

vēl vairāki virsnieki, kuri bija iesaistījušies nacionālās pagrīdes cīņā pret okupan-

tiem un pat izstrādājuši korpusa sacelšanās plānu (J. Upītim Maskavā piesprieda

nāves sodu). 163 9. maijā uz Maskavu izsauca un tur 15. maijā apcietināja korpusa

artilērijas priekšnieku ģenerālmajoru A. Dannebergu, 17. maijā - 195. strēlnieku

pulka štāba priekšnieku F. Cervinski, 20. maijā tika arestēts arī korpusa štāba

Apgādes daļas priekšnieks ģenerālmajors A. Dālbergs, 21. maijā - 181. divīzijas

štāba priekšnieks pulkvedis J. Rozentāls, bet 9. jūnijā - 183. divīzijas komandieris

ģenerālmajors A. Krustiņš (štābā Rīgā viņš bija atteicies braukt uz kursiem Maskavā,

aizbildinoties ar savu vecumu, un uzreiz apcietināts).

Jūnija sākumā uz Baltijas sevišķā kara apgabala artilērijas pavēlnieka štābu

Rīgā izsauca 40 Baltijas republiku teritoriālo korpusu augstāko artilērijas virsnieku

(arī visu artilērijas pulku komandierus), starp kuriem bija 13 latviešu (pulkveži
A. Kalniņš, Ž. Jomerts, A. Kalniņš, E. Štrauss, K. Kārkliņš, J. Žīds un septiņi apakš-

pulkveži). 12. jūnijā viņus pēc īsa atvaļinājuma komandēja uz pusgada kvalifikācijas
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ieradās akadēmijas vasaras nometnē Gorohovecā. Šeit baltiešu virsnieki piedalījās

apmācībā līdz pat 27728. jūnija naktij, kad saskaņā ar PSRS Aizsardzības tautas

komisariāta 3. pārvaldes (sevišķās daļas) lēmumu tika apcietināti un nosūtīti uz

Noriļlaga Lamas ezera soda nometni 120 kilometru no Noriļskas. Tajā necilvēciska

darba apstākļos no 41 vīra lielās baltiešu virsnieku grupas gāja bojā 14 (no viņiem

deviņi latvieši). 164

Tajā pašā laikā pavēli gatavoties izbraukšanai uz kvalifikācijas celšanas kur-

siem M. Frunzes Kara akadēmijā Maskavā saņēma arī baltiešu korpusu štāba

augstākie virsnieki un strēlnieku pulku komandieri. 13.-14. jūnijā uz šiem kursiem

devās 24. korpusa augstāko virsnieku grupa ar korpusa komandieri ģenerālleit-

nantu R. Kļaviņu priekšgalā. 19.-22. jūnijā visi, izņemot ģenerālmajoru 0. Ūdentiņu,

pulkvežus R. Lielbiksi, K. Priedīti un V. Bruņinieku, kuri vēlāk dienēja Sarkanajā

armijā par militāro mācību iestāžu pasniedzējiem, tika apcietināti, sodīti ar nāvi vai

gāja bojā padomju soda nometnēs (arī ģenerālleitnants R. Kļaviņš, ģenerālmajors

J. Liepiņš, pulkveži H. Jurevičs, K. Lejiņš v.c). 0. Ūdentiņa atmiņās minēts, ka

R. Kļaviņš bijis sašutis par latviešu virsnieku pazušanu un grasījies pat šajā jautājumā

griezties pie Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija (viņš pats kopš 1940. gada

augusta bija tā loceklis), taču 22. jūnijā no 0. Ūdentiņa istabas viesnīcā izsaukts

pie akadēmijas priekšnieka "pie telefona". Tur viņu apcietināja un pēc mēneša pie-

sprieda nāves sodu. 165 Jāpiezīmē, ka daudzu apakšvienību komandierus un citus

augstākos virsniekus pirms 14. jūnija izsauca uz Rīgu tālākai sūtīšanai "uz kur-

siem" (piemēram, Atsevišķās aviācijas eskadriļas komandieri apakšpulkvedi Ž. Jēri),

taču viņi tika apcietināti turpat Rīgā un 14. jūnijā ievietoti izvedamo virsnieku eše-

lona sastāvos Šķirotavas stacijā. 166 Tādējādi ar krieviem bija nomainīts gandrīz

viss vecāko virsnieku sastāvs korpusā, daļēji ar nelatviešiem - Krievijā un citur

iesauktajiem - bija mainīts arī ierindas sastāvs. Dažās vienībās šādu karavīru bija

sevišķi daudz.

1941. gada jūnija sākumā 24. teritoriālais korpuss saņēma pavēli doties uz

vasaras nometni Litenē. Atsevišķas vienības (piemēram, 111. atsevišķais zenīt-

divizions) tika novietotas vasaras nometnē Mangaļsalā. Korpusa štābs, korpusa

Sakaru un Sapieru bataljons un 183. divīzija Litenes nometnē ieradās 1. jūnijā, bet

181. divīzija un korpusa Artilērijas pulks - tikai 10. jūnijā. Korpusa štābs novieto-

jās bijušajā Litenes muižā, 183. divīzija, Sakaru un Sapieru bataljons - bijušajā

Latvijas armijas Litenes vasaras nometnē. Savukārt 181. divīzija un korpusa Arti-

lērijas pulks izvietojās pie Ostraviešu mājām, apmēram 14 kilometru no Gulbenes,

kur purvainā mežā pie Gulbenes-Rēzeknes šosejas iekārtoja jaunu nometni. Drīz

pēc ierašanās Litenē atvaļināja 1939. gada iesaukuma divus gadus nodienējušos
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karavīrus, izņemot instruktoru rotu kursu beigušos, kuru dienests Sarkanajā armijā

bija noteikts četri gadi. Vēlāk - jau pēc 14. jūnija notikumiem - atvaļināto karavīru

vietā ieradās jauniesauktie no Maskavas, Ļeņingradas un Kaļiņinas kara apgabala.

Tādējādi latviešu skaits korpusā samazinājās gandrīz uz pusi. Kā apliecina bijušais

227. strēlnieku pulka kapteinis J. Ozoliņš, dažas dienas pirms 14. jūnija masu

deportācijas pulkā ieskaitīti arī vairāki jaunākie virsnieki no citām Sarkanās armijas

daļām, bet atsūtītie jauniesaucamie bijuši bez uzkabes un apbruņojuma. Par viņu

izvietošanu telpās īpaši rūpējies politiskais vadītājs. 167

1941. gada 14. jūnijā masu deportācijas laikā no Baltijas valstīm represijas tika

sevišķi vērstas arī pret trijiem Baltijas republiku teritoriālajiem korpusiem. Tās va-

dīja Baltijas sevišķā kara apgabala štāba 3. (sevišķā) daļa un korpusu štābu

3. (sevišķās) nodaļas saskaņā ar vienību komisāru un jauniecelto krievu koman-

dieru norādījumiem. Spriežot pēc notikumu laika, kā arī no konteksta, izriet, ka

represijas ir saistāmas ar PSRS Vissavienības Komunistiskās (boļševiku) partijas

Centrālās komitejas un Tautas Komisāru Padomes 1941. gada 14. maija slepeno

lēmumu "Par sociāli svešu elementu izsūtīšanu no Baltijas republikām, Rietum-

ukrainas, Rietumbaltkrievijas un Moldāvijas". 168 Acīmredzot upurus izvēlējās, bal-

stoties uz korpusa virsnieku personas lietās esošajām ziņām par viņu darbību

Krievijas Pilsoņu kara laikā, ievērojot piedalīšanos Latvijas Atbrīvošanas karā un

cīņā pret Sarkano armiju 1918.-1920. gadā, autobiogrāfiju, ziņām par darbību

Latvijas armijā, tuviniekiem v.c., 169 kā arī komisāru un politisko vadītāju ziņoju-

miem par pretpadomju darbību.

Akcija bija slepus un rūpīgi sagatavota, par ko, cita starpā (vecāko virsnieku

nosūtīšana uz kursiem, krievu jauniesaukto un virsnieku ieplūdināšana vienībās

v.c), liecināja arī tas, ka 14. jūnijā par vienību dežūrvirsniekiem tika norīkoti vie-

nīgi atsūtītie krievu virsnieki. Tieši tāda pati situācija bija arī ar sardzes posteņos

norīkojamajiem karavīriem un pat dieniniekiem, bet nometņu apkārtnē izvietojās

lekšlietu tautas komisariāta karaspēka vienības tām raksturīgajās zilajās naga

cepurēs. Nometnē parādījās arī krievu karavīru patruļas. Virsnieki 13. jūnijā sa-

ņēma pavēli neatstāt nometnes teritoriju, kā arī rīkojumu steidzīgi apbruņot tikko

atsūtītos krievu jauniesauktos it kā paredzētajai "skatei". 227. strēlnieku pulkā

jauniesauktos krievus apbruņoja, "pagaidām", šķietami, kamēr nav atsūtīti jauni

ieroču krājumi, tā faktiski atbruņojot latviešu karavīrus. 170 Apakšvienībās bija negaidīti

pavēlēts visus ieročus nodot pulka noliktavā, tikai dežurantiem izsniedza šauteni

un ķiveri. 171

Litenes pili, kur atradās korpusa štābs, jau 14. jūnijā no rīta aplenca sar-

kanarmiešu rota ar diviem tankiem, bet, kad virsnieki bija sapulcējušies pusdienās,

štāba 3. (sevišķās) daļas priekšnieka vietnieks valsts drošības kapteinis Vesjolkins
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un Politiskās daļas priekšnieks pulka komisārs R. Steinbergs personiski vadīja

vairāku štābā vēl palikušo latviešu virsnieku apcietināšanu (arestēti tika visi Ope-

ratīvajā daļā dienējošie - daļas priekšnieka vietnieks pulkvedis P. Liepiņš, 1. noda-

ļas priekšnieks apakšpulkvedis T. Galdiņš v.c, štāba Aizmugures daļas priekšnieks

pulkvedis J. Kaļķis, lerindas daļas priekšnieks pulkvedis A. Vipulis, štāba mantu

apgādes priekšnieks apakšpulkvedis K. Tenteris, Izlūkošanas daļas priekšnieks

apakšpulkvedis A. Blaus). Daļa -P. Liepiņš, T. Galdiņš, A. Blaus, kapteinis J. Spro-

ģis - atšķirībā no nometnēs apcietināto virsnieku absolūtā vairākuma netika nogā-

dāta Gulbenes stacijā, bet caur Alūksnei aizvesta uz Rīgu, no kurienes arī tika

izvesta uz soda nometnēm Noriļskā. 172

Pulku kara komisāri naktī uz 14. jūniju tika izsaukti uz Gulbeni -acīmredzot lai

dotu pēdējos norādījumus gaidāmajai masveida apcietināšanas akcijai. Pēc atgrie-

šanās savās daļās gan Litenes, gan Ostraviešu, domājams, arī Mangaļu nometnē

viņi pavēlēja izsniegt visiem virsniekiem apvidus kartes, jo būšot jābrauc mācībās.

14. jūnija rītā tika paziņots (citās vienībās tas bija izdarīts jau 13. jūnija vakarā), ka

daļai būs jābrauc uz divu dienu nakts lauka mācībām Gulbenes apkārtnē, bet tiem,

kuri netiks norīkoti 14. jūnijā, būšot jābrauc nākamajā dienā (tā kā tā bija svēt-

diena, tika apsolīta brīva pirmdiena). Līdzi bija jāņem arī pistoles makstīs, binokļi,

kompasi, zīmuļi utt. Tad ierindas priekšā pēc saraksta tika izsaukti to virsnieku

vārdi, kuriem mācībās jāpiedalās pirmajā dienā. Pārējiem atļāva doties pildīt savus

ikdienas pienākumus, izsauktajiem liekot gaidīt izbraukšanas laiku un klausīties

komisāru vai krievu augstāko virsnieku lekcijas. Izbraukšana notikusi no pulksten

14.00 līdz 16.00 pēcpusdienā (katra vienība savā laikā). Virsnieki aizvesti uz iepriekš

katrai vienībai paredzētajiem rajoniem, kas bija lekšlietu tautas komisariāta kara-

spēka ielenkti. Tur pavēlēts izkāpt un kolonnā virzīties uz priekšu uz "mācību vietu".

Lai mazinātu iespēju izmantot pistoles, kas atradās labajos sānos pie jostas,

piemēram, 285. strēlnieku pulka komisārs, aizbildinoties ar to, ka priekšā esošās

augstās priekšniecības acīs jāizskatās pēc iespējas labāk, deva rīkojumu lietus-

mēteļus nest uz labās rokas un labajā pusē uzkārt arī karšu somu. Tad noteiktā

vietā sekojusi pavēle "Stāt!" un - "Rokas augšā!". Daži bija mēģinājuši bēgt un pat

pretoties. Tā 227. strēlnieku pulka kara komisārs N. Ņegoduiko nošāva kapteini

M. Linmeieru, kurš, izdzirdot pavēli, bija meties atpakaļ (upuris steigšus tika turpat

aprakts). Savukārt 285. strēlnieku pulka vecākais leitnants F. Feldmanis paspēja

izraut no kabatas savu personisko pistoli un nošaut majoru Doroščenko (pēc tam

viņu, durkļiem sadurtu un kājām saspārdītu, iesvieda mašīnā un vēlāk Gulbenē

dzelzceļa vagonā). Apcietināšanas brīdī pretestību izrādīja arī 623. artilērijas pulka

kapteinis A. Lulla, kas ar savu mauzeri nošāva Sarkanās armijas kapteini Gra-

bavenko, kurš vēlāk no ievainojuma mira. Pēc liecinieku liecībām, arī citās
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apcietināšanas vietās skanējuši šāvieni. Pēc tam pārējie virsnieki steigšus no

aizmugures atbruņoti, atņemot lietusmēteli, vidusjostu, binokli, karšu somu, bieži

vien izvelkot arī naudu, pulksteni un citas personiskās lietas. Pēc tam durkļotu

krievu karavīru apsardzībā bija jānoguļas zemē, acīmredzot lai gaidītu kravas

automašīnu ierašanos (citās grupās mašīnās lika sēsties uzreiz). Krēslai iestājo-

ties, aizturētie stingrā apsardzībā sasēdināti automašīnās un, pavēlot sadoties

elkoņos un rokas sakrampēt priekšā, nogādāti Gulbenes dzelzceļa stacijā, kur jau

stāvēja sagatavoti 17 (pēc citām ziņām - 20) ieslodzīto vagoni ar aizrestotiem

logiem un iebūvētām divstāvu nārām. Katrā no tiem sasēdināti pa 40 latviešu

virsniekiem. Šeit lekšlietu tautas komisariāta un armijas sevišķo daļu darbinieki

norāvuši zīmotnes tiem, kam tas nebija izdarīts jau apcietināšanas brīdī, un vēlreiz

pārbaudījuši pēc sarakstiem. Savukārt izvešanai paredzētajiem Gulbenē novietotās

Atsevišķās aviācijas eskadriļas virsniekiem 14. jūnijā pulksten 17.00 bija jāierodas

eskadriļā, lai dotos izpildīt speciālu uzdevumu -saņemt eskadriļai it kā piešķirtos

jaunos bumbvedējus. No eskadriļas štāba viņi mašīnā devās uz lidlauku, kur an-

gārā eskadriļas komandiera kapteiņa Jarošņikova klātbūtnē tika apcietināti, atbru-

ņoti, pārmeklēti un kājām aizvesti uz Gulbenes staciju, kur gaidīja jau ar iepriekš

apcietinātajiem virsniekiem pilnie vilciena vagoni.

Apcietināšanas gaitā valdošo atmosfēru spilgti apliecina arī tas, ka vagonā tika

atstāts 181. divīzijas izlūkbataljona leitnants J. Bojārs, kurš, neraugoties uz komi-

sāra protestiem, bija brīvprātīgi, vēlēdamies piedalīties taktiskajās mācībās, pie-

vienojies izvedamajiem virsniekiem. Savukārt trīs citi (kapteiņi G. Kauliņš, K. Bergs,

vecākais leitnants J. Laucis) - atbrīvoti kā kļūdas dēļ aizturēti, jau ar norautām

zīmotnēm un bez vidusjostas, jo viņu personas dati nesaskanēja ar čekistu sarak-

stos esošajiem. 14. jūnija vēlā vakarā un nākamās dienas vidū apcietināto virs-

nieku ešelons devās Rīgas virzienā un nonāca Šķirotavas stacijā. 16.-17. jūnijā,

papildināts ar apcietinātajiem 29. lietuviešu un 22. igauņu teritoriālā korpusa

apcietinātajiem virsniekiem, ešelons devās tālāk uz Daugavpili, bet no turienes -

uz Krieviju. Tālāk virsnieki tika etapēti uz galējiem ziemeļiem - uz Noriļskas soda

nometnēm. Ceļā viņiem pievienoja daudzus pēc 14. jūnija apcietinātos virsniekus.

Lielākā daļa virsnieku necilvēciskajos darba apstākļos gāja bojā, 180 virsniekiem

(pēc citiem datiem - 182) tika piespriests un lielākajai daļai izpildīts nāves sods,

bet dzimtenē 50. gados no Noriļskas atgriezās tikai ap astoņdesmit izvesto Lat-

vijas armijas un teritoriālā korpusa virsnieku. 173
Saskaņā ar organizācijas "Tautas

palīdzība" vācu okupācijas laikā apkopoto informāciju, kuru gan vairāku apsvēru-

mu dēļ nevar uzskatīt par pilnīgu, 1941. gadā (absolūtais vairākums - 14. jūnijā un

tūlīt pēc tam) atsevišķās korpusa vienībās 14. jūnijā tika apcietināti (ieskaitot uz

kursiem nosūtītos): korpusa štābā - 11; korpusa 24. aviācijas eskadriļā - 16;
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korpusa sapieru bataljonā - 7; korpusa sakaru bataljonā - 5; 613. artilērijas pul-

kā-36; 181. divīzijas štābā - 17; 181. divīzijas sapieru bataljonā-7; 181. divīzi-

jas sakaru bataljonā - 7; 181. divīzijas 8. zenītartilērijas divizionā - 12; 181. divī-

zijas izlūkbataljonā - 9; 186. strēlnieku pulkā - 18; 195. strēlnieku pulkā - 46;

243. strēlnieku pulkā - 46; 639. artilērijas pulkā - 28; 640. artilērijas pulkā - 20;

181. divīzijas atsevišķajā prettanku divizionā-6; 183. divīzijas štābā -14; 183. divī-

zijas atsevišķajā prettanku divizionā - 5; 183. divīzijas sapieru bataljonā - 7;

183. divīzijas izlūku bataljonā - 10; 183. divīzijas sakaru bataljonā - 6; korpusa

111. zenītartilērijas divizionā - 6; 227. strēlnieku pulkā - 41; 285. strēlnieku pul-

kā - 41; 295. strēlnieku pulkā - 34; 623. artilērijas pulkā - 10; 624. artilērijas

pulkā - 11 virsnieku. Bez tam Rīgas kājnieku kara skolā apcietināti 11 virsnieki. 174

Saraksts (tajā iekļauti 487 uzvārdi) nav uzskatāms par pilnīgu, jo tajā nav uzskai-

tīti visi apcietinātie un uz kursiem nosūtītie, kā arī nav iekļautas visas vienības,

taču tas sniedz priekšstatu par apcietināšanas mērogiem atsevišķās vienībās un

korpusā kopumā.

Turpmākajās dienās visā Latvijā turpinājās to virsnieku "medības", kas kaut

kādu iemeslu dēļ (komandējums, atvaļinājums, slimība utt.) 14. jūnijā nebija

atradušies nometnēs. Tā, piemēram, 16. jūnijā pēc atgriešanās no atvaļinājuma

tika apcietināts Atsevišķās aviācijas eskadriļas leitnants J. Zariņš, kurš divas dienas

tika turēts Gulbenes stacijā dzelzceļa vagonā, kur pastāvīgi pieveda vēl citus

apcietinātos virsniekus. Tā 15. jūnijā apcietināja apakšpulkvežus P. Briedi, K. Daugi,

T. Neimani, leitnantus M. Ērmani, J. Gailīti v.c; 16. jūnijā - kapteiņus E. Airi, J. Apini

v.c, to vidū Rīgas kājnieku karaskolas pasniedzējus un kursantus; 17. jūnijā -

apakšpulkvežus J. Āboltiņu, J. Kauci, vecāko leitnantu P. Andersonu, jaunāko

leitnantu A. Asaru v.c; 18. jūnijā-vecāko leitnantu A. Berķi, apakšpulkvedi A. Burku,

leitnantus A. Pabērzu, R. Šmitu, jaunāko leitnantu J. Živu; 19. jūnijā - vecāko

leitnantu J. Spandegu; 20. jūnijā - kapteiņus K. Briedi, F. Ķengu, bet 21. jūnijā kā

vienu no pēdējiem - leitnantu F. Kārkliņu. Viņi visi vēlāk atradās ieslodzījumā

Krasnojarskas novada Noriļlagā. Virsniekus, kuri bija pretojušies apcietinātājiem,

vēlāk nodalīja atsevišķi. Tā A. Lullu, J. Zariņu un 16. jūnijā apcietināto 613. artilē-

rijas pulka kapteini rakstnieku A. Grīnu 19. jūnijā viņu "noziedzīgās darbības" papildu

izmeklēšanai nogādāja Rīgā. Viņi kopā ar ievērojamu virsnieku grupu, kurā bija arī

atvaļinātais pulkvedis V. Malcenieks, drīz tika aizvesti uz Astrahaņas cietumu. 175

Karaspēka nometnēs un ārpus tām no 1941. gada 14. līdz 21. jūnijam tika

apcietināti 550-555 Sarkanās armijas aktīvajā dienestā esošie latviešu virs-

nieki. (No tiem abos Gulbenes apkārtnes poligonos vismaz 430 cilvēku, bet 130—

135 virsniekus tiem pievienoja Rīgā, to skaitā arī apmēram 30 civilistu). Rakstu-

rīgi, ka vairākus mēnešus pirms virsnieku apcietināšanas un pat vēl pēc tās korpusa
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divīziju 3. (sevišķo) daļu darbinieki steigā centās sastādīt pamatojumu viņu atva-

ļināšanai no Sarkanās armijas, parasti minot pretpadomju noskaņojumu un to, ka

viņi nav attaisnojuši partijas un padomju valdības uzticību utt. Šie dokumenti vēlāk

ieslodzījuma vietās tika izmantoti, lai sastādītu apcietinātajiem apsūdzības rakstu,

un bieži vien izšķīra viņu dzīvības jautājumu. 176

Visās Latvijas iedzīvotāju masu deportācijās tika apcietināti daudzi bijušie (gan

pirms, gan pēc okupācijas atvaļinātie) Latvijas armijas virsnieki - ģenerāļi J. Ezeriņš,
M. Jeske, A. Bubinduss, F. Virsaitis, ārsts ģenerālis A. Brambats, admirālis T. Spāde

v.c. (faktiski atvaļinātie virsnieki tika apcietināti, sākot ar 1940. gada vasaru -

rudeni). Viņus izveda uz dažādām ieslodzījuma vietām Krievijā, bet daudzus noslep-

kavoja (arī vēl tad, kad sākās karš 1941. gada jūnijā) Latvijā - atvaļināto ģenerāli

K. Gopperu, ģenerāli K. Praulu, pulkvedi K. Streipu, kapteiņus E. Rinku, P. Gaida-

moviču, J. Kudrašu, P. Doredi, K. Brāli, 1939. gadā atvaļināto pulkvedi N. Fogel-

mani, pulkvedi-leitnantu A. Muižuli, ārstu pulkvedi-leitnantu P. Strūvi v.c. Kā jau

minēts, daudzi apcietinātie korpusa virsnieki nonāca Astrahaņas cietumā, kur daļa
tika sodīta ar nāvi. Turpat tika izvesti arī daudzi atvaļinātie Latvijas armijas virs-

nieki. Daudzi tika nošauti Maskavā (tikai 1941. gada oktobrī vien tika nošauti astoņi
latviešu ģenerāļi, viņu vidū R. Kļaviņš, pieci pulkveži, viens pulkvedis-leitnants un

trīs kapteiņi), daudzus izsūtīja uz Vjatkas, Soļikamskas un Ziemeļurālu soda no-

metnēm, ieslodzīja Novosibirskas, Krasnojarskas, Permas (ģenerālis K. Berķis)
cietumos un citās ieslodzījuma vietās. 177

Pēc 14. jūnijā notikušās akcijas 24. teritoriālā korpusa karaspēka nometnēs

kara komisāri visās vienībās organizēja mītiņus un virsnieku sapulces, kurās

skaidroja, ka arestēti un aizvesti tie, kuriem padomju vara nevarējusi uzticēties,

taču korpusā palikušie turpmāk varot būt pārliecināti par savu drošība, jo padomju

vara viņiem uzticoties (viņu uzticamība ir pārbaudīta). 178 Tā nebija patiesība, jo

pastiprināta latviešu virsnieku un karavīru izsekošana, terorizēšana un neuzticēša-

nās viņiem turpinājās un pat ievērojami pieauga.

1941. gada 17.-19. jūnijā 24. teritoriālā korpusa 183. divīzija saskaņā ar pavēli

sāka pārgājienu no Gulbenes apkārtnes nometnēm uz Carnikavas-Gaujas poligonu

pie Rīgas. Savukārt 181. divīzija un artilērijas daļas palika Ostraviešu nometnē.

Tūlīt pēc tam - 22. jūnijā sākās Vācijas uzbrukums PSRS, kas sākumā izraisīja

korpusa krievu komandieru un komisāru bravūru, bet tā drīz pārvērtās panikā. Tā

izpaudās korpusam un atsevišķām vienībām dotajās haotiskajās un pretrunīgajās

pavēlēs. Pēc visa notikušā latviešu virsnieki un karavīri kara sākšanos uztvēra samērā

viennozīmīgi - ar cerībām uz drīzu atbrīvošanos no ienīstā dienesta. Kara izcelša-

nās brīdī daļa 183. divīzijas atradās Nītaures-Siguldas apkārtnē, bet Carnikavas-

Lilastes nometnē tās atsevišķas vienības nonāca 23.-25. jūnijā. Šeit bija paredzēta



sastāva papildināšana ar jauniesauktajiem un rezervistiem no Krievijas (Maskavas
kara apgabala) "līdz kara laika štatiem" (atsevišķi pulki bija šādā veidā papildināti

vēl Litenes nometnē pēc 14. jūnija akcijas). Tas arī tika daļēji veikts, un 27. jūnijā

divīzijas daļas saskaņā ar pavēli sāka virzīties atpakaļ uz Ziemeļvidzemi. Korpusa

štābu, Sakaru un Sapieru bataljonu, 613. artilērijas pulku un 181. divīzijas daļas

24.-25. jūnijā no Litenes un Gulbenes stacijas vilcienos veda Rēzeknes, Daugavpils

un galu galā - Rīgas virzienā, taču acīmredzot straujā vācu uzbrukuma un vispārē-

jā Sarkanās armijas daļās valdošā haosa dēļ pēc dažām dienām tie atgriezās Litenē.

Šeit turpinājās terors pret latviešu karavīriem, kas kara apstākļos visur Latvijā

bija kļuvis sevišķi nežēlīgs. 28. jūnijā Ostraviešu nometnē pie Krievu kalna politis-

kie vadītāji nošāva kapteini P. Ozolu, leitnantu Ē. Lutu un vēl 12 karavīru (četru
vārdi līdz šim palikuši nezināmi), viņus turpat arī apraka (pēc vācu karaspēka

ienākšanas noslepkavotie tika pārapbedīti Pededzes kapos). Savukārt pie Sitas

dzelzceļa stacijas tika noslepkavoti pieci latviešu karavīri no Artilērijas pulka. Jūlijā

pēc vācu karaspēka ienākšanas viņus atrada un pārapbedīja Balvu luterāņu kapos

kopā ar vēl trijiem Balvu pagastā nošautajiem latviešu karavīriem, no kuriem viens

ir nezināms. Spriežot pēc Sitas apkārtnē atrastajiem karavīriem aiz mēteļiem

aizbāztajiem Kara tribunāla spriedumiem, divi bija nošauti par dezertēšanu, divi -

par pretvalstisku aģitāciju, viens - par izteikumu, ka K. Ulmaņa laikā cilvēki dzīvo-

juši labāk nekā padomju laikā. Naktī uz 1. jūliju politiskie vadītāji Litenes nometnes

barakā nošāva apakšpulkvedi V. Pinceru. 1988.-1989. gadā Litenes nometnes

teritorijā tika atklātas vēl 11 nošautu, nezināmu korpusa karavīru mirstīgās atlie-

kas, ko pārapbedīja Litenes kapos. 179 Tādējādi tikai Gulbenes apkārtnes poligonos

vien noslepkavots (pieskaitot arī 14. jūnijā nošauto kapteini M. Linmeieru) vismaz

31 latviešu karavīrs, tomēr, spriežot pēc liecinieku un bezvēsts pazudušo karavīru

tuvinieku liecībām, šis skaitlis varētu būt ievērojami lielāks. Pie šī skaitļa var pie-

skaitīt arī korpusa Atsevišķā sakaru bataljona majoru J. Ozoliņu, kurš nošāvās teltī

Litenes nometnē aresta brīdī 24. jūnijā. 180

Politisko vadītāju zvērības ietekmēja korpusā valdošo noskaņojumu, kas savu-

kārt bija cieši saistīts ar padomju varas attieksmi pret latviešu karavīriem un tautu

okupētajā zemē vispār. Pēc pārdzīvotā padomju varas laikā, sākoties kara darbībai

ar Vāciju, līdz 29. jūnijam, rodoties pirmajai iespējai (un tādas pastāvošā haosa

apstākļos netrūka), tikai no 181. strēlnieku divīzijas vien dezertēja 124 virsnieki,

463 kareivji un seržanti. Tādējādi, neraugoties uz 20.-25. jūnijā divīzijā iekļauta-

jiem jauniesauktajiem un rezervistiem no Maskavas kara apgabala, deportāciju un

karavīru dezertēšanas dēļ divīzijā trūka 5887 cilvēki. Nav zināmi skaitļi par 183. divī-

ziju Vidzemē un 111. zenītartilērijas divizionu Rīgā, taču nav šaubu, ka arī šajās

daļās stāvoklis bija līdzīgs, piemēram, 25. jūnija naktī Carnikavas-Lilastes nometni
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patvarīgi atstāja 639. artilērijas pulka kapteinis V. Krūmiņš, kurš tomēr uzdūrās

izliktajām sardzēm un tika nošauts netālu no nometnes. Viņa paraugam sekoja arī

citi virsnieki un karavīri. 181 Pēc dezertēšanas vai atvaļināšanas tika nošauti vēl vairāki

latviešu virsnieki un karavīri, piemēram, 624. artilērijas pulka vecākais leitnants

J. Kalniņš pie Straupes 28. jūnijā, 295. strēlnieku pulka leitnants A. Vītols pie

Dzērbenes 3. jūlijā v.c.
182

Jūnija beigās korpusa daļas saņēma pavēli 30. jūnijā atkāpties uz Opočkas-

Ostravas rajonu Krievijā un atvaļināt lielāko daļu virsnieku un karavīru, kuri bija

"Latvijas PSR pilsoņi" (motivējot to ar masveida dezertēšanu, kas apliecina "jauno

republiku" pilsoņu "politisko nestabilitāti"). Tā 29. jūnijā - 1. jūlijā no korpusa tika

demobilizēts apmēram 600 virsnieku un 1400 karavīru, t.i., latviešu absolūtais

vairākums. 183

Dezertēšana jūnija beigās tiešām notika masveidā, izmantojot padomju kara-

spēkā valdošo haosu un neraugoties uz pastiprināto neuzticību, ar kādu politiskie

vadītāji un krievu virsnieki raudzījās uz latviešu karavīriem. Dezertēja gan individuāli,

gan grupās. Piemēram, 24. teritoriālā korpusa Atsevišķās aviācijas eskadriļas

kapteinis A. Tomass slepus izveda no Gulbenes 70 karavīru grupu un, izejot cauri

Lubānas purviem, nonāca vācu karaspēka aizmugurē. Savukārt korpusa Sakaru

bataljona komandieris apakšpulkvedis K. Aperāts 30. jūnijā no Litenes nometnes

izveda trīs bataljona rotas ar ieročiem un aktīvi iesaistījās partizānu cīņā pret Sar-

kano armiju. Partizānu grupas, kurās lielākoties iesaistījās arī dezertieri, daudzās

vietās vadīja bijušie korpusa virsnieki. 184 Atvaļināšana no korpusa notika visai īpat-

nēji. Dažās vienībās tika atvaļināti visi latvieši, dažās - tie, kuri pēc uzaicinājuma

izteica šādu vēlēšanos, citās - karavīriem atvaļināšanās iespēja netika piedāvāta

vai arī to piedāvāja tikai daļēji (piemēram, 639. artilērijas pulks) un karavīrus pret

pašu gribu izveda uz Krieviju. Atvaļinātajiem bija jānodod ieroči, un viņiem izdeva

izziņu, kurā par atvaļināšanas iemeslu bija minēts likuma par dienestu Sarkanajā

armijā 43. punkts, saskaņā ar kuru viņi skaitījās atvaļināti amata trūkuma dēļ vai

kā politiski neuzticami. Pēc atvaļināšanas vairākās vietās uz atvaļinātajiem atklāja

uguni lekšlietu tautas komisariāta karaspēka vienības, vairāki karavīri un virsnieki

tika noslepkavoti. 185 Daudzus atvaļinātos, kā arī dezertējušos uzbrūkošās vācu

vienības aizturēja un kā gūstekņus nosūtīja uz dažādām gūstekņu nometnēm

Austrumprūsijā, kur gan tie tika atdalīti no krievu gūstekņu masas un kopā ar

lietuviešu un igauņu karavīriem turēti salīdzinoši labākos apstākļos. Arī virsniekus,

kuru bija samērā daudz, - kapteiņus E. Alazi, K. Šēnfeldu, K. Pētersonu, J. Zvirbuli,

K. Šmitu, K. Kaliņu v.c. (daudz bija bijušo Armijas štāba Ģeodēzijas un topogrāfijas

daļas virsnieku, kas vēlāk dienēja Baltijas sevišķā kara apgabala štābā) nometināja

atsevišķi. Pēc samērā neilga (1941. gada nogalē) laika latviešus kopā ar igauņiem
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un lietuviešiem atbrīvoja - un viņi atgriezās dzimtenē. Vācijā gūstekņu nometnē

bija nonācis arī Sarkanās armijas vecākais leitnants, bijušais Krasta artilērijas pulka

politiskais vadītājs V. Beikerts, kurš atteicās runāt ar latviešu virsniekiem un pamest

sarkanarmiešus, kā arī pulka komisārs Bisenieks, kurš mēģināja izlikties par

vienkāršu virsnieku, taču tika atmaskots. 186

Atsevišķās vietās korpusa apakšvienības bija iesaistītas lokālās kaujās ar lat-

viešu partizānu un pat korpusa dezertieru vienībām. Tā 28. jūnijā šādā traģiskā
sadursmē tika smagi ievainots un drīz pēc atgriešanās Litenes nometnē mira

artilērijas pulka 2. ranga kara ārsts (bijušais Latvijas armijas ārsts, pulkvedis-

leitnants) J. Tukums (šajā sadursmē krita 16 korpusa karavīru, kuru tautība nav

zināma). 187 Līdzīgā kārtā Kurzemē pie Skrundas, uz kurieni pēc karadarbības

sākšanās tika nosūtīti Sarkanās armijas Rīgas Kara skolas kursanti un virsnieki,

25. jūnijā sadursmē ar kursantiem latviešu partizāni nošāva kapteini A. Zelmeni.

183. divīzijas daļas Cēsu apkārtnē vairākkārt nokļuva vācu aviācijas uzlidojumos

un cieta smagus zaudējumus (saskaņā ar saņemto pavēli šādos gadījumos bija

jāslēpjas ceļa labajā pusē, pretējā gadījumā uz šīs pavēles pārkāpējiem uguni at-

klāja lekšlietu tautas komisariāta vienības, kas pavadīja korpusa daļas pārgājienā).

Tā, piemēram, tikai 227. strēlnieku pulka viena rota vienā šādā uzlidojumā pie

Rankas zaudēja 28 kareivjus, daudzi bija smagi ievainoti. 188 Savukārt latviešu

nacionālo partizānu vienībās, kas 1941. gada vasarā iesaistījās cīņās ar atejošās

Sarkanās armijas daļām un padomju aktīvistiem, bija 103 kritušie, no kuriem 12

bija virsnieki (24. korpusa vecākais leitnants M. Brunovskis Limbažos, jaunākais

leitnants P. Ligers Alūksnē v.c.). 189

Tomēr daudzi latviešu karavīri un virsnieki palika korpusa sastāvā arī pēc 1. jūlija

un nonāca Krievijā. Tā, piemēram, 111. zenītartilērijas divizions tika izvests no

Latvijas jau 26. jūnijā. Diviziona kapteinis K. Liepiņš netika represēts, bet kara

beigās bija uzdienējis par Sarkanās armijas apakšpulkvedi, sastāvēja Komunistis-

kajā partijā (arī artilēristi kapteiņi J. Lepinis, E. Katlaps, 2. ranga kara ārsts D. Glin-

ternieks, vairāki aviācijas virsnieki un vēl daži bijušie Latvijas armijas virsnieki kara

laikā dienēja Sarkanajā armijā). 190 Vēl kaujās pie Vjazmas 1941. gada oktobrī pie

vāciešiem pārbēga 111. zenītartilērijas diviziona leitnants K. Dakteris ar lielu kara-

vīru grupu. Viņš liecināja, ka tūlīt pēc Latvijas robežas pāriešanas "pazuduši"

(apcietināti) vairāki virsnieki. 191 Traģiski notikumi norisinājās 24. teritoriālā kor-

pusa Atsevišķās aviācijas eskadriļā Gulbenē. Lidotāji saņēma pavēli evakuēt lid-

lauku un izlidot uz Krieviju. Piecas lidmašīnas arī izlidoja (ar astoņiem latviešiem

un diviem krieviem uz borta). Viena lidmašīna avarēja, bet divas mainīja kursu un

nolaidās Palsmanes mežu izcirtumā. Citas lidmašīnas pilots - latviešu jaunākais

leitnants nošāva leitnantu R. Irbi - vienu no retajiem latviešu virsniekiem, kurš
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aktīvi atbalstīja padomju varas pasākumus, un atgriezās Latvijā. Savukārt pārējais

lidlauka ierindas personāls uz Krieviju tika evakuēts automašīnās. 192 Interesanti, ka

leitnanta R. Irbes brālis - 195. strēlnieku pulka vecākais leitnants V. Irbe, kurš

trimdā izdotajā literatūrā arī tiek raksturots kā padomju iekārtas atbalstītājs, 30. jūnijā

tika apcietināts par dezertēšanas mēģinājumu, bet, būdams ieslodzījumā Saranskas

cietumā, vēl nodarbojās starp ieslodzītajiem ar pretpadomju aģitāciju.193

Vēl Latvijā, Mālupes pagastā, kaujās ar latviešu partizāniem krita 183. divīzijas

komandieris pulkvedis Tupikovs, divīzijas komisārs Rjabcevs un štāba priekšnieks

Tkačovs, kā arī 285. strēlnieku pulka komisārs Samoilovs. 4. jūlijā kaujā pie Liepnas

krita 227. strēlnieku pulka komisārs Ņegoduiko (pēc citas informācijas viņu nošā-

vuši vietējie latviešu partizāni pēc kaujas), vācu lidmašīnu nakts uzlidojumā netālu

no Latvijas robežas krita 195. strēlnieku pulka komandiera palīgs kapteinis Belinsons,

kurš sevišķi aktīvi bija piedalījies latviešu virsnieku apcietināšanā, bet šī pulka

komandieri Ņičipurenko turpat nošāva latviešu karavīri. 181. divīzija jūlija sākumā

piedalījās atvaires kaujās pie Veļikajas upes, bet 183. divīzija ar kaujām atkāpās

Pleskavas, pēc tam -Novgorodas virzienā. Korpuss formāli tika izformēts augustā

Staraja Rūsas apkārtnē, bet daudzi tajā palikušie latviešu karavīri tika iedalīti

Sarkanās armijas latviešu formējumos. 194

Karam sākoties, abas bijušās Latvijas Kara flotes zemūdenes Liepājas Kara

ostā pēc ostas bāzes priekšnieka pavēles 24.-25. jūnija naktī izveda Liepājas

priekšostā un uzspridzināja kopā ar citām zemūdenēm, bet kuģi "T-297" ("Virsai-

tis"), T-298 ("Viesturs") un T-299 ("Imanta"), uz kuriem vēl dienēja vairāki bijušie

Latvijas virsnieki un instruktori, 27. jūnijā izgāja no Daugavgrīvas atklātā jūrā, ar

uzdevumu izlikt mīnas Irbes šaurumā. 195 Vēlāk "Virsaitis" piedalījās Ļeņingradas

pretgaisa aizsardzībā, bet decembrī uzdūrās mīnai un nogrima (kuģa komanda ar

2. ranga kapteini A. Mežrozi tika izglābta). Irbes šaurumā gāja bojā "Imanta" ar

gandrīz visu komandu (arī kuģa kapteinis - 3. ranga kapteinis R. Lasis un divi

latviešu instruktori). "Viesturs", kuru sākumā komandēja 3. ranga kapteinis K. Tu-

rovskis (līdz savam arestam 1941. gada 7. jūlijā kopā ar šī paša kuģa leitnantu

L. Stūri), darbojās padomju kara flotes sastāvā līdz kara beigām. Arī bijušais Latvijas

armijas Krasta artilērijas pulka velkonis "Artilērists" kara sākumā piedalījās padomju

flotes operācijās Kara flotes bijušā virsnieka vietnieka kapteiņa E. Zālīša vadībā. 196

Saskaņā ar vācu okupācijas laika organizācijas "Tautas palīdzība" (bijušais

Latvijas Sarkanais Krusts) apkopotajiem datiem 1940.-1941. gadā padomju oku-

pācijas apstākļos bija apcietināti 299,14. jūnijā deportēti 540, pazuduši bez vēsts

247 virsnieki (kopā - 1086 cilvēki); instruktori un kareivji attiecīgi 341, 90 un 3184

(kopā 3579 cilvēki). 197 Tomēr pēc šo skaitļu analīzes un mūsdienās pieejamo avotu

sniegtās informācijas jāatzīst, ka tie ir tikai aptuveni. Pirmkārt, pie virsnieku un,



iespējams, arī instruktoru un kareivju skaita izlases veidā pieskaitīts samērā liels

skaits tūlīt pēc 1918.-1920. gada atvaļināto karavīru, kurus faktiski 1940.-1941. ga-

dā par karavīriem nosaukt nevar (tas gan darīts nekonsekventi, jo pretējā gadījumā

represēto karavīru skaits būtu ievērojami lielāks, bet tad būtu arī viegli saskatāma

atlases nepamatotība). Šajā gadījumā šādu subjektīvismu noteica personas kā

karavīra sabiedriskās atpazīstamības faktors. Tā tas bija, piemēram, 1921. gadā

atvaļinātā kapteiņa H. Helmaņa, kurš vēlāk - 1927. gadā tikai dažus mēnešus atkal

dienēja, bet ar saviem izlūkgājieniem Neatkarības kara laikā kļuva leģendārs,

1920. gadā atvaļinātā, tikpat leģendārā Neatkarības kara partizānu komandiera

virsleitnanta A. Veckalniņa, 1922. gadā atvaļinātā pulkveža-leitnanta F. Hermansona

(visu laiku ieņēma vadošus amatus Aizsargu organizācijā) v.c. gadījumā. Nozīme

bija arī tam, vai persona ir apbalvota ar Lāčplēša Kara ordeni un vai pieder Aizsar-

gu organizācijai. Ar šiem diviem faktoriem nekādā ziņā nevar pamatot to, ka šādas

personas pieskaitīja profesionālo karavīru kategorijai 1940.-1941. gadā. Zināmā

mērā tas gan ir attaisnojams, piemēram, 1934. gadā atvaļinātā ģenerāļa K. Gop-

pera, 1939. gadā atvaļinātā pulkveža N. Fogelmaņa, 1938. gadā atvaļinātā kapteiņa

A. Andersona un viņiem līdzīgu gadījumā (jo viņi, sevišķi K. Goppers, bija atpazīs-

tami tieši kā profesionāli karavīri, kaut atvaļināti, vai arī visu darba mūžu bija

dienējuši armijā). Tomēr saraksta sastādītāji nav bijuši konsekventi un daudzus

citus atvaļinātos un represētos Latvijas armijas virsniekus represēto karavīru skaitā

nav iekļāvuši. Otrkārt, "Tautas palīdzības" sarakstā nav daudzu represēto, toties ir

arī virsnieki (tādu gan ir nedaudz), kuri gan tika izvesti uz Krieviju, taču tur represēti

netika. Tādējādi minētie skaitļi ir neprecīzi.

Jāsecina, ka 1940. gada jūnijā-jūlijā - tūlīt pēc Sarkanās armijas ienākšanas

Latvijā okupācijas vara uzsāka sistemātisku Latvijas armijas reformēšanu, lai to

pakāpeniski likvidētu, jo okupanti pamatoti uzlūkoja armiju par vienu no neatkarī-

gās, nacionālās Latvijas Republikas balstiem, ar kuras bruņotu pretestību viņi bija

nopietni rēķinājušies pirms 1940. gada 17. jūnija un kuru izdevās novērst, vienīgi

panākot Latvijas valdības un Valsts prezidenta piekāpšanos cerībā izglābt savu tau-

tu no slaktiņa un asinsizliešanas. Armijas daļu politiskie vadītāji bija efektīvs instru-

ments šajā reformēšanā, kurā pret savu gribu tika iesaistīti arī daudzi Latvijas ar-

mijas vecākie virsnieki, kuri bija spiesti izdot attiecīgas pavēles un noraudzīties savas

valsts un armijas iznīcināšanā. Drīz sākās arī cilvēku - savas zemes patriotu iznīci-

nāšana. Lielā mērā tā skāra bijušos Latvijas armijas virsniekus, par kuru patriotisko

nostāju PSRS lekšlietu tautas komisariāts bija ļoti labi informēts un turpināja saņemt

informāciju no izveidotā plašā slepeno ziņotāju tīkla, kā arī politiskajiem vadītājiem.

Pēc Latvijas aneksijas PSRS sastāvā sekoja nākamais solis - Sarkanās armijas

24. teritoriālā korpusa izveidošana, balstoties uz Latvijas armijas materiālo un
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personāla bāzi. Karavīru skaits armijā tika ievērojami samazināts, atvaļinot rezervē

daudzus virsniekus un virsdienesta instruktorus. Pār palikušajiem virsniekiem un

karavīriem tika nodibināta pastiprināta kontrole, izmantojot komisārus un politiskos

vadītājus, kā arī sākumā samērā nedaudzos, bet vēlāk arvien lielākā skaitā atbildī-

gos komandieru amatos ieceltos citu Sarkanās armijas daļu virsniekus. Nepārtraukti

turpinājās latviešu karavīru un virsnieku pāraudzināšana, kas Latvijā valdošās

rusifikācijas un sovetizācijas apstākļos patriotiski noskaņoto Latvijas armijas karavīru

absolūtajā vairākumā izraisīja tieši pretēju rezultātu -naidu un nepatiku pret padomju

varu. Sevišķi šādu attieksmi veicināja viena no būtiskākajām okupācijas varas

realizētajām sovetizācijas sastāvdaļām - pastāvīgais masu terors, kas korpusā

atspoguļojās kā karavīru un virsnieku "pazušana" (represēšana). Vienlaikus tika

apcietināti arī daudzi atvaļinātie karavīri. Kulmināciju masu terors sasniedza

1941. gada 14. jūnijā un tam sekojošajās dienās, kad uz Noriļskas un citām padomju

vergu nometnēm un cietumiem tika aizvests simtiem latviešu karavīru, kuru lielākā

daļa dzimtenē vairs neatgriezās. Līdz ar to latviešu karavīru skaits 24. korpusā

saruka vēl vairāk un tajā ieplūda mobilizētie un rezervisti no Krievijas. Faktiski šajā

laikā jau ir grūti uzskatīt korpusu par vienību, ko sastāva ziņā varētu vēl kaut kādā

mērā atzīt par Latvijas armijas turpinājumu pat tādā deformētā veidā, kāds bija

pastāvējis pirms tam. Nedēļu pēc 14. jūnija, sākoties Vācijas un PSRS karam,

latviešu karavīri masveidā dezertēja un uzsāka pat partizānu cīņu pret Sarkano

armiju. Jūnija beigās līdz ar 24. teritoriālajā korpusā palikušo latviešu absolūtā

vairākuma atvaļināšanu faktiski tika turpināta 14. jūnijā sāktā korpusa likvidācija.

Korpusu izformēja 1941. gada augustā pie Staraja Rūsas. Tajā laikā korpusā lat-

viešu bija palicis ļoti maz.

Šī raksta autori, pamatojoties uz Latvijas Valsts arhīvā esošajām represēto

Latvijas armijas virsnieku 858 krimināllietām (tik daudz lietu ir apzināts), secina,

ka no 858 bijušajiem Latvijas aktīvā karadienesta virsniekiem vismaz 514 represēti

no dienesta vietas 24. teritoriālajā korpusā, bet pārējie 344 - laikā no 1940. gada

jūlija līdz 1941. gada jūnija beigām. To skaitā vismaz 19 ģenerāļu, viens admirālis,

52 pulkveži (šai pakāpei pielīdzinātie Kara flotes un administratīvā dienesta virs-

nieki), vismaz 125 pulkveži-leitnanti, 227 kapteiņi, 186 virsleitnanti, 190 leitnantu,

30 jaunāko leitnantu un 28 instruktori, un Rīgas kājnieku kara skolas kadeti. Šādi

skaitļi iegūti, apkopojot izpētītās arhīva lietas par 858 personām. Tas apliecina, ka

vācu laika "Tautas palīdzības" dati kopumā ir aptuveni precīzi, kas liek domāt, ka

tālāko pētījumu rezultātā izdosies precizēt Latvijas armijas virsnieku skaitu. 1940-

------------------------1941. gadā padomju represijas skāra vismaz 4700 jeb katru sesto pirmsokupācijas

laika Latvijas armijas karavīru.

Šī analīze nav absolūta, un pētījumi vēl jāturpina.
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Ēriks Jēkabsons, Ainārs Bambals

Die Vernichtung der lettischen Armee und Repressalien gegen

ihre Soldaten 1940-1941

Zusammenfassung

Der Artikel "Die Vernichtung der lettischen Armee und Repressalien gegen ihre

Soldaten 1940-1941" ist der Analyse der Geschehnisse und Prozesse im ersten

Jahr der sowjetischen Besetzung gewidmet.

In diesem Artikel zeigen die Autoren Dr. hist. Ē. Jēkabsons und der Historiker

A. Bambals zum erstenmal im breiteren Kontext den Verlauf der Vernichtung der

Armee der unabhängigen Republik Lettland und Repressivmaßnahmen gegen

Offiziere und Soldaten. Die Novität der Forschung besteht darin, daß die Autoren

die in der historischen Literatur Lettlands zugänglichen Quellen und Literatur

zusammengefaßt und bisher wenig ausgenüzte und weniger bekannte Quellen

resümiert haben -darunter die Dokumente des Lettlandischen Historischen Archivs

(z.B. die Verzeichnisse des Dienstverlaufs der Offiziere, die im Fonds 5601 auf-

bewahrt werden, die Dokumente des Fonds 1986 des Lettlandischen Staatsarchivs -

"Strafprozeßakten des staatlichen Sicherheitskomitees der Lettischen SSR über

die Personen, die wegen äußerst gefährliche staatsfeindliche Verbrechen angeklagt

sind" und die Dokumente des Fonds 1987 "Personalakten der am 14. Juni 1941

aus Lettland deportierten Personen").



In der Einleitung des Artikels bieten die Autoren die Übersicht und Analyse der

Historiographie die für die Forschung des Themas bedeutendsten Werke.

Nach der Besetzung Lettlands am 17. Juni 1940 wagte das Sowjetregime nicht

offen mit der lettischen (ähnlich auch mit der estnischen und litauischen) Armee

abzurechnen, d.h. - im Szenarium der Besetzung der Baltischen Staaten war ein

offener aggressiver Krieg nicht vorgesehen.

Darum wurden die Armeen der Baltischen Staaten, darunter auch die lettische

Armee, in mehreren Abschnitten vernichtet.

1) die Bolschewisation der lettischen Armee (20. Juni - Mitte August 1940);

2) die Vernichtung und Brechung der lettischen Armee als einer Institution

(Mitte August - Mitte Herbst 1940);

3) Repressalien gegen den Personalbestand der lettischen Armee (Ende Sommer

1940 - 14. Juni 1941), die mit massenhaften Deportationen der Offiziere der

lettischen Armee endeten. Der Anfang des Krieges zwischen UdSSR und Deutsch-

land verstärkte nur diese Ereignisse.

Im Verlauf der Vernichtung der lettischen Armee sind mehrere Etappen zu

unterscheiden.

1) die Ablösung der Leitung der Armee - vom 20.-25. Juni 1940;

2) die Forderung der Lettischen Kommunistischen Partei, Soldatenkomitees

zu gründen und das Einfiltrieren kommunistisch gesinnter Personen;

3) die Gründung der Institution der politischer Leiter nach dem Beispiel der

Roten Armee. Im Juli-August wurden 76 politische Leiter eingesetzt;

4) die Einbeziehung der Armee in staatszerstörende Maßnahmen: die Ent-

waffnung der Schutzorganisation, die Teilnahme in den vom Besetzungsregime

inszenierten Wahlen der Saeima am 14.-15. Juni 1940;

5) die Entlassung der Offiziere, die dem unabhängigen Lettland treu geblieben

waren, Entlassung der Pastoren und Pfarrer u.a. Maßnahmen;

6) die nach der Einfügung Lettlands in die UdSSR am 5. August 1940 forcierte

Bolschewisierung der Armee (Sowjetisierung der Armeepresse, Einrichtung der

"Leninschen Zimmer" und "Roter Ecken" in Armeetruppen, zwangsbedingter Unter-

richt der russischen Sprache u.a.);

7) die Umgestaltung der lettischen Armee in das 24. territoriale Korps der

Roten Armee; die Übernahme des Armeeguts, Pesonalabbau und Repressalien

gegen Offiziere;

8) die Sowjetisierung des 24. territorialen Korps nach dem Beispiel der Roten

Armee, die Einführung der Institution der Kommissare der Roten Armee, verstärkte

Ideologisierung und zwangsbedingte "Umerziehung" des alten Personalbestandes;

9) die durch das Kommissariat für innere Angelegenheiten und der 3. Abteilung

des Baltischen besonderen Kriegsgebietes durchgeführte körperliche Abrechnung
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mit dem ehemaligen Offiziersstand der lettischen Armee. Repressalien, Verhaftungen

u.a. Maßnahmen wurden laut dem "Klassenprinzip" durchgeführt, es wurden

"Feinde" der Sowjetmacht gesucht - alles geschah laut Prinzipien der Stalinschen

Ideologie;

10) massenhafte Genozidaktionen gegen lettische Soldaten im 24. territorialen

Korps am 14. Juni 1941 und in der folgenden Woche. Nach dieser Aktion wurden

nach Norillag und andere sowjetische Konzentrationslager Hunderte lettischer

Offiziere und Soldaten deportiert, die meisten kehrten nicht mehr in die Heimat

zurück.

Nach dem Beginn des Krieges zwischen UdSSR und Deutschland in der Zeit

vom 29. Juni - 1. Juli wurden vom 24. territorialen Korps als politisch verdächtig
etwa 600 Offiziere und 1400 Soldaten entlassen. Mehrere Hunderte desertierten,

weil sie Angst vor sowjetischen Repressalien hatten. Die übriggebliebenen wurden

sowohl freiwillig als auch zwangsweise nach Rußland gebracht.

Im August 1941 hörte der 24. lettische territoriale Korps auf zu existieren.

Der Vernichtungsverlauf der lettischen Armee stimmte mit dem Prozeß der

Vernichtung des lettischen Staates überein - sie wurden stufenweise, teilweise in

mehreren Etappen zerbrochen. Nach annähernden Berechnungen wurden 1940-

--1941 den Repressalien etwa 4700 lettische Offiziere, Instruktoren und Soldaten

unterworfen, d.h., von 30843 Soldaten der lettischen Armee (1. Juni 1940) wurde

jeder sechste repressiert.

Die Autoren des Artikels sind der Meinung, daß die Forschungen über sow-

jetische Repressalien gegen Soldaten der lettischen Armee fortzusetzen sind. Eine

breitere Strukturanalyse und Schlußfolgerungen fordern eine längere Zeit. Un-

beachtet dessen ist das Material der genannten Quellen und Fakta genügend, um

den Verlauf der Vernichtung der lettischen Armee und den weiten Ausmaß der

sowjetischen Repressalien gegen den Personalbestand der Armee 1940-1941 zu

widerspiegeln.
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Inesis Feldmanis

Latvija vācu okupācijas laikā (1941-1945):
aktuālās izpētes problēmas

20. gadsimtam, ko daudzi vēsturnieki mēdz nosacīti dēvēt par "īso gadsimtu", 1 bija

raksturīgas vairākas jaunas parādības: totalitāro kustību un režīmu izveidošanās, kapi-
tālisma un sociālisma sadursme, ekonomiskās un politiskās integrācijas norise Rie-

tumeiropā. Tipiski šī gadsimta fenomeni bija arī abi pasaules kari, kuri atstāja dziļu

ietekmi uz daudzu tautu likteņiem un vēstures procesa attīstības pamattendencēm.

Pēc Otrā pasaules kara, kas izrādījās postošākais karš cilvēces vēsturē un kardināli

izmainīja spēku samēru pasaulē, Eiropa uz ilgāku laiku tika sadalīta ideoloģiski un

militāri norobežotos blokos. No pasaules politikas subjekta Eiropas valstis kļuva par

tās objektu. Starptautiskajā arēnā dominēja divas superlielvalstis - ASV un PSRS.

Vairākus gadu desmitus dažādu valstu vēsturnieki izrāda neatslābstošu inte-

resi par šo svarīgo 20. gadsimta vēstures tēmu - Otro pasaules karu un tā

priekšvēsturi. Kopējo publikāciju skaits jau sniedzas simtos tūkstošu. Neviens cits

vēstures posms nav tik labi izpētīts kā tieši t.s. katastrofu laikmets, 2 kas aptvēra

periodu no 1914. gada līdz 1945. gadam.3 Pamatā gan tas vairāk attiecas uz Otrā

pasaules kara izcelšanos, starptautisko attiecību un militāro operāciju vēsturi, ma-

zāk - uz vairākām citām problēmām, kurām bieži vien pētniecības procesā ilgāku

laiku bija ierādīta pakārtota vieta. Milzīgajā literatūras klāstā salīdzinoši neliels ir

pētījumu īpatsvars, kuros aplūkota Vācijas un tās sabiedroto okupācijas politika.

Vācijā, piemēram, pirms vienpadsmit gadiem tika publicēts (vēlāk arī tulkots un

atkārtoti izdots) rakstu krājums "Otrais pasaules karš",4 kurā apkopoti kara izpētes

galvenie rezultāti. No 50 pētījumiem tikai vienā ir speciāli analizēti vācu okupācijas

pārvaldes tipi iekarotajās teritorijās. 5 Tiesa, pēdējos gados situācija strauji mainās.

90. gadu otrajā pusē Vācijā noslēdzās plašā daudzsējumu darba "Eiropa kāškrusta

varā" (Europa unterm izdošana. Tas ietver neskaitāmus dokumentus

un arī pētījumus par nacistu okupācijas politiku.

Otrā pasaules kara vēstures izpētes gaitā daudzās valstīs samērā bieži norisinās

it kā jau nostabilizējušos viedokļu pārskatīšana un revidēšana. Lielākoties tas ir

objektīvs un likumsakarīgs process, kas pilnīgi atbilst vēstures zinātnes attīstības
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loģikai, kurai ir sveši galīgi un negrozāmi secinājumi. Katram jaunam pētījumam ir

jāveicina līdzšinējo izpētes rezultātu revīzija, jo tikai šādā veidā iespējama tuvošanās

vēsturiskajai patiesībai. Faktiski tā ir neapstrīdama norma. Citādi pētījumam vēstures

jomā gluži vienkārši nav jēgas.

Mēģinājumi apšaubīt tradicionālos uzskatus par atsevišķiem Otrā pasaules

kara jautājumiem tomēr nereti izraisīja arī nevajadzīgi saasinātas diskusijas, ku-

rās priekšplānā izvirzījās nevis zinātniski, bet gan politiski motīvi. Tā tas bija

Vācijā, kad tur 80. gadu otrajā pusē norisinājās t.s. vēsturnieku strīds (Histori-

kerstreit). Tā laikā īpaši asi vērsās pret pazīstamā fašisma pētnieka E. Noltes

izvirzīto ideju par iespēju salīdzināt nacistu un komunistu noziegumus un to

savstarpējo cēloņsakarību. 7 Daudz pārmetumu izpelnījās arī redzamā vēsturnieka

A. Hilgrūbera darbs "Divējādas bojāejas",
8 kurā viņš apraksta vācu Austrumu

frontes sabrukumu 1944./45. gadā un ebreju iznīcināšanu. Oponenti saskatīja

šajā darbā nepieļaujamas "apoloģētiskas tendences" 9
un pārmeta A. Hilgrūbe-

ram, ka viņš identificē sevi gan "ar vācu iedzīvotāju konkrēto likteni Austrumu

apgabalos", gan arī "ar vācu
..

karaspēka
..

izmisīgajām
..

pūlēm", kas mēģināja

"pasargāt vācu Austrumu apgabalu iedzīvotājus no Sarkanās Armijas atriebī-

bas orģijām, masveida varasdarbiem, patvarīgām slepkavībām un... depor-

tācijām".10

Pēdējos desmit gados būtiskākās pārmaiņas vērojamas krievu historiogrāfijā.

Daudzi Otrā pasaules kara vēstures pētnieki iestājas par agrāko nostādņu un

koncepciju kritisku pārvērtēšanu un jaunu pieeju meklēšanu. Šajā ziņā ir panākumi.

Visai raksturīga pašreizējās krievu historiogrāfijas iezīme ir vienveidības pārvarē-

šana un uzskatu dažādība. Vairāku svarīgu Otrā pasaules kara notikumu interpre-

tācijā konstatējama tuvināšanās Rietumu historiogrāfijā valdošajām nostādnēm.

Tas viss neapšaubāmi bagātina krievu vēstures zinātni, mazina tās politizācijas

pakāpi un veicina kara galveno problēmu izpēti.

Tomēr pozitīvās tendences krievu historiogrāfijā nostiprinās samērā lēni

un ar lielām grūtībām, pārvarot dažāda rakstura šķēršļus. Katrā ziņā vēl ir par

agru runāt par īstu "lūzumu" Otrā pasaules kara vēstures pētniecībā. 11 Jopro-

jām plaši pārstāvēti vecie priekšstati, nav pārvarētas vairākas staļinisma tradīcijas.

Paši krievu vēsturnieki izveidojušos situāciju skaidro ar to, ka daudziem pēt-

niekiem trūkst pietiekami skaidras orientācijas un tāpēc centieni, emocijas, iek-

šējā neapmierinātība bieži vien dominē pār stingru zinātnisku pozīciju un vēr-

tību sistēmu. Uzmanība šajā sakarā tiek pievērsta arī mēģinājumiem no jauna

ideoloģizēt vēsturi, kas noved pie tā, ka visa kara laika daudzveidība tiek redu-

cēta uz notikumiem vai problēmām, kuras nosaka konjunktūra un politiskais

pasūtījums. 12
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90. gadi radīja un ievadīja jaunu situāciju arī Latvijas vēstures zinātnē. Pēc

valstiskās neatkarības atjaunošanas aktīvi turpinājās jau Atmodas periodā iesāktā

padomju laikā rakstītās vēstures pārvērtēšana un agrāk noklusēto un falsificēto

tēmu izpēte. Arhīvu atslepenošana radīja plašas iespējas izvērst nopietnu pētniecī-

bas darbu arī par nacistiskās Vācijas okupācijas laiku Latvijā. Daudzmaz zinātniski

šo vēstures posmu iepriekšējos gadu desmitos varēja pētīt un izvērtēt vienīgi
Rietumu valstīs. Latvijā visa vēstures literatūra par nacistu okupācijas politiku bija
lielā mērā politizēta un ideoloģizēta. Tā saturēja krievu okupantu skatījumu uz "vācu

laiku" Latvijā un bija pakļauta tikai "vienam mērķim - atmaskot vācu fašistiskos

noziedzniekus un viņu līdzskrējējus, kuriem
.. piepulcināja arī trimdas latviešu

politiskās organizācijas un to vadītājus" 13.

Vācu okupācijas politika Otrā pasaules kara gados tomēr nekļuva par Latvi-

jas vēsturnieku nozīmīgāko un svarīgāko izpētes tēmu. Ar kara laika pētniecību

90. gados Latvijā nodarbojās tikai atsevišķi zinātnieki, piemēram, H. Strods, U. Nei-

burgs, M. Vestermanis, Dz. Ērglis. Galvenie spēki bija iesaistīti citu tēmu izstrādē.

Vēsturnieku uzmanības centrā atradās neatkarīgās Latvijas iekšpolitiskās attīstī-

bas tendences un ārpolitika. Galvenā vērība tika pievērsta tam, lai detalizēti un

vispusīgi noskaidrotu Latvijas valsts bojāejas apstākļus. Šādai pētnieciskā darba

ievirzei bija savs objektīvs pamats. Kopš atmodas laikiem Latvijas sabiedrību

īpaši interesēja jautājums par to, kā un kāpēc 1940. gadā Latvija zaudēja val-

stisko neatkarību.

Toties visai aktīvi 90. gados pie Otrā pasaules kara problemātikas turpināja

strādāt latviešu trimdas vēsturnieki. Viņu vidū minams A. Ezergailis, K. Kangeris

un H. Biezais. Pēdējais ar savu grāmatu "Latvija kāškrusta varā. Sveši kungi -

pašu ļaudis", kas iznāca 1992. gadā, nostiprināja trimdas historiogrāfijā kritisku

un negatīvu attieksmi pret Latviešu leģiona pastāvēšanu Otrajā pasaules karā. 14

Pretēji ilgus gadus dominējošajam viedoklim, ka leģions bija nepieciešams, lai

varētu cīnīties par Latvijas neatkarības atjaunošanu (A. Silgailis v.c.
15

), H. Biezais

tā organizēšanu uztvēra kā latviešu tautas traģēdiju. Viņš norādīja uz to, ka leģions

bija radies noziedzīgā veidā, pārkāpjot starptautiskās tiesības. Pēc viņa domām,

par to atbildīgi ir vācieši kā okupācijas varas nesēji, bet "līdzatbildīgi ir arī visi

okupācijas laika latviešu brīvprātīgie politiskie darbinieki". 16

Ar latviešu un arī vācu vēsturnieku pūlēm 90. gados panākts jūtams pro-

gress vācu okupācijas laika izpētē. Sagatavoti un izdoti vairāki dokumentu krā-

jumi,l7 kas ievērojami paplašināja avotu bāzi. Sarakstīti un publicēti nozīmīgi

monogrāfiska rakstura darbi, 18 kuros analizētas vācu okupācijas politikas rak-

sturīgākās izpausmes Latvijā. Dažādos izdevumos ievietots desmitiem rakstu,

kuru vidū minami K. Kangera pētījumi,19 kas izceļas ar izteikti profesionālu pieeju
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un ir labi pamatoti avotos. Viņa rīcībā ir ļoti plašs arhīvu materiāls, kas dod

iespēju argumentēti aplūkot daudzus jautājumus. K. Kangeris labi pārzina gandrīz

visas okupācijas laika galvenās problēmas.

No Latvijas vēsturnieku jaunākajiem plašāka apjoma darbiem varētu atzīmēt

H. Stroda grāmatu "Zem melnbrūnā zobena", 20 kurā iztirzāta Vācijas politika Lat-

vijā Otrā pasaules kara gados. Šis pētījums atstāj visai neviennozīmīgu un savādu

iespaidu. Vispirms to ir grūti uztvert kā viengabalainu un tematiski nesaraujami

saistītu darbu. Drīzāk tas ir atsevišķu rakstu sakopojums, kurā vairākos gadījumos

ir risinātas pašam autoram diezgan pasvešas problēmas. Kā gan lai citādi, piemē-

ram, izskaidro kaut vai to, ka H. Strods, aplūkojot Baltijas vāciešu aizbraukšanu no

Latvijas, nepiemin šajā ziņā galveno dokumentu -1939. gada 28. septembrī PSRS

un Vācijas parakstīto protokolu par izceļošanu. Katrs, kas orientējas vācbaltiešu

vēsturē un starptautiskajās attiecībās, zina, ka bez šī protokola nekāda Latvijas

vāciešu "atgriešanās reihā" nenotiktu. Turklāt šis protokols ir visai nozīmīgs arī no

cita aspekta. Starptautisko tiesību vēsturē tam nav precedenta. Liekas, ka tas ir

vienīgais tāda veida nolīgums, kurā divi diktatori (J. Staļins un Ā. Hitlers) par savā

starpā noslēgtās vienošanās objektu izrauga citās suverēnās valstīs dzīvojošus

pilsoņus.
21

Vairāki recenzenti par H. Stroda grāmatas galveno trūkumu uzskata autora

pārstāvēto vēstures izpratnes koncepciju. Tā vācu vēsturnieks E. Bencs pārmet

H. Strodam, ka viņš vācu "Drang nach Osten" (dziņa uz austrumiem) uztver

kā reālpolitisku parādību, kura iesākās viduslaikos, bet kulmināciju sasniedza

nacismā. 22 Visai vienkāršoti un panaivi E. Bencam liekas daži autora galvenie

secinājumi. Tā, piemēram, H. Stroda atziņa, ka Vācijas Austrumu ģenerālplāns23

"bija Vācijas impēriskās politikas turpinājums Latvijā", kuras "pamatsastāvdaļas

izpaudušās Vācijas "Drang nach Osten" politikā gadsimtiem" ilgi, vai arī viņa

apgalvojums, ka Austrumu ģenerālplāns un "Baltijas telpas izkārtošanas" plāni bija

vecie Vācijas impēriskie kundzības plāni Baltijā, tikai koriģēti no nacistiskās rasu

politikas viedokļa.24

Vācu historiogrāfijā valda uzskats, ka "Drang nach Osten" ir nevis vēstures

teorija vai koncepcija, kuru varētu izmantot, lai skaidrotu vāciešu un Austrumeiropā

dzīvojošo tautu attiecību vēsturi, bet gan "trāpīga devīze vai politisks lozungs". 25

Šādu nostādni tagad pamatā atbalsta arī Austrumeiropas valstu vadošie vēstur-

nieki.26 H. Strods šajā ziņā ir izņēmums.

Grāmatā "Zem melnbrūnā zobena" saskatāmi arī daudzi pozitīvi momenti. Tas

attiecas vispirms uz izmantoto avotu bāzi, kuru "veido 6 arhīvu materiāli, no ku-

riem 5 atrodas ārpus Latvijas". 27 Vairāki dokumenti ir ļoti svarīgi un zinātniskajā

apritē parādās pirmo reizi. Pamatojoties uz tiem, autors visai pārliecinoši atsedz
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vācu plānus Latvijā. Nav šaubu par to, ka H. Stroda darbs kopumā iezīmē noteiktu

virzību Otrā pasaules kara norišu skaidrošanā Latvijā. Taču progress izpētē ir

minimāls, pat mānīgs un reizē ļoti nosacīts. Joprojām īpaši svarīgs Latvijas vēs-

turnieku uzdevums ir sarakstīt stingri zinātnisku apkopojoša rakstura darbu par

vācu okupācijas politiku Latvijā. Šim darbam ir jābūt analītiskam un sabalansētam,

rūpīgi izsvērtam un iekšēji konsolidētam. Tam jābalstās uz dažādas izcelsmes

avotiem un jāsatur detalizēta historiogrāfijas analīze. Tas nedrīkst būt vienkāršs

dokumentu satura atstāstījums. Tam jābūt precīzam, lai neradītu jaunus mītus.

Nesalīdzināmi labāku iespaidu atstāj A. Ezergaiļa monogrāfija "Holokausts vācu

okupētajā Latvijā", 28 kas iznāca angļu un latviešu valodā. Šajā fundamentālajā dar-

bā autors ir ne vien sniedzis "drausmīgās ebreju slepkavošanas aprakstu, bet arī

centies meklēt atbildi uz vissmagāko jautājumu -kāpēc tas notika"29. Lielu uzmanību

A. Ezergailis velta tam, lai noskaidrotu latviešu atbildību un latviešu piedalīšanās

cēloņus holokaustā. Pēc autora domām, jautājums par latviešu atbildību ebreju

nogalināšanā ir komplicētāks nekā jautājums par vāciešu vainu. Latvija bija oku-

pēta zeme. Nacisti ebreju jautājumā padomu latviešiem neprasīja. Vainas noteik-

šanā jāņem vērā, ka arī latvieši bija nacistu upuri. 3o

Kā jebkurā zinātniskā darbā, arī Ezergaiļa grāmatā ir trūkumi un nepilnības.

Vācu vēsturnieks H. Vilhelms pamatoti autoram pārmet to, ka ne visi apgalvojumi

darbā ir pietiekami pierādīti.
31

Jūtams, ka autoram nereti sagādā grūtības adekvāti

interpretēt vācu izcelsmes dokumentus. 32 Darbā nav novērstas daudzas pretrunas.

Vāja un reizēm grūti uztverama ir sadaļa par šucmaņu vienībām. lebildumus izraisa

arī A. Ezergaiļa nepārdomātā un sasteigtā "jaunrade" terminoloģijas jomā. Tā vietā,

lai lietotu plaši pieņemto un atzīto jēdzienu "autoritārisms", autors iesaka K. Ulmaņa

režīmu dēvēt par "fašistisko plurālismu". 33 Nav iespējams pat īsti izprast, ko tas

nozīmē un kas arto domāts. Reti kurš vēsturnieks attiecina uz K. Ulmaņa diktatūru

arī terminu "totalitārisms" mūsdienu zinātniskajā izpratnē.

Pateicoties A. Ezergailim, H. Biezajam, K. Kangerim un dažiem citiem vēs-

turniekiem, 90. gados vācu okupācijas laika izpētē tomēr sasniegts progress. Taču

vēl paagri runāt par ievērojamiem sasniegumiem vai mērķtiecīgi izvērstu pētniecī-

bas darbu. Joprojām nav pietiekami dziļi aplūkotas un atrisinātas daudzas Otrā

pasaules kara vēstures problēmas. Turklāt, tāpēc, ka pēdējos gados novērota Lat-

vijai nelabvēlīgas propagandas aktivizēšana un mēģinājumi vainu par nacistu

noziegumiem uzvelt latviešu valstij vai tautai, vēsturniekiem no jauna kā īpaši ak-

tuāls izvirzās uzdevums aktīvi iesaistīties izsvērtas politiskās ideoloģijas veidošanā

un kopšanā. Šajā jomā viņiem cieši jāsadarbojas ar politiķiem, kuri samērā bieži

iekrīt veiklu propagandistu izliktajās "vēstures lamatās". Nedrīkstētu pieļaut tādas

situācijas veidošanos, kad Latvijai visu laiku it kā jātaisnojas par savu vēsturi.
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Vairāk nekā pusgadsimta ilgajā trīs okupāciju periodā Latvijas tauta faktiski nebija

ne īsta sava likteņa noteicēja, ne arī savas vēstures veidotāja. Drīzāk tā bija vēstu-

res objekts, nevis tās subjekts. Latvijas vēsturi lielā mērā noteica un virzīja ārējie

spēki, okupētājlielvalstis. Tieši ar šo lielvaru darbību ir saistīti vairāki Latvijas vēs-

tures tā sauktie smagumpunkti.

Šāda nostādne gan nenozīmē aicinājumu distancēties no mūsu nesenās vēs-

tures. Pazīstamajam franču vēsturniekam Ž. Legofam pieder vārdi, ka katras tautas

un katra indivīda pienākums ir skatīties tieši sejā savai vēsturei un nenodarboties

ar tās izskaistināšanu. 34 Šo domu varētu pateikt arī citādi: atklāta, maksimāli

objektīva un caur nacionālo interešu prizmu noteikta attieksme pret savu pagātni,
tās "sāpīgajiem punktiem" un "nastām" ir svarīga katras tautas kolektīvās iden-

titātes sastāvdaļa.

Pašreizējā situācijā ne mazāk svarīgs ir arī politiskais aspekts. Valsts un

sabiedrības intereses prasa, lai tiktu pētīts tas, kas notika ar Latvijas valsti un tās

tautu Otrā pasaules kara laikā. Kā pamatoti atzīmē vēsturnieces D. Bleiere un

I. Šķiņķe, tā ir "politiska aktualitāte, kas ietekmē Latvijas attiecības ar daudzām

valstīm, tās centienus pievienoties Eiropas Savienībai un NATO, veido Latvijas tēlu

pasaulē, bet iekšpolitiski - iespaido sabiedrības integrāciju" 35. Pavisam skaidri un

tieši šo pašu domu pauž K. Kangeris: "Lai Latvija "virzītos uz Eiropu" - iekļūtu

Eiropas Savienībā, no tās prasa, lai tā izvērtētu (un zināmā mērā arī pārvērtētu. -

/. F) savu neseno vēsturi. Latvijai NATO neiekļūt, ja nebūs noskaidroti vācu

okupācijas dažādi aspekti, ieskaitot latviešu lomu žīdu resp. ebreju iznīcināšanā."36

Turpmākā perspektīva un iespējamais progress vācu okupācijas politikas pēt-

niecībā saistās ar vairākām lietām: pētījumu tematikas paplašināšanu, jaunu avotu

izmantošanu, jau apzināto avotu kritiskāku analīzi, jaunu avotpētniecisku metožu

lietošanu, historiogrāfijas rūpīgu izvērtēšanu un alternatīvu skatījumu meklēšanu.

Ļoti vajadzīgi ir dažādu veidu un virzienu salīdzinošie pētījumi. Latvijas vēsture

nacistu okupācijas laikā ir jāapskata uz kopējo notikumu fona visā Eiropā. Latvijā

notiekošais jāsalīdzina ar situāciju un analogiem procesiem citās valstīs. Vienlai-

kus jāpēta gan okupantu politika un mērķi, gan arī Latvijas iedzīvotāju darbība.

Visas norises, kas saistās ar nacistu okupācijas laiku, jāmēģina izvērtēt, pamato-

joties vienīgi uz demokrātiskām un liberālām vērtībām. Pētījumiem jāsatur tāds

skatījums uz vēsturi, kuru saprot mūsdienu sabiedrība, citādi būs grūti izmantot to

rezultātus, lai atspēkotu Eiropā visai izplatīto sagrozīto informāciju vai apzināto

dezinformāciju par latviešu lomu Otrajā pasaules karā.

Nepieciešams priekšnoteikums, lai aktivizētu izpētes procesu, ir vēsturnieku

diskusiju veicināšana, kuru gaitā parasti izkristalizējas atšķirīgas pieejas un vie-

dokļi, kā arī tiek noslīpēta argumentācija un iezīmējas attiecīgās problēmas per-
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spektīvākie risināšanas ceļi. Liekas, ka būtu lietderīgi izdiskutēt atsevišķus pre-

tošanās kustības teorētiskos aspektus, lai vienotos, piemēram, kaut vai par to,

kādu darbību mēs Latvijas apstākļos varam vai nevaram iekļaut pretošanās kus-

tībā. Visai sarežģīts ir arī jautājums par kolaborāciju. Šajā gadījumā ļoti svarīga ir

jēdziena satura izpratne.37 Nereti vēsturniekiem tā nav pietiekami skaidra. Latvijas

Universitātes asociētais profesors I. Butulis norāda: "Mūsu tautai diemžēl ir spē-

cīgas kolaboracionisma tradīcijas, un arī šodien šis kolaboracionisma motīvs,

atceroties abas (nacistu un padomju. - /. F) okupācijas, dabiski, ir spēcīgs. Runājot

par kolaboracionismu, mums pietrūkst zinātnisku kritēriju, kuri ļautu precīzi noteikt,

kas ir un kas nav kolaboracionists. Nu labi, ja kāds ir piedalījies vai tieši atbalstījis

okupācijas režīmu, represijas, teroru, ieņēmis augstu amatu, apmelojis līdzcilvē-

kus - tas ir kolaboracionists. Bet karošana okupētājas valsts armijā, darbs (kārtīgs)

okupantu labā, piedalīšanās okupācijas režīma rīkotajos mītiņos utt. Arī tas ir sava

veida kolaboracionisms." 38

Panākumi nacistu okupācijas laika izpētē savā ziņā ir atkarīgi no panākumiem

Latvijas vēstures iepriekšējā perioda pētniecībā. Ļoti nepieciešami un nozīmīgi būtu

nopietni pētījumi par pirmās padomju okupācijas (1940-1941) psiholoģisko ietek-

mi uz toreizējo Latvijas sabiedrību. Tas ļautu labāk izprast un atsegt Latvijas

iedzīvotāju darbības motīvus un mērķus nacistu okupācijas gados. "Vācu laika"

izpratnes atslēga lielā mērā slēpjas tieši pirmās padomju okupācijas radīta-

jās pārmaiņās un tās izraisītajos masu psiholoģiskajos noskaņojumos. A. Ezer-

gaiļa iestrādes šajā jomā vēl nav nopietni vērtējamas.39 Tās varētu uztvert vienīgi

kā sākumu.

Šodien Latvijas vēsturniekiem kā prioritārs tiek izvirzīts uzdevums pētīt nozie-

gumus pret cilvēci, kas izdarīti Latvijas teritorijā nacistu un padomju okupācijas

laikā. īpaša nozīme tiek piešķirta tam, lai turpinātos jau plaši iesāktā holokausta

pētniecība, kurai ir svarīga iekšpolitiskā un ārpolitiskā dimensija. Rakstā "Kāpēc

jāpēta holokausts" P. Elferts norāda: "Dažās ārzemju auditorijās izskan uzskats, ka

Latvija it kā nevēlas pētīt Latvijas iedzīvotāju dalību holokaustā. Tas ir nopietns

pārmetums ar tālejošām politiskām un ekonomiskām sekām. Ir acīmredzams, ka

tādi apgalvojumi negatīvi iespaido visas valsts tēlu, kā arī sabiedrības un atsevišķu

cilvēku savstarpējās attiecības. Tāpēc es uzsveru: mūsu uzdevums ir pierādīt šiem

cilvēkiem un Rietumu sabiedrībai kopumā, ka šāds viedoklis ir kļūdains. Mums ir

jāapliecina, ka Latvija ir spējīga būt pilnīgi atklāta pret savu pagātni, arī pret tik

negatīvu lappusi kā Latvijas iedzīvotāju daļas līdzdalība genocīdā pret ebreju un

citu tautību līdzpilsoņiem. Vai neatkarīgas Latvijas interesēs ir atklāt "Arāja ko-

mandas" 40 noziegumus pret civiliedzīvotājiem? Pretējā gadījumā mums sev jājautā:

vai gribam dzīvot pasaulē, kurā par Latviju valda krasi negatīvs iespaids?"
41
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Bez holokausta ir svarīgi izpētīt arī citus noziegumus pret cilvēci, kas veikti

Latvijā nacistu okupācijas gados. Nepieciešams apzināt visus bojā gājušos un repre-

sētos un izveidot attiecīgu datu bāzi. Šo darbu iesākuši vēsturnieki U. Neiburgs un

K. Zellis. Datu bāze tiek veidota pēc vairākiem "parametriem": uzvārds, vārds, dzim-

šanas dati, dzīvesvieta, nodarbošanās, apsūdzība, represiju vieta, represiju rezul-

tāts utt. Topošās datu bāzes galvenais uzdevums ir nodrošināt okupācijas laika

pētniecību ar empīriskiem pierādījumiem un atsegt redzamākās represēto grupas.

Jauni pētījumi ir vajadzīgi par visu nacistu izveidoto represīvo sistēmu Latvijā.

Nepieciešams pievērst uzmanību vācu okupācijas varas cietumu un koncentrācijas

nometņu struktūrai, to darbības mehānismam. Nopietni jāpēta arī policijas aparāta

veidošana, īpašu uzmanību pievēršot latviešu policijas bataljonu formēšanas norisei

un to funkcijām. Joprojām vēstures literatūrā, kurā aplūkota šī tēma, nav sniegtas

pietiekami pārliecinošas un argumentētas atbildes uz daudziem nozīmīgiem jautā-

jumiem: kāpēc veidoja latviešu policijas bataljonus, kāda bija to loma okupācijas

varas represīvajā sistēmā, kas kopējs un atšķirīgs policijas bataljonu formēšanā

Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Ukrainā.42

Vairāki vēsturnieki (K. Kangeris, A. Ezergailis v.c.) pamatoti par ļoti svarīgu

pētniecības problēmu uzskata varas maiņas norisi Latvijas teritorijā 1941. gada

vasarā. Izpētes procesā būtu ne vien jāprecizē, kurā datumā sākās vācu okupācija

Latvijas mazpilsētās un pagastos, bet arī jānoskaidro, kā okupācijas sākumā

izveidojās vācu komandantūru sistēma un kā vācieši savā pavēļu lokā ietvēra

pašaizsardzības grupas.
43 Neskaidrs, piemēram, ir jautājums, kādas vācu institūcijas

kontrolēja pašaizsardzības vienības.

Šajā sakarā nepieciešams atrisināt t.s. interregnum problēmu. Runa ir par to,

vai Latvijā pēc padomju karaspēka aiziešanas 1941. gada jūnija beigās - jūlija

sākumā pastāvēja vai nepastāvēja varas vakuuma periods. Pašlaik vēstures litera-

tūrā sastopami atšķirīgi un pretrunīgi viedokļi. Interregnum tēzes aizstāvji pārstāv

uzskatu, ka "īstas vācu okupācijas, vismaz sākumā, nemaz nebija un latvieši

pašierosmē darbojās (dienas, nedēļas, pat mēnešus) bez vācu kontroles un pavē-

lēm"44

.

Latviešiem tiek pārmests arī tas, ka viņi (pašaizsardzībnieki) "bez vācu

klātbūtnes un ziņas šāva ebrejus"45
.

Ne viss ir izpētīts par latviešu militārajiem formējumiem vācu armijā Otrā

pasaules kara laikā, to statusu, darbību un apzīmējumiem. Norādot uz to, ka

pretrunīgas ir pat vācu augstāko militārpersonu sniegtās Latviešu leģiona defi-

nīcijas, U. Neiburgs, piemēram, uzskata, ka "Latvijas vēstures pētniecības uzdevums

ir rast latviešu karavīru bruņoto formējumu skaidru definīciju"46
.

Arī K. Kangeris

izvirza jautājumu, ko "darīt ar jēdzienu "Latviešu leģions"? To tulkot, kā Himlers 47

to darīja, vai pieņemt Bangerska un Silgaiļa48 definīcijas."49
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Abi minētie vēsturnieki ir vienisprātis, ka nepieciešams arī precīzi no-

skaidrot, cik latviešu Otrā pasaules kara laikā bija iesaistīts vācu militārajos spē-

kos. Līdz šim tradicionāli tika pieņemts, ka vācu pusē cīnījušies 146 000 latviešu, 50

bet jaunākajos pētījumos šis skaitlis tiek apšaubīts. K. Kangeris rakstā "Na-

cionālsociālistiskās Vācijas militārajos formējumos iesaistītie Latvijas iedzī-

votāji: skaita problēma" nonāk pie secinājuma, ka no statistikas mēs neva-

ram "iegūt skaidru ainu par vācu okupācijas varas militārajos formējumos

iesaistīto Latvijas iedzīvotāju kopskaitu". Pēc viņa domām, tikai zinātniska analīze,

izvērtējot visus pieejamos dokumentus un statistiku, varēs dot kaut cik drošu

atbildi. 51

No jauna jāizvērtē latviešu pašpārvaldes loma nacistiskās Vācijas veik-

tajā Latvijas iedzīvotāju mobilizācijā, noskaidrojot, cik lielā mērā "šī marionešu

valdība veicināja okupācijas varas mērķu sasniegšanu un cik lielas bija tās iespē-

jas un vēlme rīkoties Latvijas tautas interesēs" 52
. Apstākļos, kad Latvijai nelab-

vēlīgā propaganda joprojām cenšas uzturēt spēkā mākslīgi veidoto un absurdo

saikni starp Latviešu leģionu un kara noziegumiem, lietderīgi būtu veikt pētījumus,

kuros latviešu leģionāru cīņas Otrā pasaules kara gados tiktu skatītas nacistu

okupēto un pārvaldīto zemju visu militāro formējumu pastāvēšanas un darbī-

bas kontekstā. No šādiem pētījumiem varētu gūt objektīvu kopainu par Vācijas

pusē karojošajām nevācu vienībām un atsegt to mērķus, kā arī uzsvērt Latvijas

īpatnējo un atšķirīgo situāciju. Jāpiekrīt U. Neiburga teiktajam, ka "atšķirībā no

Rietumeiropas, kur iedzīvotāji piedzīvoja tikai vienu (vai nevienu - kā Anglijā) -

nacistiskās Vācijas vai tās sabiedroto okupāciju, bet, neskatoties uz to, brīv-

prātīgi stājās okupētājvalsts karaspēkā, latviešu leģionāri cīnījās pret tās valsts -

PSRS - karaspēku, kura bija likvidējusi Latvijas neatkarību, iznīcinājusi tās ar-

miju un veikusi represijas pret civiliedzīvotājiem, bet vēlāk draudēja to okupēt

otrreizēji" 53.

Turpmākajiem pētījumiem par Latviju nacistu okupācijas laikā jāpaver jauna

perspektīva. Svarīgs vēsturnieku uzdevums ir okupantu radīto mītu atmaskošana

un objektīva pagātnes rekonstruēšana. Viņu nostāju nedrīkstētu iespaidot politiskās

konjunktūras izraisītās nekonsekvences. Nevajadzētu aizrauties ar moralizējošu

vēstures notikumu iztirzāšanu. Prātā tomēr jāpatur divas ļaunuma paradigmas -

komunisms un nacisms.
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Inesis Feldmanis

Lettland während der deutschen Okkupation (1941-1945):
aktuelle Forschungsprobleme

Zusammenfassung

Die 90er Jahre haben eine neue Situation in der lettischen Geschichtswissenschaft

verursacht und eingeleitet. Nach der Wiederherstellung der staatlichen Unab-

hängigkeit wurde die Umwertung der zur Sowjetzeit geschriebenen Geschichte aktiv

fortgesetzt. Ein freier Zugang zu den Beständen in den Archiven haben umfangreiche

Möglichkeiten auch für die Entfaltung einer ernsthaften Forschung der nazistischen

Okkupationszeit in Lettland gegeben. In den vorigen Jahrzehnten war eine wissen-

schaftliche Auswertung dieses historischen Abschnittes nur in den westlichen

Staaten möglich. In Lettland war die ganze historische Literatur zur nazistischen

Okkupationspolitik in hohem Maße politisiert und ideologisiert.

Dank mehreren Historikern (A. Ezergailis, H. Biezais, K. Kangeris u.a.) wurde

in den 90er Jahren in der Forschung der deutschen Okkupationszeit ein unleugbarer

Fortschritt erreicht. Es ist jedoch zu früh, über bemerkenswerte Erfolge zu sprechen.

Einige historische Probleme des zweiten Weltkrieges sind immerzu nicht genügend

ausführlich betrachtet worden.

Die weitere Perspektive für die Forschung der deutschen Okkupationszeit wird

mit mehreren Bedingungen verbunden: der Ausnutzung neuer Quellen, der An-

wendung neuer Forschungsmethoden, sorgfältiger Auswertung der Historiographie
und dem Suchen nach einer alternativen Sicht. Sehr notwendig sind vergleichende

Forschungen. Die Geschichte Lettlands während der nazistischen Okkupation muß

man im Zusammenhang mit den allgemeinen Ereignissen im ganz Europa betrach-

ten. Die Vorgänge in Lettland muß man mit der Situation und analogischen Pro-

zessen in anderen Ländern vergleichen. Alle Geschehnisse, die mit der nazistischen

Okkupationszeit verbunden sind, sollte man nur auf Grund der demokratischen

und liberalen Werte betrachten.

Als eine prioritäre Aufgabe für die Historiker Lettlands ist die Forschung der

Verbrechen an der Menschheit zu betrachten, die auf dem Territorium Lettlands

während der nazistischen und sowjetischen Zeit begangen wurden. Es ist notwendig,

alle repressierten und ums Leben gekommenen Personen zu ermitteln und eine

entsprechende Datenbasis zu schaffen. Man braucht neue Forschungen in bezug

auf das ganze von den Nazisten herausgebildete repressive System in Lettland,

sowie über die lettischen militärischen Formationen in der deutschen Armee.



Antonijs Zunda

Vācu okupācijas varas politika Latvijā:

nostādnes vēstures literatūrā

Latvijas vēsture 20. gadsimtā ir bijusi ļoti sarežģīta. Tas galvenokārt skaidrojams ne

vien ar mūsu valsts izveidošanās un attīstības grūtībām, bet lielākoties artās pastāvīgu

atrašanos lielvalstu interešu krustpunktā. Atskatoties vēsturē, redzam, ka dažādos laik-

metos tādām lielvalstīm kā Vācija, Krievija, Polija v.c. allaž ir bijusi interese nostiprināt

savu ietekmi Baltijas jūras austrumu krastā. To un citu iemeslu dēļ Latvija tika regulāri

ierauta lielākos vai mazākos konfliktos un pārdzīvoja vairākkārtējas okupācijas. Otrā

pasaules kara gados Latvijas zemei pāri vēlās gan nacistiskās Vācijas, gan Padomju

Savienības kara mašīnas. Katrai lielvalstij bija savi plāni, kuros neietilpa neatkarīgas

Latvijas valsts pastāvēšana. Tādēļ Latvija uz ilgiem gadiem zaudēja savu valstiskumu.

Padomju Savienības un nacistiskās Vācijas okupācijas režīms Otrā pasaules kara

laikā ir atstājis dziļas pēdas Latvijas ekonomiskajā un politiskajā attīstībā, tautas men-

talitātē un morālē. Un, kaut arī kopš tiem tālajiem notikumiem ir pagājuši dau-

dzi gadi, to sekas jūtamas arī mūsdienās. Joprojām vēsturnieki Latvijā un arī ārval-

stīs pievēršas kontraversālajiem 1939.-1945. gada notikumiem, katrs cenšoties tiem

dot savu, nereti atšķirīgu vērtējumu. Profesors V. Nollendorfs Latvijas Okupācijas

muzeja izdotajā grāmatā "Latvijas vēstures dokumentu izlase skolām" raksta: "Strā-

dājot ar vienādiem avotiem, vēsturnieki var nonākt pie atšķirīgiem secinājumiem.

Avoti, kā jau cilvēku radīti, nereti ir apšaubāmi vai pretrunīgi un tāpēc ne vienmēr

noved pie viennozīmīgiem secinājumiem." 1

Latvijas Otrā pasaules kara vēstures jautājumu historiogrāfija, tajā skaitā nacis-

tiskās Vācijas okupācijas režīma politikas vērtējums, ir sarežģīta problēma. To ietek-

mējuši daudzi faktori. Konkrētu vēsturnieku, dažādu pētniecības skolu vai virzienu

konceptuālās nostādnes ir atkarīgas ne vien no metodoloģiskajiem principiem,

politiskās pārliecības, ideoloģijas, bet arī no valsts, kurā šis pētījums ir veikts,

dažkārt no paša pētnieka biogrāfijas (t.L, vai viņš ir vai nav piedalījies aprakstītajos

notikumos). Kopumā vācu okupācijas varas politikas Latvijā historiogrāfiju nosacīti

var sadalīt četrās grupās: padomju perioda darbi; latviešu trimdas autoru pētījumi;

ārvalstu vēsturnieku atziņas; Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas veiktie pētījumi.
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Jāatzīmē, ka analizējamās historiogrāfijas raksturīga iezīme ir ne vien atšķirīgā

pieeja problēmu vērtējumā starp nosauktajām vēsturnieku grupām (kas būtu

izskaidrojama artās pārstāvju dažādo politisko orientāciju, avotpētniecisko bāzi un

metodēm), bet pat viena virziena ietvaros. Tas īpaši raksturīgs trimdas pārstāv-

jiem. Piemēram, A. Silgaiļa, R. Bangerska, V. Hāznera, 0. Dankera darbos un

atmiņās, kas iznāca drīz vien pēc Otrā pasaules kara, izdarītie secinājumi par

nacistiskās Vācijas okupācijas politiku Latvijā būtiski atšķiras no 80.-90. gadu autoru

A. Ezergaiļa, M. K. Baltais, H. Biezā un K. Kangera atziņām.
Pamatos vēsturnieki pievērsušies dažādu apskatāmās problēmas aspektu izpētei.

Analizējot tēmas vispārējās tendences, var konstatēt, ka nozīmīgākā darbu daļa ir

par nacistiskā režīma militāro politiku Latvijā. Te galvenā problēma ir Otrā pasau-

les kara laikā dažādos Vācijas militārajos formējumos iesaistīto Latvijas iedzīvotāju
darbības vērtējums. Kā atzīmē šī jautājuma redzams pētnieks K. Kangeris, tad

problēmai nav tikai akadēmisks raksturs, bet tā ir cieši saistīta ar aktuālo politiku,

sevišķi ar Latvijas starptautiskajām attiecībām. "Lai Latvija virzītos uz Eiropu -

iekļūtu Eiropas Savienībā -, no tās prasa, lai tā izvērtētu savu neseno vēsturi.

Latvijai NATO neiekļūt, ja nebūs noskaidroti vācu okupācijas dažādie aspekti, ieskaitot

latviešu lomu žīdu resp. ebreju iznīcināšanā." 2

Profesors H. Strods, vērtējot Latviešu leģiona izveidošanu, kā arī Latvijas pil-

soņu iesaukšanu PSRS militārajos formējumos, atzīmē, ka "Latviešu karavīru

nelikumīgā, plašā mobilizācija un iesaistīšana abu noziedzīgo, totalitāro režīmu karā

bija lielākā no 20. gs. latviešu tautas traģēdijām"3
.

Latviešu cīņas gan boļševiku,

gan nacistu pusē notika zem sveša karoga. Atšķirīgs viedoklis ir trimdas vēs-

turniekam I. Kažociņam, kas savā darbā "Latviešu karavīri zem svešiem karogiem"

uzsver: "Latviešu leģiona karavīri bija drosmīgi un uzticīgi kalpojuši Vācijas Bruņo-

tajos spēkos, jo tie bija devuši viņiem vienīgo iespēju cīnīties pret savas tautas

iznīcinātājiem -komunistiem. Latvieši bija cerējuši ar savām asinīm izcīnīt tautai

tiesības atjaunot komunistu izpostīto valsti."4

Jaunais vēsturnieks U. Neiburgs uzskata, ka Latviešu leģiona vēsture skaidri

parāda - "cīnoties zem svešiem karogiem un svešas ideoloģijas pakļautībā, mūsu

tautai bija ļoti problemātiski atgūt brīvību un neatkarību" 5. Aplūkojot pētāmo

problēmu, U. Neiburgs arī uzsver, ka vēsturnieku uzdevums ir rast skaidru defi-

nīciju par latviešu karavīru bruņotajiem formējumiem Vācijas armijā. īpaši aktuāls

šajā ziņā ir jautājums, vai šos formējumus veido brīvprātīgie vai mobilizētie.

U. Neiburgs atzīst, ka, kaut pastāv pretrunīgums, brīvprātība bija uzspiesta. 6

Precīzas atbildes nav arī uz jautājumu, cik latviešu karoja nacistiskās Vācijas pusē.

K. Kangeris savos pēdējos pētījumos raksta, ka vācu okupācijas laikā aptuveni 110 000

latviešu tautības kādreizējo Latvijas pilsoņu dienēja vācu militārajos formējumos. 7
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Savukārt U. Neiburgs uzskata, ka tādu bijis ap 115 000 cilvēku. 8 Vēsturnieks A. Ezer-

gailis savos pētījumos min 140 000 vīru.9 Pulkvedis A. Silgailis savā grāmatā "Latviešu

leģions" uzskata, ka dažādos Vācijas militārajos formējumos bija iesaistīts aptuveni

148 000 Latvijas pilsoņu, Li., 8% no iedzīvotāju kopskaita,10 bet H. Strods domā, ka

150 000.11 Vistuvāk patiesībai, manuprāt, ir K. Kangeris, kas latviešu karavīru skaitu

precizējis, izmantojot ticamus Vācijas kara laika iestāžu avotus. 12

Nozīmīgu ieguldījumu patiesības noskaidrošanā, vai latviešu militārie formē-

jumi Vācijas Bruņotajos spēkos bija brīvprātīgie vai mobilizētie, devis A. Ezergailis,

K. Kangeris, M. K. Baltais v.c. vēsturnieki. A. Ezergailis uzskata, ka šie jautājumi

pēc kara beigām ik pēc kāda laika ir diskutēti Rietumos, bet kopš neatkarības

atgūšanas tie ir svarīgi arī latviešiem Latvijā. Emigranti ir allaž centušies uz šo

jautājumu atbildēt noliedzoši, bet sastapušies ar naidīgu un neticīgu pasauli. 13

Pirmais mēģinājums atbrīvot latviešu karavīrus no apzīmējuma SS un "brīvprā-

tīgie" notika tūlīt pēc kara beigām. Latvijas Sarkanā Krusta pārstāvji kopā ar bēgļu

organizācijām centās pārliecināt Apvienoto Nāciju Organizācijas Palīdzības un

rehabilitācijas administrāciju un ASV militārās un civilās iestādes, ka Latviešu leģions

nebija ne SS, ne brīvprātīgs formējums. Šī uzvara 40. gadu beigās gan nenozīmēja,

ka latviešu karavīri uz visiem laikiem tika atbrīvoti no uzspiestā zīmoga.

Lai gan Ā. Hitlera pavēlē izveidot Latviešu SS leģionu bija norādīts uz brīvprā-

tību, A. Ezergailis atzīmē, ka vācieši tūlīt organizēja iesaukšanu. Jau 1943. gada
februārī izziņoja 1919.-1924. gadā dzimušo mobilizāciju, vēlāk to paplašinot ar

1906.-1926. gadā dzimušajiem vīriešiem. Pirms Rīgas krišanas ģenerālis F. Je-

kelns pavēlēja iesaukt 1900.-1905. gadā dzimušos. Gaisa izpalīgos iesauca 1927-

---1928. gadā dzimušos zēnus.

A. Ezergailis ir pārliecināts, ka ar šādiem lēmumiem Vācija pārkāpa Hāgas

starptautisko konvenciju. Kaut arī Vācija maskēja iesaukšanu savos Bruņotajos spē-

kos ar A. Rozenberga 1941. gada 19. decembra darba likumu, kas pieļāva okupēto

zemju iedzīvotāju iesaistīšanu darba vienībās, tā tomēr bija starptautiski atzītu liku-

mu neievērošana. lesaukto lielākā daļa nonāca leģionā un citās militārās vienībās. 14

Papildinot A. Ezergaili, pētnieks U. Neiburgs atzīmē, ka kara sākumā daļa latviešu

karavīru bija brīvprātīgie. Tie iestājās kārtības dienesta (policija) bataljonos un

iesaistījās cīņās Austrumu frontē no Somu līča līdz pat Melnajai jūrai. Bez Vācijas

izdotajiem Noteikumiem par darba pienākumu ievešanu ieņemtajos Austrumu

apgabalos iesaukšanu motivēja arī ar Latvijas Kara klausības likuma ievērošanu.

Diskutējot par brīvprātības principu, U. Neiburgs atgādina, ka tas tomēr pastāvēja

visu kara laiku. Atsaucoties uz A. Silgaiļa pētījumu "Latviešu leģions", viņš raksta,

ka "... tomēr ir liecības par brīvprātīgo pieplūdumu leģionā arī 1944. gada vasarā-

rudenī, kad tuvojās otrreizējā padomju okupācija" 15. U. Neiburgs, konsekventi
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pieturoties pie brīvprātības principa pastāvēšanas, konstatē, ka liela daļa bijušo

leģionāru savās atmiņās atzīst, ka šī mobilizācija konkrētajos vēsturiskajos apstākļos

tiem likusies vairāk vai mazāk pieņemama.
16

Diezgan skaidra un noteikta pozīcija jautājumā par to, vai latvieši Vācijas
bruņotajos formējumos stājās brīvprātīgi vai mobilizācijas spiesti, ir arī K. Kange-
rim. Savā apcerējumā "Piezīmes pie jautājumu kompleksa "Latviešu leģions"" viņš

raksta: "Tikai pavisam neliels, tomēr precīzi nezināms latviešu SS brīvprātīgo divī-

zijās dienējošo skaits bija dienestam pieteicies brīvprātīgi. Lielumlielā daļa kara

dienestā tika iesaukta vai arī pārvesta uz divīzijām no citām vienībām (aizsardzības
dienesta un policijas bataljoniem, robežsargu un policijas pulkiem), respektīvi,

integrēta tajās. Arī iespēja izvēlēties dienesta veidu, kura it kā tika dota pirmās

pārbaudes laikā no 1943. gada 26. februāra līdz 8. martam, lielākajai daļai iesau-

camo, kā zināms, bija tikai šķietama brīvība.

Tas, ka vācu okupācijas vara visur lietoja apzīmējumu "brīvprātīgie", bija tikai

māņu manevrs, lai slāpētu lietas patieso būtību, proti, ka mobilizācijas akcijas

"dienestam ar ieroci" bija nelikumīgas. Arī pasaulei (un arī nākamajām paaudzēm!)
ar vārdu "brīvprātīgie" bija jādara zināms, ka viss taču noticis "likumīgi" un uz

brīvprātības pamata." 17

Trimdas profesionālā militārā vēsturnieka I. Kažociņa koncepcija par leģiona

veidošanu maz ar ko atšķiras no Latvijas jaunākās paaudzes vēsturnieku uzska-

tiem. Arī viņš atzīst, ka komunistu valdības nodarītais posts Latvijai Baigā gada

laikā nodrošināja nacistu okupācijas sākuma posmā brīvprātīgo pieplūdumu Vāci-

jas militārajos formējumos. 1941. gada septembrī jau bija saformēti pirmie trīs

Kārtības dienesta bataljoni. Latviešu karavīri, pēc I. Kažociņa domām, bija pārlie-

cināti, ka bataljoni būs pirmās vienības atjaunojamajā Latvijas armijā. 18

I. Kažociņš arī uzskata, ka pastāvīgas vācu policijas prasības pēc jauniem

kārtības dienesta bataljoniem sākumā varēja apmierināt tāpēc, ka daudzi bijušie

virsdienesta karavīri vēlējās atgriezties savā profesijā. I. Kažociņš arī atzīmē vācu

propagandas lomu latviešu iesaistīšanā savos Bruņotajos spēkos. Tā lika karavī-

riem ticēt, ka pēc komunisma sagrāves Vācija piešķirs Latvijai brīvību. Kaut arī

karavīri frontē daudz ko saprata, viņi sakoda zobus un turpināja cīņu, jo nespēja

pieļaut domu, ka Latvija atkal varētu nokļūt padomju varā. 19

Situācijai Austrumu frontē pasliktinoties, kara apstākļi prasīja arvien lielāku

latviešu karavīru skaitu - un brīvprātīgo sāka pietrūkt. Tāpēc 1943. gada februāra

vidū ģenerālkomisārs 0. Drekslers izsludināja pirmo iesaukšanu it kā darba dienestā,

kas faktiski nozīmēja mobilizāciju vācu militārajos formējumos. īstenībā iesauk-

tajiem, konstatē I. Kažociņš, nedeva ne izvēli, ne brīvprātību. Nepakļaušanās

gadījumā tos sodīja un nosūtīja uz Salaspils koncentrācijas nometni.20
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Vēsturniece M. K. Baltais savā grāmatā apkopojusi Vācijas, ASV un Lielbritā-

nijas arhīvos esošos dokumentus par Latviešu leģionu. Viņasprāt, kaut arī pagā-

jis 50 gadu kopš Otrā pasaules kara beigām, pretrunu un nenoteiktību leģiona

vēsturē vēl ir ļoti daudz. M. K. Baltais konstatē, ka attiecībā par Latviešu leģionu

aktuāla problēma ir tā, vai tas bija brīvprātīgs. Vai tā bija atklāta vai slēpta

kolaborācija ar civilizācijas lielāko ienaidnieku -nacistisko Vāciju? Pēc vēsturnie-

ces domām, atsevišķi faktori vājina brīvprātības principu: pirmais - leģiona karavīri

bija pārliecināti, ka cīnās pret Padomju Savienību, nevis par Vāciju, otrais -

nepakļaušanās gadījumā latviešiem draudēja bargs sods atbilstoši kara laika

likumiem. 21

M. K. Baltais ir pārliecināta, ka leģiona veidošanā brīvprātības princips Vācijai
oficiāli bija vajadzīgs tāpēc, ka tādējādi tika slēpta Hāgas konvencijas neievērošana.

Vienīgā iespēja, kā apiet šo nelikumību, bija organizēt brīvprātīgo pieteikšanos.

Latvijas gadījumā Vācija lietoja šo taktiku. M. K. Baltais Vācijas arhīvos ir atradusi

dokumentus, kas apstiprina šo hipotēzi. 22

Kaut arī Latviešu leģiona vēsturei ir veltīti neskaitāmi pētījumi, neskaidrību un

pretrunu vēl ir ļoti daudz. Ass diskusiju objekts ir jautājums, vai leģions pieskaitāms

SS karaspēka daļām. Pēc Nirnbergas Starptautiskā kara tribunāla principiem SS

tika pasludināta par noziedzīgu organizāciju, tātad arī visi Latviešu leģiona karavīri

skaitījās kara noziedznieki. A. Ezergailis dokumentu krājumā "Latviešu leģions

izmantojot ASV arhīvos atrastos materiālus, cenšas apstrīdēt šo apgalvojumu. Viņš

atzīmē: "Latvieši apstrīdēja nacisma apzīmējumu divējādi. Pirmkārt, noliedzot, ka

latviešu karavīri bija nacisti. Un, otrkārt, apgalvojot, ka Latviešu SS brīvprātīgo

leģions nebija SS un brīvprātīgs. Kā daudzi latviešu dokumenti un memorandi

norādīja, starp latviešu SS un vācu Waffen SS bija daudz atšķirību." 23

Arī K. Kangeris savos pētījumos uzsvēris, ka tūlīt pēc Vācijas kapitulācijas un

baltiešu karavīru atbrīvošanas no gūsta ASV un britu militārās un politiskās iestā-

des gadiem ilgi diskutējušas, kā izturēties pret šo militārpersonu grupu. īpaši

sarežģītas šīs diskusijas bija attiecībā uz Waffen SS formējumiem piederošajiem.
1950. gada 12. septembrī ASV Pārvietoto personu komisija nonāca pie šāda

secinājuma: "Baltijas ieroču SS vienības (Baltijas leģioni) to mērķa, ideoloģijas,

darbības un sastāva kvalifikācijas ziņā ir uzskatāmas par savrupām un no vācu SS

atšķirīgām vienībām, tāpēc komisija tās neuzskata par ASV valdībai naidīgu kustību

saskaņā ar Likuma par pārvietotām personām 13. paragrāfā izdarīto labojumu."24

Kanādas vēsturnieks H. Otto, strādājot ar Vācijas arhīvu dokumentiem, konstatē-

jis, ka vācu militārā vadība nekad nav pieskaitījusi Latviešu leģionu īstajiem SS for-

mējumiem. To apstiprina arī tas, ka leģiona ģenerālinspektors obergrupenfīrers R. Ban-

gerskis, kā arī citi leģiona vecākie virsnieki - latvieši nebija nacistu partijas biedri. 25
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Ļoti detalizēti šim jautājumam pieiet M. K. Baltais. Viņa atzīmē, ka reālās SS

karaspēka daļas bija nacistu partijas elitārais militārais spēks, Ā. Hitlera personiskā

gvarde. Waffen SS daļās, kam pieskaita arī Latviešu leģionu, 1944. gada oktobrī

bija 38 divīzijas ar aptuveni 910 000 karavīru. Tas nebija kaut kāds elitārs formē-

jums. Vācija vienkārši nolēma no okupēto valstu iedzīvotājiem veidojamos militā-

ros formējumus ieskaitīt Waffen SS. Šajās karaspēka daļās nebija arī tādas ideo-

loģiskās un politiskās atlases kā SS vienībās. M. K. Baltais sastādītajā krājumā

atlasītie dokumenti no dažādu valstu arhīviem apgāž apgalvojumu par latviešu

formējumu piederību reālajām SS karaspēka vienībām.26

Izvērtējot ar Latviešu leģionu saistīto jautājumu izpēti historiogrāfijā, var kon-

statēt, ka mūsdienās nav kompleksa darba par šo sarežģīto un kontraversālo

vēstures problēmu. Atsevišķi autori, kā, piemēram, K. Kangeris, A. Ezergailis, U. Nei-

burgs, M. K. Baltais v.c, apskata tikai vienu vai vairākus šī jautājuma aspektus. Uz

visaptverošu, dziļi analītiska darba statusu nevar pretendēt arīToronto 70.-80. gados

izdotais daudzsējumu dokumentu un atmiņu krājums "Latviešu karavīrs otra pa-

saules kara laikā".27 levērojot regulāros uzbrukumus Latvijai pasaules presē, par

leģionu ir nepieciešams vispusējs pētījums, kurā būtu izmantoti Krievijas, Vācijas,

ASV, Lielbritānijas un Latvijas arhīvu dokumenti. Rakstot jaunu Latviešu leģiona

vēsturi, jāievēro visi faktori, kas ietekmē šo procesu, - ka Latvija bija divreiz oku-

pēta; ka tā bija zaudējusi savu valstiskumu; ka pilnos apgriezienos strādāja nacis-

tiskās Vācijas propagandas mašīna utt.

Vērtējot vācu okupācijas varas politiku Latvijā un tās galveno problēmjautā-

jumu izpēti historiogrāfijā, jāatzīmē, ka vēsturnieki diezgan lielu uzmanību ir pievēr-

suši arī tādai smagai problēmai kā kolaboracionisms. Tā bija vairāk vai mazāk

tipiska parādība visās okupētajās Eiropas valstīs. Kolaborācijas jautājumiem Latvijā

pievērsies K. Kangeris, I. Šneidere, R. G. Vaits, M. Kotts, E. Pelkaus v.c. K. Kange-

ris uzskata, ka okupētajās Baltijas valstīs vērojamas visas kolaborācijas formas:

neitrālā, beznosacījumu, zināmu nosacījumu izvirzīšana sadarbībā ar okupācijas

varu un taktiskā kolaborācija. 28 Uz Latviju var attiecināt arī poļu vēsturnieka Č. Ma-

dajčika izstrādāto tipoloģizācijas shēmu, kas okupēto valstu iedzīvotāju rīcību rak-

sturo šādi: brīvprātīga vai piespiedu kolaborācija, okupētās zemes interesēm kaitīga

lojalitāte, ar kara realitātēm saistīta pielāgošanās vai no tās izrietoša pasivitāte,

pašaizsardzība, kad nacionālā eksistence apdraudēta, bēgšana uz ārzemēm v.c.29

K. Kangeris pievērš uzmanību tam, cik sarežģīta un pretrunīga ir bijusi atsevišķu

politiķu rīcība okupācijas apstākļos. Viņi vienlaikus bijuši gan kolaboranti, gan

pretošanās kustības dalībnieki. Spilgts piemērs ir "Pērkonkrusta" vadītājs G. Cel-

miņš. Okupācijas sākumposmā viņš atgriezās Latvijā kopā ar vācu armiju un

atbalstīja nacistu politiku, bet pēc gada jau organizē pretošanās kustību. Līdzīgi
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rīkojās arī atsevišķi Zemes pašpārvaldes darbinieki, kuri pildīja gan vācu iestāžu

uzdevumus, gan sadarbojās ar nozīmīgāko nacionālās pretestības organizāciju -

Latvijas Centrālo padomi.30

Latvijas Okupācijas muzeja pētnieks M. Kotts uzskata, ka kolaborācija Latvijā

atšķīrās no citām Eiropas zemēm ar motivāciju. Latvieši sadarbojās ar nacistu

režīmu, jo tādējādi cerēja atjaunot savu valstiskumu un atriebt pirmās padomju

okupācijas laika pāridarījumus.31

Trimdas vēsturnieks H. Biezais kolaborācijas jautājumam veltījis speciālu grā-

matu "Latvija kāškrusta varā". Tajā viņš analizē latviešu lomu Vācijas okupācijas

pārvaldē, izvērtē 0. Dankera, A. Valdmaņa, bijušā Latvijas Valsts prezidenta A. Kvieša

darbību. Autors arī pievērsies tautas noskaņojuma pētīšanai, parādot, kā pakāpe-

niski sajūsmu nomainīja vilšanās. H. Biezais ļoti negatīvi vērtē Latviešu leģionu, kā

arī citu latviešu militāro formējumu izveidi Vācijas Bruņotajos spēkos. Autors

konstatē: "Ar okupācijas laiku latviešu tautas vēsturē ir ierakstīta sevišķa lapaspuse.

Tās bija nelielas grupas, kas sadarbojās ar okupācijas varu, tās tomēr nestāv ārpus

savas tautas. Šie cilvēki par savu darbību nav atbildīgi tikai savai sirdsapziņai.

Kolaborācijas jautājums nav subjektīvas morāles jautājums. Politiskā un militārā

sadarbība ar okupācijas varu ir juridisks jautājums."32 H. Biezais 80. un 90. gados

ir publicējis arī vairākus rakstus par kolaborācijas jautājumiem.33

Arī L. Šiliņš no Zviedrijas, kas pamatā pievēršas pretošanās kustības vēsturei,

atsevišķos rakstos iedziļinās kolaborācijas jautājumos. Viņš, līdzīgi kā H. Biezais,

ļoti kritiski vērtē pašpārvaldes darbību, Latviešu leģiona izveidi, kā arī atsevišķu
latviešu politiķu sadarbību ar nacistisko okupācijas režīmu. L. Šiliņš atzīmē, ka

ģenerālis 0. Dankers nekalpoja ne Latvijai, ne latviešu tautas interesēm jau no

pirmās viņa darbības dienas pašpārvaldē. Arī A. Valdmaņa darbību L. Šiliņš vērtē

negatīvi. Viņš atzīst, ka pirms kara uz Vāciju aizbēgušie latvieši, to vidū arī virs-

nieki, bija sadalījušies trijās galvenajās grupās: vieni sadarbojās ar nacionālsociā-

listu ministru A. Rozenbergu, otri -ar vācu Drošības dienestu, trešie -ar Vācijas

pretizlūkošanas dienestu. 34

Savukārt ASV Tieslietu ministrijas īpašās izmeklēšanas biroja darbinieks

R. G. Vaits, pētot kolaboracionismu, pievērš uzmanību tam, kādu palīdzību vācu

okupācijas iestādēm sniedza vietējā pašpārvalde un indivīdi, nacistu mērķus realizējot

Baltijas valstīs. Vēl pirms iebrukuma Baltijā vērmahts sāka gatavot augsni vietējam

kolaboracionismam, izmantojot kontaktus ar antikomunistiem Vācijā un Latvijā.

"Pērkonkrusta" un Aizsargu organizācijas biedri aktīvi palīdzēja vāciešiem. Doku-

mentēts arī vairāku Latvijas tiesnešu kolaboracionisms - viņu palīdzība nacistu

politisko pretinieku iznīcināšanā. R. G. Vaits secina, ka bez vietējo kolaboracionistu

atbalsta nacisti nebūtu varējuši tik veiksmīgi īstenot genocīda politiku. 35
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Izvērtējot kolaboracionisma izpēti historiogrāfijā, var piekrist K. Kangerim, ka

jautājums ir ļoti sarežģīts. Lai objektīvi atspoguļotu notikumus, jāiedziļinās gan

ekonomiskajos un politiskajos, gan arī psiholoģiskajos tālaika apstākļos Latvijā.
K. Kangeris uzsver, ka jāsaprot tālaika konteksts. Latvijas situāciju sarežģī arī tās

divkārtējā okupācija, kas apgrūtināja sabiedrības orientāciju un pareizu lēmumu

pieņemšanu. Pret ko Latvijas iedzīvotājam kara laikā vajadzēja būt lojālam: pret

Vācijas veidoto Jauno Eiropu, Padomju Savienību vai neatkarīgu Latvijas valsti,

kas tajā laikā nepastāvēja. Vācijas okupācijas vara solīja miglainu vietu Jaunajā

Eiropā, PSRS - iepriekšējā režīma atjaunošanu, bet Rietumu demokrātiskās valstis

par Latvijas nākotni vispār klusēja.

Nacistu okupācijas periodā Latvijas Centrālā padome (turpmāk - LCP) bija

viens no nozīmīgākajiem nacionālās pretestības centriem. Tā tika dibināta 1943. gada

augustā un konsekventi iestājās par Latvijas valstiskuma atjaunošanu, un cīnījās

kā pret nacistu, tā arī padomju okupāciju. Šī jautājuma izpētē būtisku ieguldījumu

devis E. Andersons un L. Šiliņš. īpašu ievērību pelna viņu kopdarbs "Latvijas Centrālā

padome", kas izdots Zviedrijā 1994. gadā. 36 Tajā uzsvērts, ka LCP bija vienīgā

demokrātiskā, nacionālā pretestības kustība okupācijas apstākļos, kas varēja runāt

visas latviešu tautas un arī Latvijas vārdā, atsaucoties uz brīvās Latvijas Satversmes

likumiem. Tā arī bija vienīgā pretestības kustība Latvijā, kurai bija sakari ar ārzemēm,

to skaitā ar Rietumu valstu valdības pārstāvjiem.

LCP izstrādātie politiskie dokumenti tika nosūtīti uz ārzemēm iesniegšanai

Rietumu valstu valdībām un starptautiskajām organizācijām. Tajos tika nosodīta

vācu un padomju okupācija, prasīta to karaspēka izvākšana un Latvijas valstiskuma

atjaunošana. E. Andersons un L. Šiliņš uzskata, ka galvenais LCP ideologs un

iedvesmotājs bijis profesors K. Čakste, kam bija skaidra stāja, demokrātiski principi,

tīra, politiski neaptraipīta pagātne, turklāt viņa vārds bija pazīstams un respektēts

ārzemēs. 37

Bez politiskām aktivitātēm nozīmīgākais darbs, ko veica LCP, bija latviešu bēgļu

glābšanas akcija pāri Baltijas jūrai, organizējot laivu braucienus no Kurzemes uz

Zviedriju. Vairāk nekā 120 laivu un citu peldlīdzekļu no 1942. gada līdz 1945. gadam

ieradās Zviedrijā. Pēc Zviedru-latviešu palīdzības komitejas datiem, 1945. gada

maijā Zviedrijā bija reģistrēti 4559 bēgļi no Latvijas.38

L. Šiliņš pozitīvi vērtē LCP Militārās komisijas, kā arī kureliešu darbību. Komisijai

bija labi sakari kā ar Latviešu leģionu, tā arī Aizsargu organizāciju. Tai izdevās

1944. gada beigās Kurzemē sapulcināt vairākus tūkstošus latviešu karavīru, kas

vēlējās turpināt cīņu par neatkarīgu Latviju. Latviešu leģiona pulka komandieris

V. Janums bija sagatavojis plānu latviešu divīzijas apbruņošanai. Vācu SS un SD

šo kustību iznīcināja nodevības dēļ. 39
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Arī Dz. Ērglis pozitīvi vērtē LCP un kureliešu darbību. Atsevišķi avoti liecina, ka

bijis plāns - ja Rīgai tuvotos Sarkanā armija, tad organizēt bruņotu sacelšanos

vācu armijas aizmugurē, lai sagrābtu varu kaut uz divām trijām dienām, neielaist

pilsētā padomju karaspēku un pa radio paziņot visai pasaulei par neatkarīgas Lat-

vijas atjaunošanu, kā arī laikus saistīties ar ASV un Lielbritāniju, lai tās sniegtu

Latvijai palīdzību un panāktu neatkarības atzīšanu, tā Dz. Ērglis.4o LCP un kurelieši

tomēr nevarēja būtiski mainīt kara notikumu gaitu un Latvijas traģisko likteni. Pēc

kureliešu sagrāves Kurzemes katlā līdz nacistiskās Vācijas kapitulācijai plašāka

nacionālā pretošanās kustība vairs nepastāvēja.

Izvērstāks vērtējums kureliešu darbībai dots H. Biezā grāmatās un rakstos.

Viņš uzskata, ka kurelieši, no vienas puses, pildīja vācu izlūkdienesta uzdevumus,

bet, no otras puses, bija iecerēts kā topošs militārs spēks Latvijas neatkarības

izcīnīšanā kara beigās. 41 H. Biezais arī atzīmē, ka, lai gan kureliešiem bija formāla

un faktiska saistība ar Vācijas militārajām iestādēm, jau no pirmajām kureliešu

organizēšanas dienām viņu vadītājiem bija izteikti nacionāla apziņa un mērķi.
Kureliešiem bija nereāli plāni - kara beigu posmā cīnīties kā pret vācu režīmu, tā

pret padomju karaspēku un, izmantojot abu novājināšanos, panākt Latvijas val-

stiskuma atjaunošanu. Viens no kureliešu līderiem -K. Upelnieks bija pārliecināts,
ka Otrā pasaules kara beigās var atkārtoties 1918.-1919. gada scenārijs un tajā

kurelieši būs nacionālās armijas kodols.

Starp ģenerāli Kureli un Bangerski bija ideoloģiska un politiska plaisa. Kurelieši

cerēja uz vācu un krievu sabrukumu kara beigās, bet R. Bangerskis un A. Silgailis

savukārt cīnījās kopā ar nacistisko Vāciju pārliecībā, ka tā karu uzvarēs, bet pēc

tam, ievērojot leģionāru varonīgās cīņas, arī Latvijai tiks ierādīta vieta JaunajāEiropā.

Tās bija divas nesavienojamas koncepcijas, un tādas tās palika līdz kara beigām. 42

Jāpiekrīt U. Neiburgam, ka historiogrāfijā atrodamie darbi liecina, ka līdz šim

nepietiekama uzmanība ir pievērsta nacionālās pretošanās kustības izpētei un vēr-

tēšanai. Padomju historiogrāfijā šie jautājumi vai nu noklusēti, vai traktēti izkropļotā,

ideoloģizētā formā, pamatos akcentējot sarkano partizānu cīņas un "buržuāzisko

nacionālistu nodevību" 43
. Savukārt daļai trimdas autoru darbu ir izteikti nacionāl-

patriotiska ievirze, kas arī nesniedz problēmas objektīvu izgaismojumu.44 Pretošanās

kustības vērtējumā dominē divi viedokļi: viens -tā bija visaptveroša un centralizēta,

un tajā bija iesaistīts ļoti daudz cilvēku; otrs - tā tomēr bija vāja un nenozīmīga.

Nepietiekami objektīvi izvērtēti arī atsevišķi politiskie un sabiedriskie darbinieki,

kuru darbība vācu okupācijas periodā balansē starp kolaborāciju un pretošanos.

Interesantas domas par nacionālo pretošanās kustību Latvijā kara laikā ir izteicis

arī K. Kangeris. Viņš uzskata, ka to ietekmēja arī Rietumvalstu un PSRS vienošanās

atbalstīt tikai tās kustības, kas sadarbojās ar Maskavu. Un, kaut arī Rietumvalstu
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slepenie dienesti saņēma daudz vērtīgu dokumentu no baltiešu pretestības kustī-

bām, Rietumi nespēja kaut ko reālu solīt pretī, jo bija akceptējuši Baltijas valstu

palikšanu PSRS sastāvā pēc Otrā pasaules kara. 45 Nacionālās pretošanās kustības

vēstures tālākas izpētes nepieciešamību nosaka arī pašreizējā politiskā situācija

Latvijā, mūsu valsts ārpolitiskās prioritātes, kā arī sabiedrības integrācijas uzde-

vumi. Jāatbrīvojas no aizspriedumiem, pārspīlējumiem un deformētiem apgalvo-

jumiem gan par latviešu tautas izteikto kolaboracionismu, gan arī tās milzīgo

pretošanos okupācijas režīmam.

Pētot nacistiskā okupācijas režīma politiku Latvijā, atsevišķi autori pievērsušies

arī Vācijas izstrādātajiem Baltijas un Austrumeiropas kolonizācijas plāniem. Tā

V. Zariņš uzsver, ka visbiežāk lietotie argumenti, lai pamatotu vācu tiesības uz Baltijas

valstīm, bija: atradēju tiesības, iekarotāju tiesības, specifikatora un kultūrtrēģera

tiesības v.c. Okupācijas periodā, uzskata V. Zariņš, pastāvēja vēl rupjāki vēstures

viltojumi, kas skaidroja, ka Baltija esot sensena ģermāņu zeme un ģermāņus no

tās esot izspieduši igauņi, latvieši un lietuvieši.46 Tāpat tika apgalvots, ka galvenie

kultūras nesēji reģionā bijuši vācieši, ka Rīga ir vācu pilsēta.

Nacistu centienus iznīcināt un kolonizēt okupēto teritoriju iedzīvotājus ļoti skaidri

pauda SS avīzes "Das Schwarze Korps" 1942. gada 20. augusta ievadraksts. Tajā

uzsvērts: "Mūsu uzdevums ir Austrumu apgabalus nepārvācot šī vārda agrākajā

uztverē, t.L, tur dzīvojošiem ļaudīm iemācot vācu valodu un vācu likumus, bet

mums jārūpējas par to, lai Austrumos turpmāk dzīvotu tikai cilvēki ar īstām vācu

un ģermāņu asinīm."47 Profesors E. Andersons, komentējot šo rakstu, atzīmēja, ka

jau 1942. gadā Vācijā radās 25 gadu darba plāns Baltijas telpas, kā arī plašāku

Krievijas apgabalu pilnīgai pārvācošanai. Latvija un latviešu tauta nebija nekāds

izņēmums. Latvija jau vācu plānošanas sākumā 1941. gadā bija nosaukta par

Livoniju, bet taktisku iemeslu dēļ tai piešķīra nosaukumu "Latvijas ģenerālapga-

bals", lai vēlāk to galīgā veidā apzīmētu par Dīnlandi (Daugavas zemi). Daļu lat-

viešu, kuriem bija daļēji vāciska izcelsme vai kuri citādi derēja asimilācijai, pārvā-

cotu un atstātu Latvijā. Neasimilējamos pārvietotu uz Baltkrieviju vai Vāciju kā

darbaspēku bez atgriešanās iespējām. Ja Vācija karā būtu uzvarējusi, tad latviešu

tautai būtu jābeidz pastāvēt 1967. gadā. 48

Visapjomīgāko pētījumu par Vācijas kolonizācijas plāniem Latvijā veicis profe-

sors H. Strods. Viņš savā darbā "Zem melnbrūnā zobena", izmantojot Latvijas,

Vācijas, Anglijas un ASV arhīvu materiālus, kā arī plašu literatūru, centies analizēt

nacistu plānu Ost. H. Strods atzīmē, ka tā realizācijā vislielākie nopelni ir A. Rozen-

bergam, ko Ā. Hitlers bija iecēlis par savu pilnvaroto Austrumeiropas telpas

izkārtošanai. 49 A. Rozenbergs īpaši akcentēja to, ka Baltijas zeme paredzēta par

vācu apmešanās zemi.
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H. Strods savā darbā raksta par četriem Austrumu telpas izkārtojuma plā-

niem. Viņš uzsver, ka Vācijas nacionālā politika tika rūpīgi slēpta no Baltijas tautām.

Tās pamatmērķi bija - iekaroto teritoriju sadalīšana, tautu sašķelšana, inteliģen-

ces iznīdēšana, cenšanās novērst Baltijas un citu tautu sadarbību. Rezultātā, se-

cina H. Strods, Austrumu ģenerālplānu mērķis bija Latvijas un latviešu tautas

iznīcināšana. 50

Arī K. Kangeris epizodiski pievērsies Vācijas kolonizācijas plāniem Baltijā. Viņš
raksta par to, ka 1944. gadā bija izstrādāts projekts, kas paredzēja evakuēt no

Baltijas valstīm uz Vāciju apmēram 2 000 000 Latvijas un Igaunijas iedzīvotāju.51

A. Rozenbergs arī pamatoja, kāpēc visi latvieši un igauņi ir evakuējami - pirmām

kārtām, lai leģionā uzturētu cīņas sparu, vājinātu padomju pusi, glābtu šīs tautas

no iznīcības boļševisma jūgā. Evakuētajiem izdarīja arī slepenas rasiskas pārbaudes,

kas rādīja, ka liela masa igauņu un latviešu bēgļu ir rasiski nevainojama, potenciāli

derīga vēlākai pārvācošanai. 52

Vācu vēsturniece K. Reihelte, pētot nacistu kolonizācijas plānus, atzīmē, ka

grūti precīzi definēt ģenerālplāna Ost saturu, jo ir bijuši izstrādāti tā vairāki varianti,

kuri diemžēl nav saglabājušies. Atrodami vienīgi Austrumu apgabalu reihsministrijas

rasu politikas speciālista E. Vetcela atreferējumi par to. Pirmais plāna variants pēc

H. Himlera iniciatīvas izstrādāts 1940. gada pavasarī. Otrais variants - 1941. gada

beigās un 1942. gada sākumā. Tajā tika paredzēts no Austrumeiropas zemēm pār-

vietot ap 64-51 miljonu iedzīvotāju, to skaitā no Baltijas apmēram 50 procentu.

Pēc H. Himlera domām, Baltija bija jāpakļauj totālai ģermanizācijai.53 Ost plānos

bija divi līmeņi - īstermiņa okupācijas politika kara laikā un ilgtermiņa rasu un

kolonizācijas politikas mērķi. Tie netika īstenoti, jo Vācija zaudēja karu, un latvieši

neizjūta tā sekas.

Analizējot pētāmās problēmas historiogrāfiju, jāatzīmē, ka vēsturnieku uzma-

nība ir bijusi pievērsta arī kara noziegumiem, īpaši holokausta jautājumam Latvijā.

Viens no nozīmīgākajiem pētījumiem ir A. Ezergaiļa darbs "Holokausts vācu oku-

pētajā Latvijā". Tā ievadā autors atzīmē: "Izpratne par holokaustu Latvijā ir svār-

stījusies no nolieguma līdz pārspīlējumam, no iespējamā līdz neiespējamajam. Šī

darba mērķis ir diskusiju un izpratni novirzīt iepretim centram, uz pieņemamības

sfēru." 54 A. Ezergailis uzskata, ka holokausta vēsturniekiem jāsaskaras ar diviem

grūti pārvaramiem šķēršļiem, t.i., jāapgāž mīti, ko radījušas nacistiskās Vācijas un

PSRS propagandas iestādes. A. Ezergailis arī uzsver, ka viņa darbs ir atspēkojums

tiem vēsturniekiem, kas apgalvo, ka ebrejus Latvijā nogalināja pēc vietējo inicia-

tīvas, pat pret vācu gribu un nodomiem. Starpvaru laiks Latvijā faktiski neeksistē.

Nacistu speciālajām vienībām, ierodoties Latvijā, tika dota pavēle mudināt latvie-

šus uz ebreju nogalināšanu. Vācieši ir darījuši visu, lai atbildības jautājumu pa-



Antonijs Zunda. Vācu okupācijas varas politika Latvija: nostādnes vēstures literatūrā 197

darītu neskaidru. A. Ezergailis apšauba antisemītismu kā motīvu latviešu līdzda-

lībai holokaustā - ".. viņi tika pamudināti, viņiem pavēlēts un dota atļauja". Ir

pierādāms, ka visniknākie latviešu antisemīti iznīcināšanas akcijās nepiedalījās. 55

Viens no jautājumiem, par ko historiogrāfijā notiek diskusijas, ir nogalināto

Latvijas ebreju skaits. Pēc A. Ezergaiļa domām, tas nepārsniedz 61 000 cilvēku,

kas veido 65% no 1935. gadā Latvijā dzīvojošiem ebrejiem. Viņš uzskata, ka

apmēram 4-5 tūkstoši ebreju no Latvijas 1944. gadā tika izvesti uz Vāciju. Savukārt

cits kompetents holokausta izpētes speciālists M. Vestermanis, balstoties uz

avotiem, atzīmē, ka nacistu okupācijas apstākļos bojā gājuši aptuveni 75 000 Latvijas

Republikas ebreju tautības pilsoņu. 56 Turklāt tas jāuzskata par minimālāko skaitu,

jo kara pirmajās nedēļās jau bija nošauti vairāki tūkstoši ebreju.

M. Vestermanis atzīst, ka svarīgs jautājums ir sabiedrības reakcija uz ebreju

vajāšanu un fizisko iznīcināšanu. Pēc viņa domām, vienā sabiedrības polā atradās

ekstrēmie antisemīti, no kuriem arī rekrutējās iznīcināšanas aparātam nepiecieša-
mie kadri. Bet pretējā polā atradās tā sabiedrības daļa, kas ne vien nosodīja

holokaustu, bet arī centās vajātajiem palīdzēt. "Starp abiem poliem atradās ne tikai

vienaldzīgie, inertie, bet arī svārstīgie, kuru noskaņojuma un nostājas maiņu lielā

mērā noteica politiskā konjunktūra, kas savukārt bija atkarīga no situācijas 2. pasau-

les kara frontēs." 57

Holokausta pētnieks L. Dribins cenšas dot atbildi uz to, kas vainīgs ebreju

iznīcināšanā Latvijā. Viņš uzsver, ka jau 1941. gada martā-aprīlīĀ. Hitlera uzdevumā

vācu SS un drošības dienesta atbildīgie darbinieki izstrādāja plānu ebreju iznīci-

nāšanai vācu ieņemtajās teritorijās. Tas bija nacistiskās Vācijas organizēts un

paveikts noziegums, kurā piedalījās arī kāda daļa latviešu. Kāpēc tā notika? Vācu

oficiālā versija bija, ka tā esot latviešu atriebība par ebreju izdarībām padomju

varas laikā, tā saucamajā Baigajā gadā. Tā bija nacistiem izdevīga versija, jo novēla

visu atbildību uz latviešu nāciju.58 L. Dribins piekrīt šajā jautājumā A. Strangam, ka

ebreju iznīcināšana būtu notikusi pat tad, ja visa kopiena kā viens 1940. gada

jūnijā būtu nolādējusi padomju okupantus. To paredzēja nacisma plāni... ka Otrā

pasaules kara rezultāts būs ebreju rases iznīcināšana Eiropā. 59

Aplūkojot tēmu par vainu un atbildību holokaustā, M. Vestermanis uzskata, ka

tā prasa striktu un godīgu atbildi. Ebreju likteni neizšķīra Latvijā, un latviešu nostāja

to pamatos nebūtu varējusi izmainīt, tomēr jāapzinās, ka bez vietējo kolaboracionistu

līdzdalības drausmīgajā asinsizliešanā nacistiem nebūtu izdevies tik ātri un radikāli

padarīt Latviju Judenfrei.™

Holokausta pētnieku vidū notiek diskusijas arī par to, cik liels ir no ārzemēm

Latvijā ievesto un noslepkavoto ebreju skaits. M. Vestermanis atzīst, ka tie nekādā

gadījumā nav 240 000, ko savulaik uzdeva padomju Ārkārtējā komisija. Pēc viņa
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domām, analizējot avotus ar augstu ticamības pakāpi, kopējais no ārzemēm ievesto

ebreju skaits līdz 1944. gada vasarai bija 50-60 tūkstoši cilvēku. 61 Savukārt A. Ezer-

gailis vairāk piekrīt G. Šneideres aplēsēm un uzskata, ka Latvijā ieveda nedaudz

vairāk par 20 000 ebreju.62

Latvijas holokausta historiogrāfijas būtiska iezīme ir tā, ka salīdzinājumā ar

citu valstu pētniekiem tā sākusi pievērsties ebreju iznīcināšanai ne tikai lielajās

pilsētās, bet arī mazpilsētās. A. Ezergaiļa iepriekš minētajā grāmatā tam ir veltīta

vesela nodaļa. A. Ezergailis kopā ar pētnieci R. VTksni jau 1998. gadā publicējis
rakstu "Ebreju iznīcināšana Subatē". Autori konstatē, ka ebreju slepkavības Subatē

1941. gada 21. jūlijā organizēja Ilūkstes apriņķa pašaizsardzības vienību dalībnieki

pēc vācu okupantu - konkrēti Einsatzgruppen A personāla pavēles. Rakstā apko-

potie dokumenti parāda, ka ebreju apšaušana bija apriņķa centra vadīta, nevis

spontāna vietēja akcija.63 Subates ebreji tika nogalināti trīs nedēļas pēc tam, kad

vācieši ienāca pilsētā. A. Ezergailis un R. Vīksne ir pārliecināti - viņu raksts pierāda,

ka ".. tiem, kas uzskata, ka iedzīvotāju apšaušana Latvijā notika starpvaru laikā,

būs jāmeklē cita vieta, nevis Subate" 64
.

Tēmu par ebreju iznīcināšanu mazpilsētās cenšas pētīt Dz. Ērglis, pievērsdamies

dažām holokausta epizodēm Krustpilī. Arī viņš konstatē, ka šie noziegumi tika veikti

pēc nacistu okupācijas varas rīkojuma. Izpildot to, Krustpils policijas vecākais poli-

cists K. Balodis un pilsētas galva M. Oskars Vētra pavēlēja savākt ebrejus vienā vietā.

Sākumā viņus ieslodzīja lopkautuvē, bet pēc tam pārvietoja uz geto. Tajā atradās

400 cilvēku. Krustpils geto iemītnieki tika nogalināti Kaķīšu purvā. Dz. Ērglis šiem

notikumiem izseko, pētot Beilas Bellas Veides un citu Krustpils ebreju traģisko likteni. 65

90. gadu vidū žurnālā "Latvijas Vēsture" parādījās materiāls arī par čigānu

holokaustu Latvijā Otrā pasaules kara gados. J. Neilands apraksta čigānu iznīci-

nāšanu Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē. Viņš atzīst, ka, pēc vairāku autoru

domām, tika nošauti 50-65% no tolaik Latvijā dzīvojošajiem čigāniem. 66

Holokausta tēma atjaunotajā Latvijā ir kļuvusi par nozīmīgu izpētes objektu

dažādu paaudžu vēsturniekiem. Blakus fundamentālajiem A. Ezergaiļa, M. Vester-

maņa, L. Dribina pētījumiem parādījušies interesanti R. Vīksnes, Dz. Ērgļa un citu

autoru darbi. Holokausta problēmai mūsdienās ir ne vien zinātniska, akadēmiska,

bet arī politiska nozīme. Latvijas sabiedrībai jāizprot un jāizvērtē sava nesenā sarež-

ģītā vēsture, arī tās atsevišķu locekļu līdzdalība holokaustā. Bet absurdi ir runāt

par kolektīvo tautas vainu un kolektīvo atbildību. Jācer, ka tuvākajā nākotnē,

izmantojot jaunus avotus, parādīsies daudzi interesanti darbi.

Nacistiskā okupācijas režīma saimnieciskās politikas izpētei Latvijā visnopietnāk

pievērsies trimdā dzīvojošais A. Aizsilnieks. Viņš 60. gadu beigās Zviedrijā publicēja

pazīstamo grāmatu "Latvijas saimniecības vēsture 1914-1945", kurā ir arī plaša
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nodaļa par vācu okupācijas laiku. 67 Šī darba kvalitāti apstiprina tas, ka 2000. gadā

Toronto izdotajā rakstu krājumā "Okupācijas varu nodarītie postījumi Latvijā 1940—

1990", saīsinātā veidā pārpublicēts šis A. Aizsilnieka pētījums. No ārvalstu vēstur-

niekiem apskatāmajai problemātikai pievērsies vācu pētnieks H. H. Vilhelms, kas

90. gadu vidū žurnālā "Latvijas Vēsture" publicē divus rakstus. 68

A. Aizsalnieks atzīst, ka Vācijas saimnieciskā politika Latvijā un citās Baltijas val-

stīs okupācijas perioda sākumā bija diezgan pretrunīga un nekonsekventa, izņemot
vienu -izsūknēt no Baltijas valstīm pēc iespējas vairāk saimnieciskā labuma. Saska-

ņota politika nebija iespējama tāpēc, ka ar šo jautājumu risināšanu nodarbojās vairākas

Vācijas valdības iestādes un katrai bija atšķirīga pieeja un mērķi. Vācijas Četrgadu
saimniecības plāna vadītājs H. Gērings, izejot no pieņēmuma, ka karš ar PSRS turpi-

nāsies dažus mēnešus, ieteica okupētos apgabalus nesaudzīgi ekspluatēt. Viņa vadītā

iestāde centās no Latvijas izvest pēc iespējas vairāk izejvielu un pārtikas produktu. 69

Atšķirīgāka pieeja attiecībā uz saimniecisko politiku okupētajās zemēs bija
A. Rozenberga vadītajai Austrumzemju ministrijai. Tā uzskatīja, ka okupētie apgabali

nav tikai vienkārši izlaupāmi, bet maksimāli jāizmanto to ražošanas potenciāls. Šie

apgabali atradās tuvāk frontei, un tāpēc to rūpniecība un lauksaimniecība varēja

ērtāk un vienkāršāk apgādāt Vācijas armiju. A. Rozenbergs uzskatīja, ka Ostlandē

lietderīgi veidot privātos uzņēmumus, kas būtu racionāli un atmaksātos. Šie uzņē-

mumi bija domāti kā vācu uzņēmumi. 70

Trešais nogrupējums, kam bija liela nozīme saimniecisko jautājumu risināšanā,

bija vācu militārās iestādes. Vācijas Bruņoto spēku virspavēlnieka V. Keitela plānā

bija paredzēts armijas aizmugurē veidot īpašas grupas, kuru uzdevumos ietilptu

saimniecisko vērtību savākšana un nosūtīšana uz Vāciju, kā arī karaspēka apgāde.

V. Keitels uzskatīja, ka šie rīkojumi bauda priekšrocības salīdzinājumā ar reihs-

komisāru un citām vācu iestādēm. Šīs funkcijas Latvijā veica īpaša Kara saimniecības

komanda Rīgā.71

Plaši izmantojot Vācijas arhīvu dokumentus, H. H. Vilhelms kritiski vērtē nacistu

realizēto saimniecisko politiku Latvijā. Viņš atzīmē, ka vācu civilpārvalde atstāja spēkā

visus PSRS valdības rīkojumus par īpašumu nacionalizāciju. Ne mazāk delikāts bija

jautājums par atalgojumu, kādu saņēma vācu okupācijas iestāžu darbinieki un vie-

tējie iedzīvotāji. Saimnieciskā stāvokļa pasliktināšanos veicināja arī patvaļīgi noteik-

tais reihsmarkas un rubļa apmaiņas kurss, kas bija viens pret desmit. Tāda politika,

pēc H. H. Vilhelma domām, veicināja Latvijas un pārējo Baltijas valstu izputināšanu. 72

A. Aizsilnieks, balstoties uz plašiem statistikas materiāliem, pierāda, kā notika

Latvijas izlaupīšana. Pamatos Latvijas kokmateriāli, pārtikas produkti, izejvielas un

citas materiālās vērtības tika izvestas uz Vāciju. Bet liela daļa sviesta, labības, bekona,

cukura, olu, konservu v.c. nonāca vācu armijas rīcībā. Vācu iestādes uzskaitīja un
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izveda no Latvijas ne tikai izejvielas un pārtiku, bet arī fabriku iekārtas un mašīnas.

Tā aizvesti tika Rīgas finiera fabriku darbgaldi, elektromotori, ēvelmašīnas, munīcijas

ražošanas tehnoloģiskā līnija utt.72

Būtisks jautājums, kam saimnieciskās politikas pētnieki pievērsuši uzmanību,

ir īpašumu reprivatizācija. Latvijas uzņēmēji jau 1941. gada 17. jūlijā griezās pie

Kara saimniecības komandas Rīgā vadītājiem ar lūgumu atjaunot īpašuma tiesī-

bas. Lielākie nacionalizēto uzņēmumu reprivatizācijas pretinieki bija H. Gērings un

reihskomisārs H. Loze. Līdz 1942. gada beigām bija reprivatizēti tikai 238 sīk-

tirdzniecības uzņēmumi. Tikai pēc tam, kad Vācija sāka ciest nopietnu sakāvi

Austrumu frontē, Ostlandes reihsministrs A. Rozenbergs 1943. gada 18. februārī

izdeva rīkojumu par privātīpašuma atjaunošanu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Tas

tika darīts ar vienu mērķi - veicināt ekonomikas aktivizēšanos, kā arī celt latviešu

karavīru kaujas sparu frontē. A. Rozenberga rīkojums tomēr bija ļoti ierobežots, jo

noteica, ka reprivatizācija var notikt tikai tad, ja tā nav pretrunā ar vispārības un

kara saimniecības interesēm. 74

Kā atzīmē H. H. Vilhelms, okupācijas režīma atsevišķas iestādes (okupēto Aus-

trumzemju reihsministrija), lai uzlabotu vietējo apgādi, efektīvāk izmantotu vietējo

darbaspēku un izejvielas, 1942. gadā plānoja sākt vietējās rūpniecības atjaunošanu.

Bet pret to nostājās Četrgadu plāna vadība, saimniecības štābs Ost, Kara ekonomikas

pārvalde v.c. Galu galā vienojās, ka fabriku atjaunošana Austrumos kaut cik lielos

apmēros nebūtu pieļaujama. Šādu lēmumu noteica ne vien izejvielu un energoresur-

su trūkums, kas uz to laiku jau bija izlaupīti, bet arī ideoloģiski un politiski motīvi.75

A. Aizsilnieks savā darbā pētījis vācu režīma naudas politiku, kredītiestāžu

darbību, kooperāciju, nodokļu sistēmu, kā arī atsevišķu tautsaimniecības nozaru -

lauksaimniecības, rūpniecības, mežsaimniecības, tirdzniecības, sakaru un transporta

attīstību. Atsevišķi izdalīti jautājumi par darba apstākļiem un sociālo apdrošināšanu.

Tas liecina, ka A. Aizsilnieka pētījums ir ļoti detalizēts un komplekss un aptver vācu

okupācijas režīma politikas visas jomas.

Vērtējot Vācijas realizētās politikas sekas, A. Aizsilnieks konstatē, ka okupācijas

vara nodarījusi Latvijas saimniecībai milzīgus zaudējumus. Tie bijuši aptuveni 660

miljoni ASV dolāru pēc to 1940. gada vērtības. Pēc PSRS Ārkārtējās komisijas

aprēķiniem, tie sastādījuši 20 miljardu pēckara padomju rubļu. A. Aizsilnieks atzīst,

ka precīzus aprēķinus ir grūti veikt, jo nav objektīvas informācijas ne par to, cik

izvests materiālo vērtību uz Vāciju, ne par armijas vajadzībām izlietotajām, ne kara

laikā iznīcinātajām. 76

Nacistiskā okupācijas režīma kultūrpolitika Latvijā kara gados līdz šim nav bijusi

daudzu vēsturnieku pētījumu priekšplānā. Tikai atsevišķi pētnieki, piemēram, K. Kan-

geris, I. Šķiņķe un V. Zariņš, pievērsuši uzmanību šim jautājumam. 1996. gada
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oktobrī starptautiskās zinātniskās konferences laikā Jūrmalā K. Kangeris nolasīja

izsmeļošu referātu "Nacionālsociālistiskās Vācijas plāni Baltijā un to izpausme

Latvijas ģenerālapgabala kultūrpolitikā". Tajā viņš atzīmē, ka Vācijas kultūrpolitika

okupētajās Baltijas valstīs tālākā perspektīvā galvenokārt saistījās ar to kolonizēšanu,

pārvācošanu un pievienošanu Vācijas reiham.77

Reihskomisārs H. Loze attiecībā uz vadlīnijām kultūras sfērā 1941. gada jūlija

beigās uzsvēra sekojošo: "Visi pasākumi dibināt igauņu, latviešu, lietuviešu un

baltkrievu universitātes un augstskolas ir jānoraida. Pret amatniecības skolu un

mazāku tehnisku mācību iestāžu ierīkošanu nav iebildumu. Vācu valodas lietošanai,

vismaz skolās, būs speciāli rīkojumi. Var ievadīt darbus, lai Tērbatas universitāte

atkal kļūtu par vācisku universitāti un lai arī Tehniskā augstskola Rīgā atkal par

tādu pārtaptu."78 Tomēr, kaut pastāvēja šādi dzelžaini kolonizācijas plāni, 1941. gada

rudenī darbu atsāka latviešu skolas, universitāte, darbojās teātri, iznāca latviešu

prese un grāmatas.

Diezgan skaidri iezīmējās viena vadlīnija -vienmēr uzsvērt vācu kultūras pārākuma

nozīmi Baltijā, vienlaikus noniecinot latviskā lomu. Arī Austrumu apgabalu reihsministrs

A. Rozenbergs, kam bija baltiska izcelšanās, pakļāvās nacistu režīma vadošajām

nostādnēm un pretēji savai agrākajai pārliecībai 1941. gada rudenī sāka uzsvērt, ka

Austrumu zemēs nav savas patstāvīgas kultūras, bet ir tikai vācu un krievu kultūras

atdarinājumi. Vēstures mācīšana skolā tika pakļauta stingrai pārraudzībai. Latvijas

vēstures institūtu likvidēja, pārvēršot to par vēstures dokumentu krātuvi. Universitātē

bija izdoti speciāli vēstures mācīšanas noteikumi. Kopumā visas kultūras un izglītības

iestādes nonāca stingrā okupācijas pārvaldes uzraudzībā. Aizliedza lietot tādus

jēdzienus kā Latvijas Republika un Latvijas valsts, atļaujot runāt tikai par Baltijas

zemēm vai baltu tautu dzīves telpu. Svarīga kultūrpolitikas sastāvdaļa bija cenzūra. 79

V. Zariņš ir pievērsis uzmanību nacistiskā režīma valdošo ideju izplatībai Latvijā

kara gados. Viņš uzsver, ka 1941. gadā centrālo vietu propagandas programmā

ieņēma staļinisko briesmu darbu aprakstīšana, rīdīšana pret ebrejiem un Hitlera

slavinājumi. Nākamajā gadā pastiprinājās Jaunās Eiropas idejas propaganda.

1943. gadā centrālā vietā ir aicinājumi latviešiem kopā ar Lielvāciju cīnīties pret

boļševistiskajiem agresoriem Austrumos. 1944. gadā propagandas mašīna spieda

latviešu tautu doties bēgļu gaitās.

V. Zariņš atzīmē, ka vācu okupācijas periodā Latvijā dažkārt tika publicēti arī

vērtīgi dzejas un prozas darbi, veikti zinātniski pētījumi. Bez šaubām, to neveici-

nāja okupācijas apstākļi, jo tie kultūrai bija nelabvēlīgi. V. Zariņš šo procesu skaidro

ar daļēju kultūras inerci, proti, dienas gaismu ieraudzīja tās kultūras vērtības, kas

bija radušās Latvijas neatkarības periodā. Tā bija kā ".. latviešu inteliģences gulbja

dziesma"80.
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Latvijas pašpārvaldes ietvaros darbojošās Izglītības un kultūras ģenerāldirekci-

jas funkcijas ir pētījusi I. Šķiņķe. Viņa uzskata, ka ģenerāldirekcijas rīcības pirmais

virziens bija informācijas vākšana par okupētās Latvijas kultūras iestāžu darbu,

nododot savāktās ziņas vācu iestādēm. Otrs virziens bija kultūras sfēras pārkār-

tojumu organizēšana atbilstoši okupācijas režīma mērķiem un ideoloģijai. Vācieši

pilnībā tiecās pārzināt un kontrolēt Latvijas ģenerālapgabalā esošās kultūras un

izglītības iestādes. 81

Izvērtējot līdz šim historiogrāfijā paveikto par nacistu okupācijas režīma kultū-

ras un izglītības politiku, var konstatēt, ka joprojām nav apjomīga pētījuma par šo

problēmu. Pašlaik paveiktais galvenokārt ir kāds fragments no kopainas. Nākotnē

noteikti jāveic plašāki un aptverošāki pētījumi ne vien Latvijas, bet arī Vācijas arhīvos,

lai atsegtu šo ļoti būtisko Vācijas okupācijas režīma politikas sfēru.
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Antonijs Zunda

The Policies of the German Occupation Authorities in Latvia:

Approaches in the Historical Literature

Summary

The historiography of the issue of Latvian Second World War history, including

the evaluation of the policies of the Nazi German occupation regime, is a complex

problem. As a whole, this historiography can be notionally divided into four large

groups: works of the Soviet period, research by Latvian exile authors, opinions of

foreign historians, as well as research conducted in Latvia after the restoration of

independence. It should be noted that the characteristic feature of the historiogra-

phy to be analysed is the different approaches to the evaluation of the problem

among the mentioned schools of historians. This can generally be explained by

the various political orientations, the basis of the research sources and the me-

thods of these schools.

Basically, historians have focused on researching various aspects of the

problem to be examined. In analysing the general tendencies of the themes, it may

be determined that the most important share of the works deals with the military

policies of the Nazi regime in Latvia. Here the main problem is the evaluation of

the activities of Latvian inhabitants involved in various German military formations

during the Second World War period. As is noted by a well-known scholar of this

issue, Kārlis Kangeris, the problem is not only of an academic nature, but today it

is directly associated with current politics.

In evaluating the establishment of the Legion as well as the conscription of

Latvian citizens into USSR military formations, Professor Heinrihs Strods notes
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that the illegal general mobilisation of Latvian soldiers and their involvement in the

war between both criminal totalitarian regimes was one of the greatest tragedies

of the 20th century for the Latvian nation.

Exile historian I. Kažociņš had a different view, and in his work Latviešu karavīri

zem svešiem karogiem [Latvian Soldiers Under Foreign Flags], he emphasises

that the soldiers of the Latvian Legion were courageous and loyally served in the

German armed forces, as these had given them their only chance to fight against

the destroyers of their nation - the Communists. The Latvians had hoped that with

their blood they would win the right for the nation to renew the state destroyed by

the Communists.

The young historian Uldis Neiburgs considers that the history of the Latvian

Legion clearly shows that in fighting under foreign flags and subject to foreign

ideologies, the recovery of freedom and independence has been very problematical

for our nation.

There is also no absolutely precise answer to the question of the number of

Latvian soldiers who fought on the side of Nazi Germany. The closest to the truth

is Kangeris, who in his recent works writes that, in the whole of the period of the

German occupation, 1941-1945, about 110,000 ethnic-Latvian citizens served in

German military formations.

Important contributions to the discovery of the truth as to whether the Latvian

military formations in the German armed forces were, in their basic contingent,

volunteers or conscripts have been given by A. Ezergailis, K. Kangeris, M. K. Baltais

and others.

In evaluating as a whole the research historiography associated with the issue

of the Legion, one can conclude that today there is no complex work regarding

this complicated and controversial historical problem. Individual authors such as

K. Kangeris, A. Ezergailis, U. Neiburgs. M. K. Baltais and others examine only one

or several aspects of this issue. Today a comprehensive study on the Legion is

needed, in which Russian, German, USA, British and Latvian archive documents

would be utilised.

In evaluating the policies of the German occupation authorities in Latvia, and

the examination of its main problem issues in historiography, it should be noted

that historians have paid a great deal of attention also to such a serious problem

as collaboration. This was a more or less typical phenomenon in all occupied

European states. Authors such as K. Kangeris, I. Šneidere, R. G. Waite, M. Kotts,

E. Pelkaus and others have focused on questions of collaboration in Latvia. Kangeris

considers that in the Baltic States all the forms of collaboration could be observed:

neutral, unconditional, some stipulated conditions for co-operation with the occu-

pation authority and tactical collaboration.
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Works found in the historiography show that up to now insufficient attention

has been paid to the investigation and evaluation of the national resistance mo-

vement. Its evaluation is dominated by two points of view: one that it was all-

encompassing and centralised, and a great many people were involved in it; and

the other view that it was nevertheless weak and insignificant. Insufficiently
evaluated are also individual political and public figures whose activities in the

period of the German occupation balanced between collaboration and resistance.

In researching the policies of the Nazi occupation regime in Latvia, individual

authors have focused also upon the colonisation plans for the Baltic States and

Eastern Europe formulated by Germany. The most voluminous research about the

German colonisation plans has been done by Professor Strods. In his work Zem

melnbrūnā zobena [Under the Black and Brown Sword], basing on archive mate-

rials from Latvia, Germany, Britain and USA, as well as an extensive choice of

literature, he has attempted to analyse the Nazi plan Ost [East]. In addition, Kan-

geris has episodically turned his attention to the German colonisation plans in the

Baltic States.

In analysing the historiography of research problems, it should be noted that

the attention of historians has also been focused upon war crimes, especially

Holocaust issues in Latvia. One of the more important studies is the work by

A. Ezergailis Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941-1944 [The Holocaust in

German Occupied Latvia 1941-1944]. In his introduction, the author notes that

understanding of the Holocaust in Latvia has fluctuated from denial to exaggeration,

from the possible to the impossible.

The most serious investigation of the economic policies of the Nazi occupation

regime has been carried out by Arnolds Aizsilnieks. He has acknowledged that the

German economic policies in Latvia and other Baltic States at the beginning of the

occupation period were fairly contradictory and inconsistent, except for one, to

pump out of the Baltic States as much economic benefits as was possible. A co-

ordinated policy was not possible because several German government institutions

were engaged in the resolution of this issue and each of them had a different

approach and purpose.

The cultural policies of the Nazi occupation regime in Latvia during the war

years has, up to now, not been in the forefront of the research of many historians.

Only individual researchers, for example, K. Kangeris, I. Šķiņķe and V. Zariņš have

focused attention on these issues.



Jānis Taurēns

Baltijas jautājums lielvalstu politikā Otrā pasaules kara

gados: ieskats historiogrāfijā

Baltijas jautājums lielvalstu attiecībās Otrā pasaules kara laikā kā problēma histo-

riogrāfijā pētīta maz. Vēstures literatūras nostādnes šai jautājumā savās publi-

kācijās apskatījis latviešu izcelsmes ASV vēsturnieks Māris Mantenieks. 1 Rakstā

"Baltijas valstis un Rūzvelts" viņš, piemēram, norāda, ka daudzi autori Rietu-

mos skāruši Baltijas valstu problemātiku tikai PSRS un Vācijas 1939. gada paktu

sakarā, turklāt vairāki autori tiekušies attaisnot padomju rīcību ar PSRS dro-

šības interesēm. Pēc M. Mantenieka domām, visnopietnāko ieguldījumu Bal-

tijas jautājuma izpētē devusi ASV ārpolitikas revizionistiskā historiogrāfija. Tomēr

tā vienmēr stāvējusi Baltijas tautām maz pieņemamās pozīcijās, uzskatot, ka

Baltijas jautājums tikai radījis nevajadzīgas problēmas PSRS un Rietumu attie-

cībās Otrā pasaules kara laikā.2 Citviet viņš izdala vēl "konservatīvo" historio-

grāfiju un "liberālos internacionālistus". Pirmie apsūdz Franklinu D. Rūzveltu

nepamatotā ticībā maršalam Josifam Staļinam, kas noveda pie prezidenta "mai-

gas" attieksmes pret PSRS un rezultātā padarīja Austrumeiropu atkarīgu no tās.

Otrie uzskata, ka Rietumi, īpaši ASV, Baltijas labā izdarīja visu, kas bija to spēkos.3

M. Mantenieka piedāvātais historiogrāfijas iedalījums atbilst plaši izplatītajam ASV

ārpolitikas historiogrāfijas iedalījumam, un viņa vērtējumiem par šo vēstures

literatūru var pievienoties. Attiecībā par Baltijas izcelsmes vēsturnieku darbiem

M. Mantenieks norāda, ka tajos bieži novērojama tendence uzskatīt Baltijas jau-

tājumu par atrisinātu jau tūlīt pēc 1939. gada, un pamatoti atzīmē, ka šāds

priekšstats nav pareizs.4

Runājot par Baltijas jautājuma Otrā pasaules kara laikā izpēti vēstures lite-

ratūrā, jāatzīmē radikāla atšķirība starp Rietumu vēsturnieku darbiem, kas parasti

aplūko Baltijas jautājumu plašākā kontekstā kā citu, viņuprāt, svarīgāku problē-

mu sastāvdaļu, un baltiešu izcelsmes vēsturnieku darbiem. Rietumu autoriem

svarīga ir gan Otrā pasaules kara vēsture kopumā, gan sabiedroto attiecības,

īpaši aukstā kara ģenēzes problēma. Savukārt baltiešu izcelsmes autorus vairāk

interesēja tieši Baltijas valstu loma. Viņi detalizētāk pievērsās notikumiem, kas
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saistīti ar Baltijas likteņa iztirzāšanu lielvalstu sarunās, analizējot lielvalstu no-

stājas cēloņus. Šī iemesla dēļ tos būtu vērts uzskaitīt atsevišķi. Nepelnīti maz

pazīstami ir jau minētie M. Mantenieka darbi. Uzmanība pievēršama profesora

Izidora Jozefa Vizuļa monogrāfijai. 5 Latvijas vēsturnieku vidū Lielbritānijas no-

stāju Baltijas jautājumā pētījis Latvijas Universitātes profesors Antonijs Zunda. 6

Baltijas problēmu risinājums Otrā pasaules kara laikā skarts arī vairāku autoru

kopējā publikācijā, kas ievietota Latvijas diplomātiskajai atzīšanai veltītajā doku-

mentu krājumā. 7 Igaunijas vēstures literatūrā apskatāmo problēmu 20. gadsimtā

savā darbā "Eiropas nolaupīšana jeb Baltijas jautājums 20. gadsimta starptau-

tiskajās attiecībās" skāris Pēteris Varess un Olga Osipova.8 Nelielā publikācijā šī

jautājuma galvenajām problēmām un avotiem pievērsusies Kanādas latviešu

izcelsmes vēsturniece Mirdza Kate Baltais. 9

Rietumu vēstures literatūrā, kas skar Baltijas jautājumu, iezīmējas vairāki

mezgla punkti. Bez vispārējiem vērtējumiem par PSRS politiku, Rietumu liel-

valstu, ASV un Lielbritānijas reakciju uz PSRS darbību visvairāk uzmanības

pievērsts noteiktiem lūzuma brīžiem, kas iezīmēja svarīgas pārmaiņas Baltijas

jautājuma risinājumā. Pirmkārt, jāmin ASV un Lielbritānijas reakcija uz kara

izcelšanos starp PSRS un Vāciju, kā arī ar kādiem noteikumiem Rietumi piekrita

sadarboties ar PSRS. Otrkārt, jārunā par Rietumu attieksmi pret J. Staļina

1941. gada decembra sarunām ar Lielbritānijas ārlietu ministru Antoniju īdenu,

kā arī sekojošajiem PSRS centieniem iekļaut PSRS 1941. gada robežu atzīšanu

PSRS un Lielbritānijas draudzības un sadarbības līgumā. Treškārt, vēstures

literatūrā tiek minēts uzskatu lūzums ASV administrācijā, kas noslēdzās ar ASV

prezidenta F. D. Rūzvelta sarunu ar padomju diktatoru J. Staļinu Teherānas

konferencē 1943. gada 1. decembrī. Šajā sarunā F. D. Rūzvelts saistīja Baltijas

valstu un Austrumpolijas likteni ar ASV iekšpolitikas problēmām. Daudz mazākā

mērā tiek pētīts jautājums, vai un kā Baltijas valstu likteni ietekmēja Jaltas

konference. Lai arī plašā sabiedrībā valda viedoklis, ka F. D. Rūzvelts Jaltā no-

deva Baltijas valstu un Austrumeiropas intereses un piekrita ietekmes sfēru

sadalei, vismaz formāli to grūti pierādīt.

Šai rakstā mazāk uzmanības pievērsts Rietumu lielvalstu attieksmes analīzei

pret Baltijas valstu likteni 1939. gada beigās un 1940. gadā. A. Zunda atzīmējis,

ka 1939. gada rudenī Lielbritānija uzskatīja Baltijas jūras austrumu piekrastē

notikušās stratēģiskās pārmaiņas par vērstām pret Vāciju. Viņš šai sakarā min

Vinstona Čērčila izteikumus britu laikrakstā "The Times", kur britu jūras lietu

ministrs pauda prieku par to, ka Baltijas valstis nonākušas tieši PSRS, nevis

Vācijas ietekmes sfērā. 10 Savukārt ASV pozīcija skarta F. D. Rūzvelta ārpolitikas

ievērojamā pētnieka Roberta Dalleka darbā "Franklins D. Rūzvelts un Amerikas
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ārpolitika 1932.-1945. gadā". 11 R. Dalleks atzīmē, ka ASV pēc PSRS iesaistīša-

nās karā ar Poliju atteicās atzīt PSRS par karojošu valsti un piemērot pret to

Neitralitātes likumā paredzētos tirdzniecības ierobežojumus. Savukārt 1939. gada

septembrī un oktobrī pēc notikumiem, ko R. Dalleks novērtēja kā "Krievijas

kontroles nodibināšana pār Baltijas valstīm", tas, ka Baltijas valstis nomināli

saglabāja savu neatkarību, deva iespēju ASV neizteikt diplomātiskus protestus

par šo padomju pret Vāciju vērsto akciju. 12

V. Čērčils savos memuāros atklājis Rietumu nostāju par jaunradušos situā-

ciju pēc PSRS un Vācijas kara sākuma. Ar zināmu nožēlu viņš raksta par PSRS

tuvredzību 1939. un 1940. gadā un ar sašutumu atzīmē PSRS tūlīt pēc kara

sākuma izvirzītās neatlaidīgās un augošās prasības pēc palīdzības britu impērijai,

kuras sadalīšanu PSRS vēl nesen bija apspriedusi ar Vāciju. Uz to visu Anglija

lūkojusies ar iecietību, mēģinot ievērot tikai krievu tautas varonīgo cīņu. V. Čērčils

ar ironiju rakstīja: "Padomju valdība uzskatīja par lielu pakalpojumu mums, ka tā

cīnījās pati savā zemē par savu dzīvību." 13 Tomēr jau 15. jūnijā vēstījumā ASV

prezidentam V. Čērčils norādīja, ka Lielbritānija gatava atbalstīt PSRS visiem spē-

kiem, bet ASV prezidents F. D. Rūzvelts savukārt solīja atbalstīt jebkuru britu

premjera paziņojumu šai sakarā. 14

Jautājumā par ASV un Lielbritānijas attieksmi pret PSRS pēc padomju-vācu

kara izcelšanās savus uzskatus paudis arī ievērojamais amerikāņu diplomāts un

vēsturnieks Džordžs F. Kenans. Šis vēsturnieks - viens no t.s. reālistu skolas

redzamākajiem pārstāvjiem - minēto problēmu skāris savā darbā "Krievija un

Rietumi Ļeņina un Staļina laikā". 15 Dž. F. Kenans izsaka nožēlu par to, ka pirms

Vācijas-PSRS kara sākuma V. Čērčils 15. jūnija vēstulē Rūzveltam pauda ap-

ņēmību visiem spēkiem palīdzēt PSRS. Viņaprāt, jau tūlīt pēc Vācijas iebrukuma

PSRS Rietumiem - īpaši V. Čērčilam -vajadzēja ieņemt stingru nostāju. V. Čēr-

čilam, protams, pieņemot PSRS kā sabiedroto, būtu vajadzējis paziņot Staļinam,
ka Rietumi labi atceras, kā Staļins mēģināja kārtot savus darījumus ar Hitleru,

dalot Austrumeiropu, un nav gatavi atzīt tās PSRS robežas, kas pārsniegtu

1938. gadā pastāvošās. lemesli, kāpēc šāda attieksme netika pausta, pēc Kenana

domām, bija vairāki - Rietumi baidījās laupīt krieviem drosmi apstākļos, kad

PSRS un Vācijas karš tiem bija pirmais "cerību stars". Dž. F. Kenans kā nepatie-

sus noraida pat Rietumu vadītāju apgalvojumus savām tautām, ka dižā krievu

tauta varonīgi cīnās pret agresoru, atgādinot, ka faktiski simtiem tūkstošu krievu

karavīru padevās gūstā vācu armijai. Tomēr šādus apgalvojumus var saprast un

izskaidrot, bet nevar attaisnot, piemēram, F. D. Rūzvelta cerības, ka viņam

personisku kontaktu rezultātā, liekot lietā savu šarmu, izdosies rast kopēju va-

lodu ar Staļinu.16
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Jau 1941. gada aprīlī, kā norādīts A. īdena memuāros, PSRS sarunās par

attiecību uzlabošanu ar Lielbritāniju vēlējās panākt Baltijas valstu aneksijas de iure

atzīšanu un Baltijas valstu zelta rezervju nodošanu PSRS. Tolaik ne vienam, ne

otram Lielbritānija nepiekrita. 17

Pēc padomju-vācu kara sākuma britiem reālpolitiskie apstākļi likās mainīju-

šies. 1941. gada septembrī J. Staļins sarunās ar lordu Viljamu Bīverbruku norā-

dīja, ka starp PSRS un Lielbritāniju nepieciešams plašāks un tālejošāks līgums

nekā tūlīt pēc kara sākuma noslēgtais. 18 ASV valsts sekretārs un ilggadējais diplo-

māts Kordeis Hals savos memuāros atzīmējis, ka jau 1941. gada 4. decembrī ASV

sūtnis Lielbritānijā Džons Vainants ziņojis par PSRS nodomu gaidāmajās Mas-

kavas sarunās ar britu ārlietu ministru A. īdenu apspriest jautājumu par PSRS

1941. gada robežu atzīšanu. Valsts sekretārs, aizņemts sarunās ar Japānu, uzdeva

sagatavot atbildi Valsts departamenta Eiropas lietu nodaļas šefam. Atbildi nosūtīja
Dž. Vainantam jau 5. decembrī, uzdodot to darīt zināmu pašam A. īdenam. Atbildē

bija norādīts, ka trīs valdības nevar kara laikā lemt par pēckara izkārtojumu,

apstiprinot, ka pēc kara un Vācijas sakāves PSRS būs pilntiesīga sarunu partnere.

Telegrammā bija norādīts uz slepenu vienošanos nepieļaujamību, kā arī uz to, ka

visi līgumi jāratificē ASV kongresam. 19 M. Mantenieks atzīmē, ka Vašingtonas po-

zīcija pret PSRS bijusi stingra un ASV ar aizdomām un neuzticību raudzījušās arī

uz Lielbritāniju, uzdodot ASV diplomātiem uzraudzīt A. īdenu un britu sūtni PSRS

Stefordu Kripsu. 20 Džons L. Gediss savā darbā "Savienotās Valstis un aukstā kara

izcelšanās 1941.-1947. gadā" norāda, ka ASV prezidentu F. D. Rūzveltu un valsts

sekretāru K. Halu satrauca Maskavas prasību pretrunas ar Atlantijas hartu, kam

PSRS - gan ar atrunām - bija pievienojusies. K. Hals atgādināja prezidentam

grūtības, kādas pēc Pirmā pasaules kara sagādāja ASV Eiropas sabiedroto slepe-

nās diplomātijas un toreizējā ASV prezidenta Tomasa Vudro Vilsona ideālistisko

priekšstatu konflikts. 21

A. Zunda atzīmējis S. Kripsa Baltijas valstīm nelabvēlīgo nostāju. Pēdējais

"burtiski bombardēja savu Ārlietu ministriju ar ziņojumiem, kuros ieteica nekavē-

joties pieņemt visas PSRS prasības Baltijas valstu jautājumā", atdot Padomju

Savienībai Baltijas valstu zeltu, kā arī kuģus un izdot kuģu apkalpes. A. Zunda

norāda arī, ka 1941. gada beigās britu Ārlietu ministrija atļāva baltiešu diplomā-

tiem kontaktēties tikai ar ministrijas Ziemeļu nodaļu, aizliedza sniegt politiskus

paziņojumus un sakarus ar ministriju ieteica uzturēt galvenokārt vēstuļu formā. 22

A. īdena Maskavas sarunas plaši atspoguļotas vēstures literatūrā. J. Staļins

paziņoja A. īdenam, ka viņš uzskata PSRS rietumu robežu atzīšanu par vienu no

svarīgākajiem priekšnoteikumiem PSRS un Lielbritānijas militārās savienības līgu-

mam. Atbildot uz britu ārlietu ministra nepārliecinošajiem iebildumiem par Atlantijas
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hartā garantētajām tautu pašnoteikšanās tiesībām, J. Staļins jautāja, vai Atlantijas

harta vērsta pret PSRS, nevis pret Vāciju. J. Staļins savienības līgumam papildus

piedāvāja divus konfidenciāla protokola variantus par pēckara Eiropas izkārtojumu

un nosauca Baltijas valstu piederību PSRS par aksiomu. 23
(Abos konfidenciālā

protokola variantos Baltijas valstis bija iekļautas PSRS.24

) V. Čērčils 1941. gada

20. decembra vēstulē A. īdenam uzdeva runāt par to, ka ASV nepiekritīs šādam

risinājumam. Tomēr argumentācija nebija saistīta ar morāliem apsvērumiem, bet

gan ar ASV negatīvo nostāju, starp citu, pret slepeniem un īpašiem nolīgumiem.

"Griezties pie prezidenta Rūzvelta ar līdzīgiem priekšlikumiem nozīmētu sadurties

ar kategorisku atteikumu," rakstīja V. Čērčils un secināja, ka jautājumus par Vāci-

jas sadalīšanu un Krievijas pēckara robežām nebūtu mērķtiecīgi pat izvirzīt attie-

cībās ar F. D. Rūzveltu. 25

Vjačeslavs Molotovs savās sarunās ar krievu literātiem 70. gadu beigās un

80. gadu sākumā, kas 1991. gadā publicētas Maskavā, raksturoja A. īdenu kā

mīkstčaulīgu, pārāk delikātu un diezgan bezpalīdzīgu politiķi, ar kura patmīlību
veikli manipulējis J. Staļins, izsakot izbrīnu, ka īdenam nav pilnvaru izlemt Bal-

tijas jautājumu. 26 Padomju vēsturnieks Vilnis Sīpols raksta, ka A. īdens faktiski

piekritis PSRS prasībām un apsolījis J. Staļinam izmantot savu ietekmi Londonā,

lai labvēlīgi izlemtu robežu jautājumu. 27 V. Sīpols uzskata, ka jau 1942. gada

ziemā Lielbritānija rēķinājās ar Padomju Savienības "likumīgajām interesēm", bet

ASV Valsts departaments laikā, kad vācu karaspēks bija tuvu Maskavai, melīgi,

gluži kā Gebelsa propaganda, apgalvoja, ka Padomju Savienība cenšas iegūt

dominējošo stāvokli Austrumeiropā.28 Pēc Dž. F. Kenana domām, 1941. gada

decembrī A. īdenam izteiktās prasības nebija ļoti uzstājīgas un ar Staļinu varēja

kaulēties. Par to liecināja PSRS ciešamās attiecības ar Polijas trimdas valdību,

kas ģenerāļa Vladislava Sikorska vadībā darbojās Londonā. J. Staļins V. Sikorska

vizītes laikā (3.-4. decembrī) Maskavā runājis par PSRS vēlēšanos atjaunot -

vismaz daļēji - PSRS 1941. gada robežas. Dž. F. Kenans uzskatīja, ka J. Staļina

nostāja liecināja par viņa gatavību vēl diskutēt par šiem jautājumiem. Lielbritānijas

atbilde, ka tai jārēķinās ar ASV domām, bija stingra zīme, ka galu galā Rietumiem

nebūs būtisku iebildumu pret PSRS prasībām. Lielbritānijai vajadzēja atteikties

apspriest šo jautājumu līdz kara beigām. 29

R. Dalleks, runājot par ASV nostāju 1941. gada beigās - 1942. gada sākumā,

atzīmē, ka šai laikā ASV ārpolitiskās pasivitātes kritika spieda F. D. Rūzveltu spert

aktīvus soļus. lekšpolitikā tas noveda pie japāņu tautības amerikāņu internēšanas,

bet ārpolitikā mudināja apsvērt kādu otrās frontes atklāšanas variantu. Savukārt

solījumi atklāt otro fronti deva iespēju F. D. Rūzveltam pretoties PSRS vēlmei pa-

nākt robežu atzīšanu. Pēc R. Dalleka domām, ASV prezidents uzskatīja, ka Staļina
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pēckara teritoriālo mērķu apspriešana kara laikā ne tikai pārkāptu visus Atlantijas

hartā paustos morāles standartus, bet arī grautu gan Amerikas iekšējo, gan sabied-

roto vienotību. 30

Pazīstamais aukstā kara pētnieks Dž. L. Gediss raksta par Lielbritānijas sāpī-

gajām atmiņām, ka tā atteicās ļaut PSRS brīvi rīkoties Austrumeiropā 1939. gada

vasarā un tas noveda pie PSRS un Vācijas pakta. Šī iemesla dēļ Lielbritānija bija

noskaņota piekrist PSRS prasībām. Tomēr ASV vēl joprojām ticēja Atlantijas hartas

principiem.3l

levērojamais diplomāts un politologs Henrijs Kisindžers savā darbā "Diplo-

mātija" vērtē starptautisko attiecību vēsturi kā lielā mērā ideālisma un reālpoli-

tikas konfrontāciju. Viņš liek saprast, ka F. D. Rūzvelta atteikšanās apspriest pēc-

kara robežu jautājumus nebija reālistiska un tāpēc sekas bija smagas. H. Kisin-

džers paudis uzskatu - ja Lielbritānijas ietekme pasaulē būtu lielāka, V. Čērčils

būtu pratis panākt piekāpšanos no J. Staļina, bet tas - arī ASV nostājas dēļ -

nebija iespējams. Pēc H. Kisindžera domām, J. Staļins 1941. gadā bija gatavs

tirgoties par Polijas robežu jautājumu. Viņš pieņem, ka apmaiņā pret 1941. gada

robežu atzīšanu PSRS piekristu atzīt Austrumeiropas trimdas valdības. Par rezer-

ves variantu H. Kisindžers uzskata iespēju, ka Baltijas valstis atjaunotu 1940. gada

statusu, saglabājot padomju bāzes (redzams, ka H. Kisindžeram nesagādātu pro-

blēmas iztirgot Baltijas valstis). H. Kisindžers domā, ka varēja nonākt pie demo-

krātiskas un nepievienotas Austrumeiropas. 32

levērojamais revizionistu skolas ārpolitiskais vēsturnieks Viljams Aplmans

Viljamss, kas faktiski uzskatāms par t.s. jauno kreiso virziena aizsācēju Amerikas

ārpolitikas historiogrāfijā, iet vistālāk. Viņa nostāja, kā tas izpaužas daudzos jau-

tājumos, maz atšķiras no oficiālās padomju historiogrāfijas nostādnēm. V. A. Vil-

jamss uzskata, ka brīdī, kad PSRS ne uz dzīvību, bet uz nāvi cīnījās ar Vāciju,

"laikā, kad krievi apturēja vāciešus pie Maskavas", nebija vietā atteikt PSRS 1939 —

1940. gada robežu atzīšanu. Uzsverot, ka kauja pie Maskavas bija izšķirošā,

amerikāņu atteikšanās ievērot Staļina lūgumu garantēt Krievijas 1940. gada robe-

žas bija lēmums ar tālejošām sekām, kas noveda pie konflikta un nesaskaņām ar

PSRS. Pēc viņa domām, Lielbritānijas nostāja bija reālistiskāka un pamatotāka

nekā ASV nostāja. 33 Citviet V. A. Viljamss norāda, ka Rietumu un Austrumu vēlākās

nesaskaņas lielā mērā izraisīja ASV atteikšanās atgriezties pie to oriģinālās —1918 -

1923. gada pozīcijas (! - J. T.), ko sagaidīja PSRS. 34

Jau 1942. gada janvārī, kā redzams no A. īdena memuāriem, viņš bija pār-

liecināts, ka Baltijas valstīm nevarēs palīdzēt. "Mēs negribējām atzīt nekādas pa-

domju pozīcijas Baltijas valstīs, taču likās neizbēgami, ja Hitlers tiktu gāzts, tad

krievu spēki būs daudz dziļāk Eiropā, nekā tie sāka 1941. gadā." Tāpēc A. īdenam
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likās nepieciešams saistīt PSRS ar līgumiem, cik ātri vien iespējams. Britu ārlietu

ministrs uzskatīja, ka Rūzvelts saprot argumentus par padomju drošības apsvē-

rumiem, taču neredz to, kas Anglijai likās acīmredzams, proti, Krievija nebūs ga-

tava pēc uzvaras pieņemt šaurākas robežas kā tās, kurās tā atradās uzbrukuma

brīdī. Tomēr īdenam neatlika nekas cits kā grūtsirdīgi konstatēt nesaskaņas starp

ASV un PSRS un secināt, ka šādu nesaskaņu gadījumā Lielbritānijai nav cita ceļa

kā vien dot priekšroku sadarbībai ar Ameriku. īdens izstrādājis divus alternatīvus

priekšlikumus par Baltijas valstīm. Pirmais - PSRS būtu jāiegūst tiesības turēt

karaspēka bāzes valstīs, kas robežojas ar to Baltijas un Melnās jūras rajonā. Otrais -

britu vēstnieka ASV lorda Edvarda Halifaksa priekšlikums - PSRS būtu jāiegūst

tiesības kontrolēt Baltijas valstu aizsardzības un ārpolitiku.35

Nopietnu ievērību vēstures literatūrā izpelnījies ASV valsts sekretāra K. Hala

1942. gada 4. februāra memorands. Tajā viņš norāda, ka jebkuram inteliģentam

cilvēkam ir skaidrs, ka Baltijas valstīs iebruka padomju Bruņotie spēki, bet to

iedzīvotājiem nebija iespējas izteikt savu gribu. Tāpēc nav pieļaujams ieņemt po-

zīciju, kas atzītu, ka šīs valstis nevēlas saglabāt neatkarību. 36 Memorandu plaši

citējis arī M. Mantenieks, diemžēl to nekomentējot un laikam uzskatot, ka tas runā

pats par sevi. M. Manteniekam licies svarīgi izcelt, ka memorandā minēti iemesli,

kāpēc nav jāpiekāpjas Staļina prasībām. Kā viens no draudiem minēts tas, ka PSRS

kļūtu par dominējošo valsti Austrumeiropā. Ja Lielbritānija atzītu PSRS ieguvumus,

ko tā saņēma saskaņā ar Molotova-Ribentropa paktu, tas iedragātu uzticību sabied-

roto starpā, apgrūtinātu pēckara Miera konferenci un, visbeidzot, izraisītu jaunas

padomju prasības.37 K. Hals uzskatīja, ka Staļins, lai viņa teritoriālās prasības tiktu

nekavējoties atzītas, bija gatavs lietot visus līdzekļus, - atsacīties sadarboties ar

Lielbritāniju un ASV, draudot ar separātu mieru ar Vāciju, izmantot komunistisko

partiju ietekmi, lai izdarītu spiedienu uz Rietumu valdībām. Tomēr tam visam

vajadzētu pretoties. 38

Pēc M. Mantenieks uzskata, jau 1942. gada februārī Lielbritānija sāka pārlie-

cināt ASV, ka jāpiekrīt PSRS prasībām, un apzīmē Lielbritānijas taktiku kā diplo-

mātisku spiedienu pret ASV. Viņš uzsver, ka šis spiediens 1942. gada februārī

sācies ar E. Halifaksa sarunām ar F. D. Rūzveltu. Prezidentu šokējis Staļina pie-

dāvājums parakstīt slepenu protokolu. Izpētījis britu iesniegtos dokumentus,

F. D. Rūzvelts raksturojis tos kā "provinciālus" un atteicies atkārtoti pieņemt lordu

Halifaksu. Tagad Lielbritānija jau sāka Baltijas valstu aneksijas atzīšanu uzskatīt par

steidzami risināmu. 39 Jau 1942. gada 7. martā V. Čērčils, kurš savukārt izjuta savu

līdzgaitnieku, īpaši īdena spiedienu, informēja vispirms F. D. Rūzveltu, bet 12. martā

arī J. Staļinu, ka Lielbritānija piekrīt PSRS prasībām un ir gatava noslēgt PSRS un

Lielbritānijas līgumu. V. Čērčils savās atmiņās rakstīja, ka līdzšinējo morālo pozīciju
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būs grūti saglabāt un ka cīņā ne uz dzīvību, bet uz nāvi ir nepareizi uzņemties

lielākas saistības nekā iespējams izpildīt. 40 V. Čērčils neraksta par amerikāņu ietekmi,

kas lielā mērā aizkavēja PSRS prasību apmierināšanu. Viņš norāda, ka 1942. gada

23. maijā pēc A. īdena alternatīvā līguma priekšlikuma krievi sākuši izrādīt piekāpī-

bas pazīmes un galarezultātā parakstīts līgums, kas nesaturēja nekādus formulēju-

mus par robežām. 41 R. Dalleks, uzskata, ka V. Čērčila spiedienu izraisīja viņa bažas,

ka Staļins var panākt izlīgumu ar Vāciju, ja Staļinam zustu uzticība ASV un Anglijai. 42

Nav skaidrs, vai jau šajā laikā F. D. Rūzvelta iebildumus izraisīja tikai paredzamo

nolīgumu forma - slepeni protokoli - vai arī to saturs pēc būtības. M. Mantenieks

raksta par F. D. Rūzvelta 12. marta sarunu ar PSRS sūtni Maksimu Ļitvinovu. (Šis
materiāls balstās uz paša M. Ļitvinova liecībām, jo ASV arhīvos M. Mantenieks šā-

das sarunas pierakstu nav atradis.) Šajā sarunā F. D. Rūzvelts apliecinājis, ka neredz

grūtības attiecībā par PSRS vēlmēm saistībā ar robežām pēc kara, iebilstot pret

slepeniem nolīgumiem kā ASV sabiedriskajai domai nepieņemamiem. Jautāts par

viņa attieksmi pret PSRS un Lielbritānijas slepenu vienošanos, F. D. Rūzvelts atbil-

dējis, ka neiebilstu pret to, ja tā viņam paliktu noslēpums, un skaidri vēlējies, lai tādu

noslēgtu mutiskā un neformālā formā. Tomēr, norāda M. Mantenieks, 12. marta sa-

runā ar lordu E. Halifaksu F. D. Rūzvelts citādi atstāstījis sarunu ar M. Ļitvinovu un

izteicis asus iebildumus pret slepeniem nolīgumiem vai publiskiem līgumiem par

robežām līdz kara beigām. Viņš vienīgi solījis respektēt likumīgas Krievijas drošības

intereses. Lielbritānijā Halifaksa ziņojums par šo sarunu izraisīja dusmas. 25. martā

britu Kara kabinets pieņēma lēmumu vest sarunas bez Rūzvelta piekrišanas. 43

Vēstures literatūrā, izskaidrojot Lielbritānijas piekāpīgās nostājas cēloņus, izteikts

viedoklis, ka Lielbritānija baidījās no PSRS nostājas maiņas Otrajā pasaules karā.

I. Vizulis raksta, ka Lielbritānijas Ārlietu ministrijas galvenās bažas šai laikā bijušas

tās, ka PSRS var nevēlēties cīnīties ar Vāciju līdz galam. Viņš tomēr apšauba, vai

J. Staļins piekristu separātam mieram, kamēr Vācijas armija vēl okupētu PSRS

teritoriju, un Staļinam būtu jāsaprot, ka, koncentrējot spēkus pret Rietumiem un

sakaujot tos, Vācija varētu vēlāk atkal vērsties pret vientuļo Padomju Savienību.

Tomēr Vizulis uzskata, ka Lielbritānijas bažas nebija pilnībā nepamatotas.44 A. Zunda

secina, ka 1942. gada pavasarī A. īdens un Ārlietu ministrijas ierēdņi bija gatavi

apmierināt Padomju Savienības prasības Baltijā. Pēc A. Zundas domām: "Kā

samaksu par to Anglija ieguva Padomju Savienības piekrišanu parakstīt ilgi gatavoto

abu valstu sadarbības līgumu."45

Aprīļa sākumā F. D. Rūzvelts un Samners Velless nāca pie slēdziena, ka Baltijas

valstu iedzīvotājiem nebūs nekādu drošības garantiju. Viņi ierosināja atļaut bal-

tiešiem, kas to vēlētos, ar visu savu mantu izbraukt uz Rietumiem. Dž. L. Ge-

diss vērtējis šo Rūzvelta nostāju kā piekāpšanos britu spiedienam.46 Savukārt
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M. Mantenieks nepiekrīt viedoklim, ka šāda Rūzvelta nostāja nozīmētu ASV pado-

šanos Anglijai. Drīzāk šis priekšlikums iesniegts, redzot Anglijas gatavību piekrist

Staļina prasībām pretēji Vašingtonas iebildumiem.47 ASV valsts sekretāra vietnieks

Ā. Berle, vērtējot izveidojušos situāciju, nosauca britu prasības par "Baltijas Min-

heni". Viņš kritizēja arī priekšlikumus par baltiešu emigrāciju, jo tie gan no morāles,

gan reālpolitikas viedokļa nostādītu ASV bīstamā situācijā.48 Lielbritānija tomēr iekļā-

va ASV priekšlikumus par baltiešu emigrāciju sarunās ar PSRS, taču tam nebija

panākumu. 49

Interesanti atzīmēt līdzīgus britu centienus. Apspriedē britu Ārlietu ministrijā

runāts par to, ka nav vajadzīgs prasīt baltiešiem kādas īpašas garantijas, jo tādas

jau garantējot PSRS Konstitūcija, kas garantē pat republiku tiesības izstāties no

PSRS. Apspriedes dalībniekiem par godu jāsaka, ka viņi tomēr atzina, ka Padomju

Savienībā Konstitūcijas garantijas paliek tikai uz papīra. 50

1942. gada 20. maijā PSRS ārlietu tautas komisārs V. Molotovs ieradās Londonā

uz sarunām par militārās savienības nodibināšanu. Sarunas bija smagas, to deg-

punktā bija otrās frontes jautājums un PSRS teritoriālās prasības. V. Molotovs

gribēja pat paplašināt padomju robežas salīdzinājumā ar 1941. gadu. 23. maijā

A. īdens iesniedza alternatīvu priekšlikumu, kas neskartu teritoriālos jautājumus,

un jau 24. maijā V. Molotovs šo priekšlikumu pieņēma. 51 V. Molotovs sarunās ar

Fēliksu Čujevu atzīmēja, ka Staļina piekrišana neskart teritoriālos jautājumus izrai-

sījusi britu puses izbrīnu, pārsteidzot V. Čērčilu un ļoti iepriecinot A. īdenu. V. Molo-

tovs paskaidroja, ka tobrīd nebija citas izejas.s2 Lielbritānijas pārsteigums tiek

atzīmēts arī vēstures literatūrā. 53

Vēstures literatūrā pieminēta arī amerikāņu spiediena nozīme, novēršot Baltijas

valstu aneksijas de iure atzīšanu. K. Hals savos memuāros norāda uz to, ka briti vēl

joprojām par argumentu sarunās ar V. Molotovu izmantoja ASV negatīvo nostāju

pret teritoriālā jautājuma risināšanu kara laikā. K. Hals izstrādāja Rūzvelta akceptētu

memorandu, kurā brīdināja, ka šāda līguma parakstīšanas gadījumā ASV publiski

norobežosies no tā, un uzdeva ASV sūtnim informēt par britu valdību. K. Halam

nebija šaubu, ka ASV nostāja ietekmējusi britu valdības pozīciju, un ASV sūtnis Liel-

britānijā Dž. Vainants par to informēja arī V. Molotovu. K. Hals acīmredzot uzskata, ka

solījumi atklāt otro fronti pārliecināja padomju pusi piekāpties. 54 M. Mantenieks pie-

vēršoties šīm sarunām, kā avotus izmantojis K. Hala memuārus un dokumentu sēriju

"Foreign Relations of The United States" ("Savienoto Valstu ārpolitika"). Viņš norāda,

ka V. Čērčils bijis pateicīgs ASV sūtnim par palīdzību, atvairot padomju prasības, un

izteicis šo palīdzību vēstulē F. D. Rūzveltam. Pilnīgi apgāzts ir gan mīts, ka A. īdenam

pieder nopelni britu goda glābšanā, gan centieni par zemu novērtēt Amerikas ietekmi

uz Angliju, lai nodrošinātu Atlantijas hartas principiem atbilstoša līguma noslēgšanu. 55



Jānis Taurēns. Baltijas jautājums lielvalstu politikā Otrā pasaules kara gados: ieskats historiogrāfijā 217

V. Molotova sarunās ar ASV prezidentu ASV maija beigās un jūnija sākumā

pēdējais apsolīja, ka 1942. gadā atklāt otro fronti. ASV šo solījumu nespēja pildīt.

V. Molotova atmiņās norādīts, ka PSRS uz to arī nemaz necerēja, bet vēlējās

diskreditēt Rietumu valstu valdības savu tautu acīs. 56 Kaut kādā mērā tas lika ASV

izjust vainas apziņu un piekāpties citos jautājumos. No V. Molotova atmiņām var

secināt, ka arī PSRS pieļāva iespēju piekāpties Baltijas jautājumā, bet Rietumu

diplomātu pārsteigums bija naivs.

1942. gada otrajā pusē Baltijas jautājums atvirzījās otrajā plānā, turpretī PSRS

to nekad neaizmirsa. Jau 1943. gadā ASV pozīcija sāka mainīties. Nav vienotas

nostājas par to, kad tas notika. Igauņu vēsturnieki P. Varess un 0. Osipova sa-

skata, ka ASV gatavība piekrist tam, ka Baltijas valstu jautājums ir PSRS iekšējā

lieta, iezīmējas 1943. gada oktobrī. 57 Pēc Dž. L. Gedisa uzskata, jau pēc PSRS

uzvaras pie Staļingradas ASV kļuva skaidrs, ka Staļins tagad gūs iespēju uzspiest

savu gribu Austrumeiropai. Rūzvelts pakāpeniski sāka saprast, tāpat kā Lielbri-

tānija pirms viņa, ka būs jāizstrādā kāds veids, kā gūt sapratni ar Krieviju šai

problemātikā vēl kara laikā. Nozīmīgu lūzumu F. D. Rūzvelta viedoklī Dž. L. Gediss

konstatē jau 1943. gada martā notikušajās prezidenta un A. īdena sarunās. "Kad

Antonijs īdens 1943. gada martā ieradās Vašingtonā, viņš atrada prezidentu daudz

vairāk gatavu pieņemt padomju teritoriālās prasības, nekā tas bija gadu iepriekš."

Rūzvelts paziņoja:".. reāli krievu armijas būs Baltijas valstīs Vācijas krišanas laikā,

un neviens no mums nepiespiedīs tās aiziet." To būtu vajadzējis atklāti un godīgi

atzīt. Diemžēl F. D. Rūzvelta administrācija, baidoties no amerikāņu sabiedrības

reakcijas, to nespēja. Tā vietā Amerikas sabiedrisko domu iemidzināja ar runām

par mieru, kas atļaus visām tautām pašām lemt savu likteni. Tāpēc amerikāņu

tauta izjuta šoku un dusmas, kad tai kļuva skaidri Maskavas patiesie nodomi

Austrumeiropā. levērības cienīgs ir Dž. L. Gedisa secinājums, ka pastāvējusi pretruna

starp amerikāņu principiem un krievu drošības interesēm (tā! - J. ī), kas arī kļuva

par vienu no ievērojamākajiem Lielās alianses sabrukuma cēloņiem. 58 M. Mantenieka

atspoguļojumā sarunas par F. D. Rūzveltu rada naivuma iespaidu. Rūzvelts vairāk-

kārt skāra Baltijas jautājumu. 22. martā viņš paziņoja īdenam, ka iepriekšējais

plebiscīts (acīmredzot 1940. gada vēlēšanas) bijis viltots. Tomēr Rūzveltam neesot

šaubu, ka Baltijas valstis nobalsos par savienību ar Krieviju, bet Krievijai jāuzņe-

mas rūpes to organizēt. Savukārt līdz plebiscītam Savienotās Valstis un Lielbri-

tānija varētu piekrist tam, ka Krievija kontrolē Baltijas valstu finanses un ārpolitiku.

Anglijas delegācijai bija radies iespaids, ka Rūzvelta viedoklis ļoti tuvojies angļu

viedoklim. 59 Pēc I. Vizuļa domām, šo sarunu laikā tika formulēts galīgais ASV

viedoklis Baltijas jautājumā, un viņš ar rūgtumu atzīmē Rūzvelta nepareizo apgal-

vojumu, ka Baltijas tautas balsos par savienību ar Krieviju. 60
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1943. gadā ASV administrācija centās noskaidrot arī vairāku augsti stāvošu

amatpersonu un padomnieku viedokli par Baltijas jautājuma tālāko risinājumu. Šo

padomnieku viedokļi svārstījās no ļoti prokrieviskiem līdz Rietumu bezpalīdzības

atzīšanai. Ļoti prokrieviskas bija domas, ka Krievija vēlas atgūt teritorijas, kuras

tai, viņasprāt, netaisnīgi tikušas atņemtas pēc Pirmā pasaules kara, vai pat -Polija

jāpiespiež atdot daļu šo zemju. Pēc admirāļa Viljama Līhija domām, ir neiespējami,

ka PSRS atļautu Baltijas valstīm atgūt savu neatkarību un, ja uz Krieviju izdarīs

spiedienu, tā var pat draudēt noslēgt separātu mieru ar Vāciju.61

Kvebekas konferencē 1943. gada augustā ASV prezidents informēja britu

premjeru, ka vēlas, lai lielvalstu ārlietu ministru konferencē Maskavā viņa pārstāvji

klusētu, ja PSRS paceltu pēckara robežu jautājumu. Viņš vēlējās pats diskutēt ar

J. Staļinu par šo jautājumu. Līdzīgi viņš informēja arī savus padomniekus.62

1943. gadā F. D. Rūzvelta nostāja kļuva arvien pesimistiskāka. Septembrī

notikušajā sarunā ar Ņujorkas katoļu arhibīskapu F. Spēlmaņu viņš pauda uzskatu,

ka nebūs iespējams ne tikai atvairīt padomju pretenzijas uz Baltijas valstīm, Aus-

trumpoliju un Besarābiju, bet arī uz Somiju. "Labāk atdot tās ar labu (gracefully)."

Rūzvelts bija pārliecināts, ka Austrija, Ungārija un Horvātija kļūs par padomju pro-

tektorātu, bet cerēja, ka izdosies saglabāt nekomunistisku valdību Francijā (! - J. ī).
Prezidents arī izteica cerību, ka Eiropas ietekmē 10-20 gadu laikā krievi kļūs
civilizētāki.63

K. Hals savās atmiņās raksta par prezidenta instrukcijām viņam, gatavojoties

Maskavas 1943. gada oktobra ārlietu ministru konferencei. Prezidents informēja

valsts sekretāru par savu pozīciju gaidāmajās sarunās ar J. Staļinu attiecībā par

Baltijas valstīm. Rūzvelts bija nodomājis runāt ar Staļinu no "augstas morāles"

pozīcijām. Jau tad Rūzvelts bija nodomājis informēt Staļinu, ka ASV un Lielbritā-

nija nekaros par Baltijas valstīm, bet vēlējās uzsvērt, ka Krievijas pašas interesēs

būtu paust savu gribu un apmēram divus gadus pēc kara noturēt otru plebiscītu

Baltijas valstīs. Pārējā pasaule atšķirībā no Krievijas nav apmierināta ar jau

notikušo plebiscītu. Līdzīgi Rūzvelts ieteiktu rīkoties attiecībā par Polijas austru-

mu daļu.64 Protams, grūti novērtēt kā augstu morāli aicinājumu divus gadus pēc

Baltijas otrreizējās okupācijas rīkot atkārtotu tautas nobalsošanu. Nav šaubu,

ka PSRS vadība bez pūlēm nodrošinātu "vienprātīgu tautas atbalstu" Baltijas

iekļaušanai PSRS.

Ārlietu ministru konferencē Maskavā - acīmredzot par atvieglojumu ASV valsts

sekretāram K. Halam - Baltijas jautājums netika skarts. Konservatīvais amerikāņu

vēsturnieks Džons T. Flinns norāda, ka uzvaras fanfaras, kas atskanēja pēc kon-

ferences, bijušas nevietā. Viņaprāt, konferencē nekas netika panākts -it īpaši tāpēc,

ka Baltijas jautājums netika pārrunāts.65
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Igauņu vēsturnieki P. Varess un 0. Osipova pēc padomju dokumentiem gan-

drīz pilnībā citē F. D. Rūzvelta un J. Staļina sarunu.66 lepazīstoties ar šī doku-

menta tekstu, rodas iespaids, ka ASV pozīcija ir ļoti tāla morāles principiem.
Rūzvelts paziņoja Staļinam, ka neapšauba Baltijas valstu piederību PSRS, taču

atsaucās uz ASV sabiedriskās domas ietekmi, preses nostāju, priekšvēlēšanu

apsvērumiem un galu galā lūdza iespēju ļaut Baltijas tautām izteikt savu gribu.

J. Staļins viņam apsolīja vēlēšanas (! - J. T.), turklāt tās nedrīkstētu notikt

starptautisku novērotāju klātbūtnē. Tomēr, šo sarunu citējot, iespējami arī citi

viedokļi - ne tikai nosodījums. Komentējot to, P. Varess un 0. Osipova citē pa-

zīstamā baltiešu izcelsmes Rietumu zinātnieka Aleksandra Loita uzstāšanos

Igaunijas televīzijā 1988. gada 10. oktobrī. Šajā intervijā A. Loits izteica domu,

ka Baltijas jautājuma izskatīšana Teherānas konferencē jāaplūko 1943. gada

notikumu vispārējā kontekstā, kad Vācija jau sāka zaudēt karu, bet nopietnas

kaujas vēl bija priekšā. Pēc A. Loita uzskatiem, Rūzvelts, no vienas puses, piekā-

pās J. Staļinam, kad paziņoja, ka ASV nekaros ar PSRS Baltijas valstu dēļ. No

otras puses, ASV, pieminot Baltijas valstis un runājot par plebiscītiem un vēlē-

šanām, saglabājušas sev tiesības vēlāk no jauna pacelt šo jautājumu.67 Pārsvarā

tomēr dominē negatīvi vērtējumi.

Teherānas konference faktiski kļuva par lūzuma punktu, pēc kura Staļinam bija

tiesības uzskatīt, ka Baltijas jautājums ir atrisināts viņam par labu. Neko citu neva-

rēja secināt pēc F. D. Rūzvelta sarunas ar J. Staļinu par šo problēmu. levērojamais

amerikāņu diplomāts Čārlzs Bolens savos memuāros, komentējot šo bēdīgi sla-

veno Rūzvelta un Staļina privāto tikšanos, norāda, ka prezidents traktējis Baltijas

jautājumu kā cieši saistītu ar iekšpolitisko situāciju ASV. Č. Bolens arī izsaka iz-

brīnu par Rūzvelta pozīciju Teherānas konferences laikā. Rūzvelts nopietni kļūdījās,

privātā sarunā sakot Staļinam, ka viņam priekšvēlēšanu apsvērumu dēļ nav iespē-

jams izteikties Polijas jautājumā un ka ASV maz ko var darīt Baltijas valstu labā.

Tādējādi Rūzvelts faktiski atbalstīja Čērčila un Staļina neoficiālo vienošanos par

Polijas pēckara robežām un nevajadzīgi klusēja.68

I. Vizulis, komentējot šo sarunu, norāda, ka tas bijis tiešs mājiens Staļinam, ka

viņa pozīcija Baltijas jautājumā ir droša, negatīvi vērtējot ASV prezidenta darbību. 69

R. Dalleks Rūzvelta taktiku vērtē kā mēģinājumu pierādīt Staļinam "Amerikas

vēlēšanos dalīt atbildību par pēckara mieru un padomju drošības vajadzībām".

F. D. Rūzvelts ticējis, ka ir gājis pietiekami tālu, lai izstrādātu kopēju pozīciju ar

PSRS. Pie šādiem pretī PSRS spertiem soļiem R. Dalleks pieskaita padomju kon-

troli Baltijas valstīs, Polijas robežu jautājuma risinājumu un Vācijas un Japānas

pēckara ierobežojumus. Rūzvelts uzskatījis, ka ir izkliedējis Staļina aizdomas par

angļu un amerikāņu nodomiem pēc kara. 70
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Lielākā daļa Rietumu vēsturnieku Baltijas valstu jautājumu sabiedroto attiecī-

bās pēc Teherānas konferences vairs neskar. Tam pievērsušies galvenokārt bal-

tiešu izcelsmes vēsturnieki. M. Mantenieks pamatoti atzīmē, ka Baltijas jautājums

nebija nozīmīgs Jaltas konferencē. Viņš Rūzvelta teikto Staļinam, ka ASV nekaros

ar Padomju Savienību Baltijas valstu dēļ, vērtē kā "kapitulācijas aktu", kas tai pašā

laikā nav apmierinājis PSRS vadītāju, kurš vēlējās, lai Rietumu sabiedrotie leģi-

timizētu Baltijas valstu aneksiju oficiāli, de iure atzīstot to. Mantenieks atgādina, ka

ASV atteicās atzīt Baltijas valstu aneksiju 1940. gada jūnijā, izdodot ASV valsts

sekretāra vietnieka S. Vellesa deklarāciju,71 bet Lielbritānija neiekļāva atzīšanu

1942. gada 26. maija līgumā ar PSRS. M. Mantenieks uzskata, ka abi šie soļi no-

tika laikā, kad Rietumu un PSRS attiecības bija visai saspīlētas, tāpēc nav grūti

izskaidrot, kāpēc Rietumi atteicās atzīt Baltijas valstu aneksiju vēl pēc Teherānas

konferences. 72

M. Mantenieks domā, ka nākamais J. Staļina mēģinājums panākt Baltijas valstu

aneksijas atzīšanu vismaz de facto bija prasība uzskatīt visas 16 padomju repub-

likas par jaunveidojamās Apvienoto Nāciju Organizācijas dibinātājvalstīm. Atzīstot

Baltijas valstis par padomju republikām, Rietumi atzītu tās par PSRS sastāvdaļu.
M. Mantenieks citē laikraksta "New York Times" komentētāju Džeimsu Restonu,

kurš intervijā žurnālā "Time" pauda uzskatu, ka Atlantijas harta neattiecas uz Bal-

tijas valstu gadījumu.73 Tomēr ne tas, ne arī mēģinājums iekļaut tikai Lietuvu ANO

neguva panākumus - un PSRS neizdevās sekmīgi pabeigt tik veiksmīgi uzsākto

darbību. Dž. L. Gediss atzīmējis, ka neapmierinātība ar administrācijas politiku vērsās

plašumā ASV poļu kopienā un Kongresā. Senators Arturs Vandebergs 1944. gadā
Detroitas poļu avīzei rakstīja,".. ja Atlantijas harta kaut ko nozīmē, tad tai jānozīmē

jauna Polija", noliedzot teritoriālas izmaiņas pretēji tautu brīvi izteiktai gribai un

sludinot, ka visām tautām jābūt tiesībām brīvi izvēlēties sev valsts iekārtu.74 Kaut

arī Baltijas valstis šai laikā, kā redzams, vēl tika pieminētas, tomēr sabiedrības

uzmanība pievērsās galvenokārt Polijas liktenim, kas izskaidrojams ar jau vairākkārt

minēto ASV poļu kopienas ietekmi.

Faktiski historiogrāfijā nav minēts, ka Baltijas valstu liktenis būtu skarts Jaltas

konferencē. M. K. Baltais norāda, ka Baltijas jautājums skarts netieši, parakstot

vienošanos par karagūstekņu un civiliedzīvotāju repatriāciju. Tomēr Baltijas iedzī-

votāji pārsvarā netika atdoti PSRS, jo pēc kara viņus nedefinēja kā padomju

pilsoņus.75

Vērtējot Jaltas konferenci, ASV vēsturnieks Džons Spenjē raksta par Rūz-

velta cerībām, ka viņš ir nodibinājis ilgstošas un draudzīgas attiecības ar PSRS.

Tā Rūzveltam lika domāt panākumi sarunās par ANO struktūru, Deklarācija par

atbrīvoto Eiropu un brīvu vēlēšanu solījums Austrumeiropā. 76 Tomēr šādu vie-
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dokli nevar uzskatīt par dominējošu historiogrāfijā. Apskatot ASV pozīciju Jaltas

konferencē kopumā, R. Dalleks atzīmē, ka Rūzvelts jau 1944. gada rudenī bija

zaudējis interesi par Austrumeiropu un viņa ieplānotie dokumenti bija domāti

drīzāk ASV sabiedriskās domas nomierināšanai. Tiekoties ar ASV senatoriem

1945. gada janvārī, prezidents viņiem paskaidroja, ka ietekmes sfēras ir realitāte,

ar ko Amerikai nāksies samierināties. Rūzvelts tomēr cerēja, ka Apvienoto Nāciju

izveidošana nākotnē varēs mainīt pasaules kārtību un novērsīs apsūdzības, ka

pasaules karš atkal beidzies ar reālpolitiku un ietekmes sfēru dalīšanu. 77 R. Dal-

leks atzīmē, ka Jaltas konferences rezultātā Rietumi atzinuši nespēju nodrošināt

Polijā reprezentatīvu valdību, kas tiem ilgstoši likās ļoti svarīgi (kā daudzkārt tika

atzīmēts, Rietumi iesaistījās karā Polijas brīvības dēļ). Savukārt Deklarāciju par

atbrīvoto Eiropu F. D. Rūzvelts lūdzis Lielbritānijai un PSRS parakstīt, lai pār-

liecinātu ASV sabiedrisko domu, ka Amerikas sabiedrotie nedala ietekmes sfēras. 78

Arī F. Freidels rezultātus, kas it kā liecināja par tiesiskuma saglabāšanos, vērtē

kā "prestižu glābjošus pasākumus" 79. Pēc Dž. L. Gedisa domām, Rūzvelts lielu

nozīmi piešķīris vēlēšanām Polijā. Viņš, tāpat kā citi vēsturnieki, citē slaveno

Rūzvelta atbildi admirālim Līnijām, kurš norādīja, ka PSRS varēs mainīt panāktās

vienošanās tā, kā vēlēsies. Rūzvelts teica: "Es zinu, Bil. Bet tas bija labākais, ko

es varēju darīt Polijas labā." 80 Patiesībā vēstures literatūrā ASV vilšanos par PSRS

politiku Polijā min kā vienu no nozīmīgākajiem etapiem ceļā uz auksto karu.

J. Staļins, pēc V. Molotova liecības, atbildot uz savu līdzgaitnieku iebildumiem

pret Deklarāciju par atbrīvoto Eiropu, teica: "Mēs pēc tam izdarīsim pēc sava

prāta. Galvenais ir spēku samērs." 81 Vēl vienīgi ASV senāts varēja kaut ko mai-

nīt, taču arī opozīcijas senatori baidījās no vēstures atkārtošanās un no tā, ka

viņu protesti kaitētu ANO dibināšanai. Katrā ziņā Jaltā bija pārāk vēlu pārrunāt

Baltijas valstu jautājumu. Ja mēs izvēlamies domāt tādās kategorijās, ka Rūz-

velts "nodeva" Baltijas valstis, kam es nevaru piekrist, tad tas notika ne vēlāk

kā Teherānas konferencē. Esošā historiogrāfija nerunā arī par slepenām saru-

nām Jaltā un slepenu ietekmes sfēru sadali, sekojot principam -"kā nav avotos,

nav vēsturē".

Mēģinājumi formulēt jaunu politiku Baltijas jautājumā notika arī Otrā pasau-

les kara beigās. Vēstures literatūrā atzīmēts ASV Valsts departamenta Eiropas

lietu nodaļas vadītāja vietnieka Džona Hikersona 1945. gada 8. janvāra memo-

rands, kurā viņš, konstatējis faktisko situāciju un nenovēršamos padomju teri-

toriālos ieguvumus, ieteic atbalstīt Baltijas valstu inkorporācijas atzīšanu, lai

nodrošinātu sadarbību ar PSRS kara sekmīgā pabeigšanā un miera organizē-

šanā. Tomēr šis memorands palika bez ievērības. 82 Savukārt I. Vizulis uzsver to

Dž. Hikersona memoranda daļu, kas norāda, ka ASV nevar darīt nekā, lai mainītu
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esošo situāciju Baltijas jautājumā.83 A. Zunda norādījis uz 1945. gada 27. februā-

ra apspriedi britu Ārlietu ministrijā, kur konstatēts, ka Lielbritānija jau 1940. gada

vasarā de facto atzinusi pārmaiņas Baltijas valstīs, taču janvārī bija nolemts,

ka de iure izmaiņas nav atzītas un par šo jautājumu jālemj Miera konferencei. 84

Baltijas jautājuma risinājumu kopumā izvērtējis M. Mantenieks. Viņš uzsvēris

trīs aspektus un atzīst, ka daļēji taisnība tiem, kas norāda, ka Otrā pasaules kara

noslēguma posmā Rietumi neko vairs nevarēja darīt Baltijas valstu labā. Tomēr,

viņaprāt, ASV prezidents F. D. Rūzvelts ar savu nenoteikto politiku veicināja šo

situāciju. Viņa mēģinājumi uzlabot attiecības ar PSRS stāvokli tikai pasliktināja,

piemēram, neizpildāmais solījums atklāt otro fronti jau 1942. gadā. Vajadzēja vēl

uzstājīgāk pretoties J. Staļina pretenzijām jau 1941.-1942. gadā, nevis runāt par

pēckara risinājumu. Britānijas politiku M. Mantenieks vērtē kā apkaunojošu. Vis-

beidzot, par ļoti nozīmīgu Mantenieks uzskata tieši to, ka ASV de iure neatzina

Baltijas valstu aneksiju. 85

Arī pēc \. Vizuļa domām, kara sākumā ASV un Lielbritānijai vajadzējis iesniegt

PSRS alternatīvus priekšlikumus, norādot, ka Baltijas valstīm nav jākļūst par kara

upuriem un tām jāsaglabā neatkarība. Šai periodā PSRS vājums un atkarība no

Rietumu piegādēm liegtu tai iespēju pretoties. Bažas par PSRS vienošanos ar Vā-

ciju nebija pamatotas, jo vienošanās ar galveno ienaidnieku nebija izdevīga PSRS.

Tādā gadījumā, ja izdotos panākt PSRS apņemšanos piešķirt Baltijas valstīm

neatkarību, PSRS būtu jārēķinās ar sekām, izlemjot šo vienošanos lauzt. 86

Pozīcijas Rietumu historiogrāfijā ir ļoti atšķirīgas - sākot ar asu kritiku un

pārliecību, ka bija iespējams izmantot Rietumu palīdzību kā spiedienu uz Maskavu,

līdz viedoklim, ka atteikšanās lemt šo skaidro jautājumu par labu PSRS bija nozī-

mīgs aukstā kara iemesls. Pārsvarā dominē pozīcija, ka Baltijas valstu labā neko

vairs nevarēja darīt, reizēm izskan motīvs, ka abas puses - īpaši ASV un PSRS -

runāja katra savā valodā un Rietumu ideālistiem un padomju reālpolitikas čem-

pionam nebija iespējams izprast vienam otru. Proti, padomju vadītājs uzskatīja

Rietumu līderus par sev līdzīgiem reālistiem un runas par tautu pašnoteikšanos,

Atlantijas hartu, Deklarāciju par atbrīvoto Eiropu uzskatīja tikai par līdzekļiem, kā

Rietumi varētu nostiprināt savu ietekmi viņa iekarotajā sfērā. Reālie signāli, ko

Rietumu valstis sūtīja, liecināja nevis par ideālismu, bet imperiālismu un gatavību

dalīt ietekmes sfēras.

Kopumā Baltijas jautājuma izpēte lielvalstu politikā sasniegusi augstu pakāpi.

Visaugstāk jāvērtē M. Mantenieka darbi, kas būtu popularizējami un publicējami

arī Latvijā. Nozīmīgs ir profesora A. Zundas ieguldījums Lielbritānijas lomas izpē-

tē. Tomēr būtu lietderīga tālāka avotu izpēte un plašāka apkopojoša pētījuma

publicēšana.
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Janis Taurens

The Baltic Question in the Policy of the Great Powers during
World War II: An Insight into Historiography

Summary

The Baltic problem in the relationships among the USSR, USA and Great Britain

has been often analysed in history literature. Baltic historians or Western historians

of Baltic origin being directly interested in researching this problem paid more

attention and devoted special works to it. Western historians researched this

problem as a part of larger issues, c. g. problem of origins of the cold war.

M. Mantenieks, I J. Vizulis, A. Zunda are historians of Baltic origin who have

written most significant works devoted to Baltic problem. All spectrum of Western



226 Nacistiskas Vācijas okupācija Latvijā (1941-1945)

historiography of international relations starting from right realists and ending

with left revisionists have touched upon Baltic problem in their works. The right
realists suppose that Western Allies had to carry out more intensive pressure to

the Soviet Union defending interests of the Baltic States. In their turn left wing

historians deny even the existence of the Baltic problem arguing that it was immoral

not to recognize Soviet borders of 1941, especially during the crucial battles at

Moscow in December, 1941. Centric position, however, is that Western countries

were not able to do more for Baltic States.

Several periods of solving Baltic problem between the Allies has been mentioned

in historiography as very significant. The most serious analysis has been devoted

to period between December 1941 and May 1942 when Stalin tried to force Great

Britain recognize the annexation of the Baltic States. Actually Great Britain was

ready to recognize annexation, and did not do it only under American pressure but

attitude in historiography was radically different: from supporting realistic policy

until sharp protests. Historiography reflects American attempts to prevent Great

Britain's move towards recognition.

The turn in American policy in 1943 has been fixed in history literature. It

was caused by real situation during the World War II that made Roosevelt beco-

me more and more pessimistic about the destiny of Eastern Europe. In private
conversation with Stalin during Tehran conference he actually, as argues M. Man-

tenieks, made Baltic problem a non-issue. His position was sharply criticized in

history literature. However, US refusal to recognize Baltic annexation de iure is

analysed mainly in the works of historians of Baltic origin and estimated positively.



Kaspars Zellis, Uldis Neiburgs

Vācu okupācijas laikā represētie Latvijas iedzīvotāji

(1941-1945). Datu bāzes apraksts

Otrā pasaules kara rezultātā Latvija zaudēja valstisko neatkarību un piedzīvoja gan

padomju, gan vācu okupāciju. Abas okupācijas bija tradicionālas no militārā vie-

dokļa, bet netradicionālas no politiskā viedokļa, jo abos gadījumos netika ievērotas

nekādas starptautiskās tiesības. Noziedzīgie totalitārie režīmi - komunistiskā Pa-

domju Savienība un nacionālsociālistiskā Vācija īstenoja genocīdu pret Latvijas tautu,

vēršoties pret saviem politiskajiem pretiniekiem, turklāt, ja padomju režīma terora

pamatā bija šķiru princips, tad vācu okupācijas vara pārsvarā vadījās no rasu

politikas. 1

Atšķirībā no Amerikas un Rietumeiropas valstīm, kur Otrā pasaules kara vēstures

jautājumu objektīva izpēte bija iespējama jau tūlīt pēc Otrā pasaules kara beigām,

dzelzs aizkara otrajā pusē -vairākumā Austrumeiropas valstu, īpaši PSRS, -vācu

okupācijas laika vēsture tika atspoguļota tikai no komunistiskās ideoloģijas po-

zīcijām, daudz ko noklusējot, pārspīlējot vai falsificējot. Arī Latvijā padomju tota-

litārisma apstākļos pēc Otrā pasaules kara tika noklusēti vai attaisnoti padomju

režīma noziegumi, savukārt akcentētas un bieži vien mitoloģizētas vācu okupācijas

laikā notikušās represijas pret Latvijas iedzīvotājiem.

Objektīva šo jautājumu pētniecība Latvijā ir kļuvusi iespējama tikai pēc tās

valstiskās neatkarības atjaunošanas. Taču jāatzīst, ja pēdējo desmit gadu laikā ir

daudz kas darīts, lai noskaidrotu un dokumentētu padomju okupācijas režīma

upurus, to skaitu un atstātās liecības, 2 tad tādi jautājumi kā vācu okupācijas laikā

represēto Latvijas iedzīvotāju skaits, viņu nacionālais un sociālais sastāvs, repre-

siju cēloņi un sekas līdz šim nav guvuši pietiekamu ievērību.

Sākot darbu pie datu bāzes veidošanas par vācu okupācijas laikā represētajiem

Latvijas iedzīvotājiem, nepieciešams apzināt arī līdz šim historiogrāfijā atspoguļoto

informācijas kopumu par Latvijas iedzīvotāju likteņiem Otrā pasaules kara laikā.

Taču tas jādara, kritiski izvērtējot dažādos avotos un vēstures literatūrā sniegto

materiālu par nacistiskās Vācijas režīma upuriem, ievērojot, ka šī informācija bieži

vien ir neprecīza un nekonkrēta, aptuvena un pat pretrunīga.
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Pirmie mēģinājumi apzināt vācu okupācijas laika upuru skaitu ir novērojami

jau tūlīt pēc Otrā pasaules kara beigām, kad vācu okupāciju nomainīja otrreizējā

padomju okupācija. Taču jāievēro, ka tas tika darīts padomju okupācijas režīma

interesēs, kad priekšroka tika dota nevis objektīvai vēstures izpratnei, bet gan ideo-

loģiskiem apsvērumiem.

Jau 1945. gadā Valsts Ārkārtējās komisijas, kura tika izveidota "vācu fašis-

tisko iebrucēju un to līdzdalībnieku pastrādāto noziegumu konstatēšanai un

izmeklēšanai", ziņojumā "uz izmeklēšanas datu un daudzo liecinieku liecību

pamata" secināts, ka vācu okupācijas režīma laikā Latvijā iznīcināts vairāk nekā

250 000 mierīgo iedzīvotāju, 327 000 padomju karagūstekņu, aizdzīti vācu ver-

dzībā 175 000 Latvijas PSR pilsoņu.
3 Savukārt ar 1946. gada 23. janvāri datētajā

"Apsūdzības rakstā par vācu fašistisko iebrucēju ļaundarībām Latvijas, Lietuvas

un Igaunijas PSR teritorijā" minēts, ka Latvijas teritorijā iznīcināts vairāk nekā

600 000 mierīgo padomju pilsoņu un karagūstekņu, bet darbos uz Vāciju aizdzīti

280 000 padomju pilsoņu. 4

Vācu okupācijas laika represijas Latvijā atspoguļotas arī daudzos pēckara pre-

ses izdevumos, 5 kā arī vairākos padomju vēsturnieku darbos. lepriekšminētais

nacistu upuru skaits atkārtots arī 1959. gadā izdotajā "Latvijas PSR vēsturē", kur

vēl piebilsts, ka Latvijas PSR teritorijā vien "hitlerieši bija ierīkojuši 48 cietumus,

23 koncentrācijas nometnes un 18 geto. Cietumos un nometnēs lietoja visizsmal-

cinātākās spīdzināšanas metodes, te cilvēkus indēja ar gāzi, nonāvēja ar elektrisko

strāvu, mērdēja badā, izsūca asinis, inficēja ar lipīgām slimībām un masveidā

apšāva."6

1965. gadā klajā nāca dokumentu krājums "Mēs apsūdzam", kurā, atsaucoties

uz jau pieminētās LPSR Valsts Ārkārtējās komisijas darbības rezultātiem, vācu

okupācijas laikā bojā gājušo skaits jau sasniedza 313 798 civiliedzīvotājus (to skaitā

39 835 bērni), 330 032 padomju karagūstekņus un vēl 79 615 cilvēku, kurus pie-

spiedu kārtā aizveda darbā uz Vāciju. Šeit arī uzsvērts, ka "latviešu buržuāziskie

nacionālisti jau kara pirmajās dienās, negaidot vācu karaspēka iebrukumu, pēc

savas iniciatīvas daudzos Latvijas PSR novados sākuši slepkavot un aplaupīt

padomju aktīvistus, progresīvos sabiedrības un kultūras darbiniekus" un "visu

hitleriskās okupācijas laiku pār Padomju Latviju klājās fašistiskās reakcijas melnā

nakts un skanēja tūkstošu un atkal tūkstošu upuru pirmsnāves vaidi" u.tml.7

1966. gadā LPSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūts izdeva kapitāldarbu

"Latviešu tautas cīņa Lielajā Tēvijas karā", kurā, pamatojoties uz dažādiem doku-

mentiem, raksturotas arī atsevišķas vācu okupācijas laikā cietušo personu grupas,

kā arī pastiprināti uzsvērta daļēja latviešu līdzdalība civiliedzīvotāju iznīcināšanā,

apgalvojot, ka tā notikusi pēc pašiniciatīvas. Šī izdevuma autori raksta: "Laikā, kad
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vēl nebija radīts sazarots iebrucēju soda orgānu tīkls, galvenā loma zvēriskajās

slepkavībās piederēja latviešu tautas nodevējiem -aizsargiem, policistiem, pērkon-

krustiešiem, daudziem bijušās Latvijas armijas virsniekiem, korporeļiem v.c. salaš-

ņām, kas nobendēja cilvēkus pēc pašu ierosmes, pat negaidot okupantu tiešu

norādījumu." Kritiski jāvērtē arī šeit minētais skaitlis par vairāk nekā 200 000 no

citām Eiropas valstīm atvesto ebreju iznīcināšanu Latvijas teritorijā. 8

"Latvijas PSR vēstures" 1986. gada izdevumā vairs nav minēts kaut cik pre-

cīzs kopējs vācu okupācijas laikā represēto personu skaits, taču atzīmēts, ka

"padomju ļaudis tūkstošiem apšāva jau pirmajās okupācijas dienās un nedēļās",

kā arī minēts, ka ap 15 000 latviešu - galvenokārt "Latvijas padomju patriotu" tika

ieslodzīts koncentrācijas nometnēs arī Vācijas, Polijas, Austrijas un Francijas

teritorijā. 9

Par nacistiskās Vācijas okupācijas režīma represijām pret Latvijas iedzīvotā-

jiem liecina vairāki raksti latviešu periodikā latviešu bēgļu nometnēs Vācijā tūlīt

pēc Otrā pasaules kara. 10 Jāatzīmē, ka arī trimdas apstākļos bija mēģinājumi apko-

pot ziņas par vācu okupācijas režīma nodarītajiem zaudējumiem Latvijai. Par šo

zaudējumu aprēķināšanu jau 1951. gadā aktīvi iestājās Latvijas Republikas sūtnis

Londonā Kārlis Zariņš, un 1956. gadā Latvijas sūtniecība Londonā sastādīja pār-

skatu "Materiāli par vācu okupācijas varas un vācu armijas Latvijai Otrā pasaules

karā nodarītiem zaudējumiem".
11

Jāatzīst, ka tā saturā galvenokārt bija saimniecis-

ko zaudējumu aprēķināšana, tāpēc ziņas par vācu okupācijas laikā represētajiem

Latvijas iedzīvotājiem šeit neparādījās.

Nozīmīgu darbu Hitlera režīma upuru apzināšanā tūlīt pēc Otrā pasaules kara

sāka 1946. gadā Detmoldā nodibinātā Latviešu pretestības kustības dalībnieku

apvienība. Tās Bojā gājušo apzināšanas nozares pārstāvis Arnolds Bērziņš no

1946. gada līdz 1948. gadam vāca ziņas par 2940 vācu koncentrācijas nometnēs

ieslodzītajiem latviešiem, no kuriem 1793 miruši, 473 atbrīvoti pēc kapitulācijas,

bet 674 cilvēku liktenis palicis nezināms. 12 Savukārt profesors Jēkabs Ozols, savu-

laik strādādams Baltijas pētniecības institūtā Bonnā, ir aprēķinājis, ka vācu okupā-

cijas laikā, neieskaitot ebrejus, nogalināts ap 30 000 cilvēku, to skaitā ap 10 000 lat-

viešu nacionālās pretošanās kustības dalībnieku. Ir zināms, ka 1945. gada janvārī

Štuthofas koncentrācijas nometnē ir atradies vairāk nekā 6000 latviešu, bet Flosen-

burgas koncentrācijas nometnē ir bijuši vairāki tūkstoši. 13

Turpretī Manfreds Zihmanis domā, ka koncentrācijas nometnēs Vācijas teri-

torijā pavisam bijuši ieslodzīti 25 000-30 000 latviešu, t.sk. Neiengammas kon-

centrācijas nometnē, pēc viņa aplēsēm, to ir bijis mazāk par 4000. 14 Savukārt

Leonids Šiliņš raksta, ka Štuthofas koncentrācijas nometnē atradušies 7000, bet

Salaspils koncentrācijas nometnē -6000 latviešu. 15
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Atsevišķi pārskati un raksti, kuros mēģināts noskaidrot vācu okupācijas laikā

represēto personu skaitu, kopš neatkarības atgūšanas pēdējo desmit gadu laikā

parādījušies arī Latvijā. Tā ekonomikas zinātņu doktors Modris Šmulders, kas

precizējis un papildinājis ASV dzīvojošo vēsturnieku - lietuvieša R. Mišuna (Misiu-

nas) un igauņa R. Tāgeperas (Taagepera) pētījumu 16
par iedzīvotāju skaitliskā sastāva

pārmaiņām padomju un vācu okupācijas laikā, min, ka vācu okupācijas varas terora

rezultātā bojā gājuši 90 000 Latvijas iedzīvotāju, t.sk. 10 000 latviešu, bet nosūtīti

uz Vāciju gan darbos, gan kā koncentrācijas nometņu ieslodzītie - 50 000 Latvijas

iedzīvotāju, no kuriem bojā gājuši 10 000 cilvēku. 17

Padomju un vācu okupācijas laika represijām pret Latvijas iedzīvotājiem vairākās

publikācijās pievērsies profesors Heinrihs Strods. Viņš, aprakstot vācu okupācijas
laikā represēto personu loku, atsaucas uz dažādiem avotiem, kuri diemžēl bieži vien

sniedz atšķirīgu informāciju. 18 Interesanti ir H. Stroda uzskati, ka nacistiskās Vācijas

okupācijas laikā iznīcināts 110 000 Latvijas iedzīvotāju, no kuriem tikai puse bijusi

ebreju. Plašākus komentārus prasa arī H. Stroda apgalvojums, ka latviešu paš-

aizsardzības vienības 1941. gada vasarā bez tiesas sprieduma nogalinājušas 7000-

--10 000 cilvēku, kas turēti aizdomās par sadarbību ar padomju okupācijas varu. 19

Pēc jaunākajiem publicētajiem datiem, kas atrodami izdevumā "Okupācijas varu

politika Latvijā. 1939-1991", vācu okupācijas laikā Latvijā bojā gājis ap 70 000 eb-

reju, 18 000 latviešu, 2000 čigānu, bet vācu koncentrācijas nometnēs bijuši ieslo-

dzīti 6000-7000 Latvijas iedzīvotāju. 20 Kā redzams, šie skaitļi ir aptuveni, turklāt

trūkst norādes uz kādu konkrētu avotu un citur tie sniegti atšķirīgi.

Padomju un vācu okupācijas laikā represēto Latvijas iedzīvotāju skaitu ir cen-

ties aprēķināt arī Latvijas Republikas Satversmes aizsardzības biroja Totalitārisma

seku dokumentēšanas centra vadītājs Indulis Zālīte, kurš atkārto iepriekš minētos

skaitļus, kā arī atzīst, ka "līdz šim nav veikti objektīvi pētījumi par Latvijas teritorijā

izvietoto koncentrācijas nometņu ieslodzīto kontingentu, kas bija ievests no citām

teritorijām, piemēram, par no karadarbības zonām pārvietotajām personām tālākai

pārsūtīšanai un citām ieslodzīto kategorijām, jo liela daļa dokumentu gājusi bojā

vai apzināti iznīcināta, vācu armijai atkāpjoties. Pagaidām nav arī zināms, cik Latvi-

jas iedzīvotāju bija ieslodzīts Vācijas koncentrācijas nometnēs." 21

Pēdējos gados diskusijas sabiedrībā laiku pa laikam izraisījis arī jautājums par

Salaspils koncentrācijas nometnes statusu. Kas Salaspils īsti bija - nāves vai darba

nometne, cik liels bija tajā ieslodzīto un iznīcināto skaits, vai mēs to varam pielīdzi-
nāt citām nacistu koncentrācijas nometnēm Eiropā.22

Savulaik 60.-70. gados izdotajā padomju vēstures literatūrā varam lasīt, ka

"tikai Salaspils koncentrācijas nometnē un Salaspils padomju karagūstekņu nometnē

vien iznīcināts vairāk nekā 100 000 cilvēku" 23, ka "100 000 vīru un sievu, jauniešu
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un sirmgalvju, pusaudžu un pavisam mazu bērnu fašisti un pašmāju kangari šeit

nošāva, pakāra, nosita, nomērdēja badā, noindēja un sadedzināja" 24. Taču, ja

salīdzina padomju propagandas minēto nometnes teritorijas platību un tajā iznīci-

nāto cilvēku skaitu, sanāk, ka uz katru kvadrātmetru ir aprakts vairāk nekā 20 līķu.

Jāpiekrīt profesoram Andrievam Ezergailim, kurš raksta: "Ne celšanas laikā, ne

vēlāk tomēr mēs nevaram Salaspili raksturot ar sovjetu apzīmējumu nāves nometne,

jo neliekas, ka tās mērķis jebkad būtu bijis cilvēku iznīcināšana. Nedomāju, ka bez

sovjetu propagandas Salaspils būtu pazīstama kā liela nāves maltuve. Katrā gadījumā

Salaspils, lai gan brutāla nacistu upuru novietne, nav salīdzināma ar Osvencimu,

Trebļenku vai Dahavu." 25 Par Salaspils nometnes tematiku rakstīts arī vairākos

pavisam nesen publicētajos rakstos gan Rietumu, gan Latvijas preses izdevumos. 26

levērojot iepriekš minēto, datu bāzes izveidošana par vācu okupācijas laikā repre-

sētajiem Latvijas iedzīvotājiem jāuzskata par svarīgu uzdevumu, gan lai nodrošinātu šī

laika perioda izpēti ar empīriskiem pierādījumiem un atsegtu redzamākās represēto

kategorijas, gan arī lai pēc iespējas precīzāk izdarītu secinājumus par nacionālso-

ciālistiskās Vācijas okupācijas režīma represiju ietekmi uz Latvijas sabiedrību.

Tēmas terminu skaidrojums

LATVIJAS IEDZĪVOTĀJI - primāri ar to saprotam visas tās personas, kuras

1940. gada 17. jūnijā neatkarīgi no tautības bija Latvijas Republikas pavalst-

nieki. No šīs kategorijas izslēgti latvieši, kuri no PSRS ieradās Latvijā pēc tās

valstiskuma zaudēšanas. Tāpat šajā kategorijā netiek ieskaitīti ebreju un čigānu

tautai piederīgie, jo uzskatām, ka nepieciešams īpašs pētījums par represijām,

kas tika balstītas uz rasistisko nacionālsociālisma ideoloģiju. Ilgākā laikā per-

spektīvā pētījumā iespējams aptvert arī citas personu grupas, kuras represēja

Latvijas teritorijā - PSRS pilsoņi, kuri ieradās Latvijā pēc 1940. gada 17. jūnija;

citu ārvalstu pilsoņi, kuri vācu okupācijas laikā atradās Latvijā; personas, kas vācu

okupācijas laikā tika piespiedu kārtā vai brīvprātīgi pārvietotas no okupētajiem PSRS

apgabaliem; personas, kuras speciāli tika iesūtītas Latvijā no PSRS (padomju izpletņ-

lēcēji, pagrīdnieki, partizāni utt.).

REPRESIJAS -ar to primāri saprotam vācu okupācijas varas veiktās darbības -

aresti un apcietināšanas, ieslodzījums cietumos, koncentrācijas nometnēs, nāves

soda izpilde u.tml. Šeit paredzēts aplūkot iepriekšminētās personas, pret kurām

veiktas šīs darbības politisku, reliģisku u.tml. motīvu dēļ, turklāt lielākoties represijas

pret šīm personām tika īstenotas kā pret indivīdiem. Ilgākā laikā paredzams

apskatīt arī personu grupas, pret kurām okupācijas varas represijas izpaudušās

galvenokārt kolektīvā veidā, piemēram, nosūtīšana piespiedu darbā uz Vāciju v.c.
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Datu bāzes mērķis un lietošanas metodes

Datu bāze tiek veidota ar mērķi iegūt par nacionālsociālistiskās Vācijas oku-

pācijas laiku empīriskus pierādījumus, iekļaujot tabulā gan statistisko materiālu,

gan ziņas par konkrētām personām. Tā kā datu bāze atrodas vēl tapšanas stadijā

un izdarīt tajā izmaiņas nesagādātu īpašas grūtības, tad datu bāzes veidotāji lab-

prāt uzklausītu ierosinājumus un priekšlikumus.

Pašlaik datu bāzes pamats ir avots, no kura iegūta informācija par konkrētu

personu. Proti, vienai personai iespējams atvēlēt vairākas ailes, ja ziņas par viņu

atrastas dažādos avotos. Šādai metodei ir tā priekšrocība, ka pētnieks var atlasīt

vajadzīgo informāciju par konkrēto personu, zinādams arī to, no kura avota infor-

mācija ir iegūta. Šī metode ir optimālākā, ja par galveno uzskatām represēto personu,

par kuru vēlamies uzzināt iespējami vairāk informācijas. Taču grūtības (ne nepār-

varamas) tādā gadījumā radīs statistiskā materiāla apstrāde, jo būs nepieciešami

papildu aprēķini.

Otrā iespēja darbam ar datu bāzi ir tā, ka esošo datu bāzi uzskatām par darba

tabulu, no kuras informācijas vienības tiek sakopotas t.s. reprezentācijas tabulā.

Šādā gadījumā statistiskā materiāla iegūšana ir ļoti vienkārša, bet nebūs to priekš-

rocību, ko piedāvā pirmais variants.

Datu bāzes saturs

Datu bāze par nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas laikā represētajiem Latvijas

iedzīvotājiem sastāv no 11. iedaļām.

1. UZVĀRDS. 2. VĀRDS. 3. DZIMŠANAS DATI. Pirmās trīs iedaļas galvenokārt

tiek izmantotas represētās personas identifikācijai, arī kā vecuma un dzimuma

parametrs. Problēmas šo iedaļu aizpildīšanā rodas divu iemeslu dēļ: 1) nav atro-

damas ziņas par kādu no trim iedaļām; 2) kļūdas var rasties neprecīzas uzvārda un

vārda transkripcijas dēļ vācu dokumentos, tāpēc šie dati doti tajā transkripcijā,

kāda tā ir dokumentos. Protams, ja iespējams, tad dati ievadīti pēc mūsdienu

literārās valodas pareizrakstības normām.

4. DZĪVESVIETA. Šai iedaļai jāparāda vācu okupācijas represiju ģeogrā-

fija. Atsevišķos gadījumos šī iedaļa ir arī kā identifikācijas parametrs. Grūtības

varētu rasties tādēļ, ka 1940.-1941. gada padomju okupācija un tai seko-

jošā vācu okupācija mainīja daudzu cilvēku ierasto dzīves kārtību, arī dzīves-

vietu, tāpēc par atskaites punktu ņemta tā vieta, kurā represētā persona aresta

brīdī ir dzīvojusi. Turpmākajā darbā būtu iespējama šī parametra indeksācija, lai
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šos rādītājus pārvērstu kvantitatīvos rādītājos, vadoties, piemēram, pēc Latvijas

administratīvi teritoriālā iedalījuma.

5. NODARBOŠANĀS. Šajā iedaļā parādīti tie sociālie slāņi, kurus represijas skāra

vissmagāk. Grūtības objektīvas informācijas iegūšani rada tie paši faktori, kas

iepriekšējā iedaļā. Tāpat daudzi represētie nenorāda savu faktisko nodarbošanos,

bet gan apgūto amatu.

6. APSŪDZĪBA. Ailē pārsvarā mēģināts saglabāt avotos uzrādīto apsūdzības

skaidrojumu. Nereti apsūdzības ailēs sastopams ieraksts "Nav zināms" -tas nozī-

mē, ka vācu represīvo iestāžu darbinieki nav zinājuši, par kādu nodarījumu konkrētā

persona ir nonākusi ieslodzījumā. Šādi gadījumi sastopami ne tikai 194471945. ga-

dā, kad, evakuējot ieslodzītos, bieži vien tika nozaudētas viņu lietas, bet arī 1941./

1942. gadā. Tam par iemeslu ir gan nepamatotie aresti, gan līdzpilsoņu tādu vai

citādu iemeslu dēļ Sipo (Drošības policija Vācijā) rakstītās denunciācijas. Ja aile ir

atstāta tukša, tad tas nozīmē, ka datu bāzes veidotājiem nav izdevies dokumentā

atrast apsūdzības formulējumu. Turklāt apsūdzību formulējums ne vienmēr ir

adekvāts.

Tā, piemēram, kāds V. Vanags 1941. gada oktobrī apcietināts par komunis-

tisku darbību, ko arī ieraksta apsūdzībā, taču izrādās, ka faktiskais aresta iemesls

ir bijis slimu sieviešu piegāde vācu karavīriem. 27 Sastopami arī gadījumi, kad persona

arestēta citas personas vietā. Tā, piemēram, kāda T. Grigorjeva tika arestēta par

māsasdēla komunistisko darbību.28 Cilvēki arestēti arī par pazīšanos un draudzību

ar Vili Lāci, 29
par darbošanos pagrīdē, piemēram, 1934. gadā 30 v.c. gados. Daudz

personu tika arestēts 1941. gada 7. novembrī uz aizdomu pamata par komunis-

tisko, 11, Oktobra svētku svinēšanu. Protams, netrūkst arī epizožu, kad cilvēki

arestēti par pārkāpumiem sadzīvē -par nolaidību darbā, par spekulāciju, par mantu

piesavināšanos u.tml.

Apsūdzības netiek indeksētas, bet domājams, ka to varētu veikt nākotnē, kad

datu bāze kļūs pilnīgāka.

7. ARESTA DATUMS. Ailes nosaukums pagaidām nav precīzs, jo tas izvēlēts

pēc pašlaik minimālām prasībām. Faktiski ailē ir doti datumi, kad dokumentāri ir

pierādāma represētās personas atrašanās kādā ieslodzījuma vietā. Bieži vien cil-

vēki ir arestēti agrāk un atradušies apcietinājumā kādas pilsētas prefektūrā vai

Sipo, bet uz ieslodzījuma vietu pārvesti vēlāk. Precīzāku informāciju sniedz ieslo-

dzīto anketas, taču to nav saglabājies daudz. Ja doti divi datumi, tad pirmais no

tiem apzīmē apcietināšanas laiku, bet otrais - ievietošanu pirmajā ieslodzījuma

vietā, savukārt, ja arestētā persona atradusies arī citās ieslodzījuma vietās, par to

informācija atrodama ailē "Piezīmes".
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8. REPRESIJU VIETA. Šeit atrodama informācija par tām ieslodzījuma vie-

tām, kurās konkrētā persona ir atradusies. leslodzījuma vietu secība ievadīta pēc

hronoloģiskā principa. Ja ir zināms datums, kad persona pārvietota uz citu ieslo-

dzījuma vietu, tad šo informāciju var atrast ailē "Piezīmes".

9. REPRESIJU REZULTĀTS. Ailē ierakstīti dati par represiju rezultātiem, respek-

tīvi, vai konkrētā persona tikusi atbrīvota, mirusi ieslodzījuma vietā, nošauta,

pazudusi bez vēsts utt. Bez tam ailē ievadīts arī datums, kad tas ir noticis.

10. PIEZĪMES. Piezīmēs iekļauta informācija, kas varētu noderēt tālākai ziņu

vākšanai par konkrētu personu, piemēram, ieslodzītā numurs, nāves cēlonis, pār-

sūtīšanas dati, sevišķas piezīmes v.c. informācija, ko varētu izmantot turpmākā
darba gaitā.

11. AVOTI. Šeit norādīts avota šifrs par arhīvos un literatūrā atrodamajām ziņām

par represētajām personām. Šifra atslēga atrodas atsevišķā tabulā "Avoti".

Avoti, kas izmantoti datu bāzes veidošanā

Datu bāzes izveidošana ir sākta, strādājot ar vācu okupācijas laika dokumentiem,

kas apzināti Latvijas Valsts vēstures arhīvā (SS un policijas priekšnieka Latvijā,

Drošības policijas un SD komandiera Latvijā, Drošības policijas un SD komandiera

Ostlandē, Ostlandes reihskomisāra, ģenerālkomisāra Rīgā, Latvijas Zemes pašpār-

valdes, Rīgas Centrālcietuma, Rīgas Termiņcietuma, Štuthofas un Būhenvaldes

koncentrācijas nometnes, Latvijas ģenerālapgabala apriņķu priekšnieku v.c. fondi).

Daļēji apzināti arī citi materiāli, kas satur informāciju par vācu okupācijas laikā

represētajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tie atrodami Latvijas Valsts arhīvā (Valsts

ārkārtējās komisijas fondi), Latvijas Zinātņu akadēmijas Centrālajā arhīvā ("Lat-
viešu kartotēkas" un organizācijas SS Jagdverband pārskati), Okupācijas muzejā

(pēckara Vācijā sastādītā kartotēka par nacistiskās Vācijas cietumos un kon-

centrācijas nometnēs ieslodzītajiem latviešiem), Latvijas Kara muzejā (LPSR Revo-

lūcijas muzeja kartotēka par padomju laikā apzinātajiem vācu okupācijas varas

ieslodzītajiem Latvijas iedzīvotājiem) un citur.

Paralēli darbam ar vēstures avotiem tiek izskatīti un salīdzināti ar dokumentiem

citi materiāli (vācu okupācijas laika prese, atmiņu pieraksti, raksti periodikā v.c.

literatūra), kuros parādās ziņas par vācu okupācijas laikā represētajām personām.

Perspektīvā nepieciešams apzināt dokumentus par vācu okupācijas laikā repre-

sētajiem Latvijas iedzīvotājiem ārzemju - Rietumu un Austrumu arhīvos, piemē-

ram, Hūvera institūta arhīvā Stenfordā, ASV (Latvijas Centrālās komitejas mate-

riāli), Vācijas Valsts arhīvā Berlīnē (ģenerālkomisāra Rīgā, Ostlandes reihskomisāra,

RSHA fondi) un citur.
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Darba pašreizējie rezultāti

Sasniegumi. Līdz šim ir izdevies izveidot datu bāzi, kas pašlaik aptver 1946

represētās personas (uz 30.11.2000.), par kurām informācija galvenokārt iegūta

no LVVA fondiem. Turpmākajā darba gaitā datu bāzē paredzēts ievadīt datus no

citām iepriekš minētām vēstures avotu krātuvēm, tos salīdzinot un integrējot jau

esošajā informācijas kopumā. Patlaban redzamākās represēto personu grupas ir

1941.-1942. gadā apcietinātie, kuri apvainoti par komunistisku darbību padomju

okupācijas laikā, bet pēc tam atbrīvoti; personas, kas nonākušas koncentrācijas
nometnēs Vācijas teritorijā utt. Grūtības sagādā tas, ka ne vienmēr ir iespējams

izšķirt motīvus (politiski vai krimināli), pēc kādiem konkrēta persona ir represēta.

Datu bāzes izstrāde pašreiz atrodas darba stadijā un tās lietošana ir nodrošināta

digitālā formātā.

Problēmas. Darbu apgrūtina tas, ka plašākajā vācu okupācijas laika dokumentu

krātuvē - LVVA ziņas par represētajām personām ir izkaisītas pa dažādiem fondiem

un lietām, piemēram, par Rīgas Centrālcietumu un Rīgas Termiņcietumu ir

saglabājusies tikai neliela daļa dokumentu, kas ietverti divos aprakstos, savukārt

par Salaspils koncentrācijas nometni atsevišķa fonda nemaz nav, kas izskaidrojams

ar minēto dokumentu nepilnīgumu. Tāpēc ziņas par represētajiem Latvijas iedzī-

votājiem ir jāmeklē, skatot cauri gandrīz lielāko daļu vācu okupācijas laika fondu

lietu, jo ne vienmēr pēc to nosaukuma fondu aprakstos ir iespējams spriest, vai tā

attiecas uz pētāmo tēmu. Lai atvieglotu šo problēmu, ar LVVA vadības atļauju tiek

lietota pēckara gados sastādītā, bet vēlāk papildinātā arhīva iekšējā darba kartotēka,

taču, ja sākotnēji tā tika veidota pēc tematiskā principa (izdalot atsevišķi represijas),

tad pašlaik ir sakārtota pēc fondu principa, turklāt tā nav pilnīga. Tāpēc šīs kartotēkas

izmantošana ir darbietilpīga un aizņem daudz laika.

Perspektīvas. levērojot iepriekš teikto, jāprognozē, ka darbs ar datu bāzes

izveidošanu ir jāveic, turpinot darbu pie vēstures dokumentu apzināšanas Latvijā,

kā arī pievēršoties vēstures avotiem ārzemēs (šeit lietderīga būtu ārvalstu arhīvu

vācu okupācijas laika fondu un lietu rādītāju pieejamība, kā rezultātā būs iespē-

jams plānot to izmantošanu). Perspektīvā nepieciešams veikt arī papildu pētījumus

par vācu okupācijas varas cietumu un koncentrācijas nometņu uzbūvi, struktūru,

to darbības mehānismu, pavēļu došanas un izpildes saikni, dažādu sodu pie-

mērošanu, upuru pārvietošanu utt., lai labāk izprastu un analizētu ziņas par datu

bāzē ietvertajām personām. lespējams, ka datu bāzes izveidei var būt ne tikai

akadēmiska, bet arī praktiska nozīme, piemēram, izmantojot iegūto informāciju,

apzināt pretendentus kompensācijas saņemšanai no Vācijas sakarā ar vergu darba-

spēka izmantošanu.
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1. pielikums

2. pielikums

Uzvārds Ābele Šterns Killers Krūms

Vārds Irma Imants Arnolds Juris
■ 1

Dzimšanas dati 12.06.1906. 12.07.1922. 30.07.1889.
1

Dzīvesvieta Rīga Rīga Īle -

i
Nodarbošanās strādniece feldšeris

i

Apsūdzība komunistiska nogalinājis
divus žīdus

komunistiska -

darbība darbība

1940.-1941. g.

Aresta datums 01.08.1941. 06.10.1941. 03.07.1941.
! h

Represiju
vieta

RCC, KN RCC, REG Jelgavas

cietums

Neiengammas

Salaspils KN

Represiju atbrīvota atbrīvots miris

rezultāts 18.11.1942. 16.04.1942. 06.11.1944.

Piezīmes RCC piedzimis bijis drošības vecāku lūgums KN nr. 60306,
dels policijas

kareivis

deluatbrīvot arkomanda

1942. g. noraidīts Aurich.

Avots LWA, 3273. f., LWA, 3273. f., LWA, P-70. f., Latvju Vārds

25. apr., 1.1. 25. apr., 440.1. 5. apr., 54.1.,
8-17. Ip.

16.02.1946.,

Zichmanis,

1989, III.

Uzvārds leviņš

Vārds Kārlis

Dzimšanas dati 14.09.1924.

Dzīvesvieta Laucienas pag.

Nodarbošanās

Apsūdzība komjaunietis

Aresta datums 19.11.1941.

Represiju vieta RCC, KN Rīga

Represiju rezultāts miris 12.03.1942.

Piezīmes miris no akūta zarnu iekaisuma

Avots LVVA, 3273. f., 25. apr., 1.159.
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Kaspars Zellis, Uldis Neiburgs

Latvian Population Repressed during the German Occupation
(1941-1945): Database

Summary

The main goal of the database about the Latvian population repressed during the

Nazi occupation is to provide scholars who are interested in the research of this

period with empirical material regarding the statistical data and information about

the individuals.

The main focus is on Latvian population (respectively, on those who had Latvian

citizenship on 17 June 1940), which was touched by the so-called individual

repressions. The authors of the database do not analyse those categories of

population that were repressed on the basis of racial national socialistic ideology

or at those which were subjects of collective repressions.

Database consists of 11 parameters:

1) name;

2) surname;

3) birth information;

4) place of residence;

5) occupation;

6) accusation (reason for arrest);

7) date of arrest;

8) place /-s of repression;

9) result of repression;

10) notes;

11) source.

The information for the development of this database is collected from Latvian

collection of sources and from published sources, but in the future the intention is

to widen sources of information.

Database is under development and all information is available only digitally.



Kārlis Kangeris

Nacionālsociālistiskās Vācijas plānotā

represīvā politika pret latviešu inteliģenci
1941. un 1942. gadā

1. levads problēmā

Vēsturē ir labi zināms, ka nacionālsociālistiskā Vācija, okupējot Čehoslovākiju
1939. gada martā un vēlāk - 1939. gada septembrī iebrūkot Polijā, spēra repre-

sīvus soļus pret vietējo inteliģenci.

Jau drīz pēc okupācijas Bohēmijas un Morāvijas protektorātā (Protektorat Böhmen

und Mähren), kā nacionālsociālisti sauca okupēto Čehoslovākiju, sastādīja sarakstus ar

nacionāli noskaņotu inteliģences pārstāvju vārdiem. Vēlāk vairākus tūkstošus redzamu

personību apcietināja kā ķīlniekus. Tad nākamajā fāzē slēdza universitātes un daudzus

akadēmiķus un studentus ievietoja koncentrācijas nometnēs. 1

Pēc iebrukuma Polijā SS speciālās operatīvās vienības (Einsatzgruppen) pēc jau

iepriekš sastādītiem sarakstiem arestēja un noslepkavoja tūkstošiem redzamu Polijas

sabiedrības darbinieku, inteliģences pārstāvju un vāciešiem "naidīgu aktīvistu" 2
.

Ar inteliģences pārstāvju apspiešanu un likvidēšanu šajās abās zemēs vācieši

cerēja panākt, ka līdz arto no skatuves pazudīs vadošais nacionālais un politiskais

spēks un nākotnē tiks aizkavēta vai pat padarīta neiespējama šo valstu atjaunošana.
Tam arī reizē vajadzēja būt solim, lai šo iekaroto telpu pārkārtotu pēc nacio-

nālsociālistu noteiktajiem rases principiem.

Tas, ka arī pret Baltiju, īpaši pret Latviju, bija paredzēts lietot līdzīgu stratēģiju,

pētniecībā līdz šim palicis gandrīz vai neievērots, 3 kaut gan jau Nirnbergas galveno

kara noziedznieku tribunāla laikā parādījās dokuments, kurā bija norādīts, ka būtu

jārūpējas par lielākas latviešu inteliģences daļas izsūtīšanu. Šis dokuments ir Alfrēda

Rozenberga (Alfred Rosenberg) 1. memorands "Par mērķiem un metodēm plašu

Padomju Savienības teritoriju pārvaldīšanai pēc nākotnē paredzamās iekarošanas",

kas datēts ar 2. aprīli 1941. gadā un publicēts.
4

Šī raksta nolūks ir tuvāk parādīt un analizēt tos vācu dokumentus, kas saistīti

ar nacionālsociālistu politiku un rases teoriju Austrumos un kuros dažādā veidā

parādās nodomi un plāni spert represīvus soļus pret latviešu inteliģenci. Lai lasī-
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tājam labāk būtu saprotama vācu rīcība, tad ir nepieciešams sniegt īsu vācu plānu

raksturojumu Austrumos resp. Latvijā.

Apzīmējums "latviešu inteliģence" - kā to okupācijas laikā izprata vācieši -

nenozīmēja tikai vien akadēmiski izglītotās personas un vadošos kultūras darbi-

niekus, bet būtībā aptvēra visas latviešu sabiedrības augstāko - vadošo slāni.

Cits jautājums ir tās latviešu inteliģences vajāšana, kas bija strādājusi savā

specialitātē vai arī citādi aktīvi darbojusies padomju okupācijas laikā. Šis temats

neietilpst šī raksta analīzē. 5

2. Vāciešu politiskie un rases politiskie plāni

Hitlera plānos Padomju Savienības Eiropas daļas iekarošana nozīmēja, ka, pirm-

kārt, ilglaicīgi būs nodrošināti vāciešu tautas eksistences pamati, bet, otrkārt, tas

dos Vācijas reiham arī neapstrīdamu vadības pozīciju pasaulē.6 Bet par dzīves telpas

izveidošanu Hitlers daudz galvu nelauzīja, jo sākumam svarīgākais bija ātrā kara-

gājienā satriekt Padomju Savienību. Politiskā plānošana īsti sākās tikai tad, kad

Alfreds Rozenbergs 1941. gada 20. aprīlī tika iecelts par pilnvaroto "Austrumeiropas

telpas jautājumu centrālai apstrādāšanai" (Beauftragter für die zentrale Bearbeitung

der Fragen des osteuropäischen Raumes).

Pirmās domas un jautājumus par Baltijas telpas nākotni Rozenbergs bija

ieskicējis jau 1941. gada 2. aprīlī - vai Igaunijai, Latvijai un Lietuvai "nevajadzētu

nākotnē kļūt par vāciešu dzīvesvietu, pie reizes asimilējot rases ziņā piemērotākos"7
.

Mēnesi vēlāk (1941. gada 8. maijs) tapa Instrukcija reihskomisāram Austrumzemē

("Instruktion für einen Reichskommissar im Ostland"), kurā iepriekš izvirzītais

jautājums jau bija kļuvis par nākamās dzīves telpas pārkārtošanas mērķu konkrētu

sastāvdaļu: 8

"Ziel eines Reichskommissars für Estland, Lettland, Litauen und Weißruthenien,

muß es sein, die Form eines deutschen Protektorats zu erstreben und dann durch

Eindeutschung rassisch möglicher Elemente, durch Kolonisierung germanischer

Völker und durch Aussiedlung nicht erwünschter Elemente dieses Gebiet zu einem

Teil des Großdeutschen Reiches umzuwandeln." (Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un

Baltkrievijas reihskomisāra mērķim jābūt, lai panāktu vācu protektorātā izveidošanu,

un tad, pārvācojot rases ziņā pieņemamos elementus, kolonizējot ģermāņu tautas

un izsūtot nevēlamos elementus, pārvērst šo apgabalu par Lielvācijas reiha daļu.9)

To, ka Baltijas telpa ir no "Padomju ķermeņa jāizgriež" un tā cieši jāsasaista ar

Vācijas reihu, Rozenbergs vēlreiz apstiprināja 1941. gada 20. jūnijā savā runā, ko

viņš teica ar Austrumu problēmām saistītajiem galvenajiem darbiniekiem. Pārvā-

cošana kolonizācijas veidā turpretī esot nākotnes jautājums.
10
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Arī citu iestāžu memorandos attiecībā uz Latvijas (Igaunijas) valststiesisko

nākotni tika uzsvērts, ka tai jākļūst par vācu dzīves telpu, runāja par zemes

pārvācošanu un noraidīja jebkādu valstisko patstāvību, un tādā ziņā tie labi sa-

krita ar Rozenberga teikto. 11 Uzskatus, ka Baltijas valstis būtu jāpakļauj ilglaicīgai

speciālai militārpārvaldei 12 vai arī no tām jāizveido speciālas valstis ar daļēju

patstāvību, 13 diezgan agri izslēdza no plānošanā nopietni apsveramiem variantiem.

Baltijas pamattautu novērtējums pēc to rases piemērotības pārvācošanai (asi-

milācijai) sākumā nebija sevišķi skaidrs. Rozenbergs savā instrukcijā Austrum-

zemes reihskomisāram uzsvēra (08.05.1941.), ka sakarā ar "pārvācošanu resp.

izceļošanu" igauņi līdz 50% būtu uzskatāmi par "radniecisku" tautu. Latvijā asimi-

lējamā daļa esot nozīmīgi mazāka, un šeit būšot jāapsver lielāka izceļošana. Lietuvā

būtu jārēķinās ar līdzīgu attīstību kā Latvijā. 14 Arī pats vadonis Ādolfs Hitlers uzskatīja

(11./12.07.1941.), ka igauņi ir "labākie" no Baltijas tautām, tiem seko lietuvieši un,

visbeidzot, latvieši. 15 Tādu pašu tautu vērtību klasifikāciju izvirzīja arī Verners

Haselblats (Werner Hasselblatt) 1941. gada 4. jūlijā: vispirms igauņi, tad lietuvieši

un beigās latvieši. 16 SS reinsurers Heinrihs Hirnlers (Heinrich Himmler) vērtēja, ka

Baltijas pamattautu pārvācošanai derīgā daļa varētu būt apmēram 10 procenti. 17

Jaunieceltais reihskomisārs Hinrihs Loze (Hinrich Lohse) uzskatīja šo Himlera

minēto pārvācojamo skaitu pārāk mazu un drīzāk pieslējās Rozenberga uzskatiem.

Kad vēlāk SS vadībā sāka izstrādāt dažādus Austrumu ģenerālplāna (Generalplan

Ost) variantus, tad aprēķins tika pamatots uz to, ka Latvijā paliks 30% pārvācoša-
nai derīgu latviešu. 1941. gada beigās notika arī pārmaiņas Baltijas pamattautu

ranga secībā - latvieši ar lietuviešiem apmainījās vietām. Tagad secība bija šāda -

igauņi, latvieši, lietuvieši. 18

Sevišķa īpatnība nacionālsociālistu rases politikā Latvijā bija tā, ka latviešus

šķiroja latviešos un latgaliešos. Tā kā latgalieši rases vērtības ziņā tika atzīti par

mazāk vērtīgiem nekā latvieši un tāpēc par nepiemērotiem pārvācošanai, tad no

sākta gala sāka piekopt politiku, lai, no vienas puses, neveicinātu latviešu saplū-

šanu ar latgaliešiem, bet, no otras puses, veicinātu latgaliešu nacionālismu un

kultūru. Ar latgaliešu kultūras veicināšanu bija jāpanāk, lai rastos sava veida

latgaliešu identitāte un tādā veidā varētu viņus vieglāk atpazīt, kad vēlāk būs pienā-

cis laiks latgaliešus "atdalīt no latviešu tautas ķermeņa" 19
.

Tā kultūras pasākumu

veicināšana latgaliešu vidū kļuva par cinisku ieroci, lai sagatavotu kādas tautības

grupas paredzēto izsūtīšanu, sliktākajā gadījumā - iznīcināšanu.

Tā vāciešu plānos no sākta gala bija izdalītas divas latviešu grupas, kas būtu

kā "nevēlami elementi" (nicht erwünschte Elemente) izsūtāmas no Latvijas teri-

torijas. Uz šādu politiku un rīcību vispārējos vārdos jau bija norādīts "Instrukcijā
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reihskomisāram Austrumzemē" (08.05.1941.). Viena "nevēlamo elementu" grupa

bija latgalieši, kuru izsūtīšanu pamatoja ar nacionālsociālistu rases politiku, bet

otra - latviešu inteliģence, kuras represiju pamatā galvenokārt bija politiski ap-

svērumi.

3. Latviešu inteliģence kā (okupantu) problēma

pirms 1941. gada 22. jūnija

Kā no Polijas un Čehoslovākijas piemēra bija redzams, tad inteliģence skaitījās

nacionālās valsts idejas nesēja. Tāpat tas bija Latvijas gadījumā. Tā kā vācu

okupācijas vara plānoja šo iekaroto telpu pārkārtot pēc saviem politiskajiem un

rases principiem, tad nepārprotami bija jāapsver bīstamās un pret pārkārtošanas

plāniem naidīgi noskaņotās inteliģences neitralizēšana. Tāpat, plānojot Baltijas telpas

iekarošanu un pārvaldīšanu, vāciešiem bija jābūt skaidrībā arī par Baltijas tautu

inteliģences lomu: ka tā ir valstiskās idejas paudēja un tālāknesēja un var izrādīties

par pretspēku okupācijas varas nākotnes plānu realizēšanā.

Pirmais nacionālsociālistu dokuments par plāniem Baltijā, kurā paredzētas

represijas pret inteliģenci, bija jau ievadā minētais Rozenberga memorands nr. 1

(1941. gada 2. aprīlis) par mērķiem un metodēm lielu Padomju Savienības okupēto

daļu pārvaldīšanai: 20

"Vajadzētu gādāt par lielāku inteliģences grupu - sevišķi latviešu [izcēlums

oriģinālā. -K. X.] -nepieciešamo izsūtīšanu uz Krievijas iekšieni." ("Es müsste für

eine notwendige Abschiebung grösserere Intelligenzschichten - insbesondere

lettischer ins russische Kernland Sorge getragen werden. ")

Citā memorandā, kurš tika pabeigts 1941. gada 5. jūnijā-īsi pirms karagājiena

pret Padomju Savienību, konkretizēja izsūtāmās latviešu inteliģences skaitu:

"Tieši uz Angliju orientētā latviešu inteliģence - aptuveni 30 līdz 40 000 cil-

vēku -ir izsūtāma." 21 ("Die rein englisch orientierte lettische Intelligenz - etwa

30 -40.000 Menschen -ist auszusiedeln. ")

Šie abi dokumenti raksta autoram bijuši zināmi jau ilgāku laiku. Tā kā ir

zināms, ka 1941. gadā un vēlāk latviešu inteliģence netika masveidā represēta,

tad likās, ka šiem plāniem bijis tikai "akadēmisks raksturs" un par to realizēšanu

konkrēti nav domāts. Cits dokuments, kas arī jau ilgāku laiku ir bijis šī raksta

autora rīcībā, bet netika pienācīgi novērtēts, pamudināja tomēr visu šo jautājumu

pārvērtēt un tuvāk iedziļināties visā problemātikā. Šis dokuments ir drīz pēc kara

rakstītā atskaite "Politiskā situācija Latvijā 26.09.44.-09.05.45.", kuras autors ir

Arturs Kroders.
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"Mūsu dzīves biedēklis bija vācu SD resp. vācu čeka. Tās viedokli jau 1941. ga-

da jūlijā, ienākot Rīgā, vairākiem latviešu politiskiem darbiniekiem pateica to-

reizējais augstākais SD priekšnieks brigādefīrers Stahleckers (kurš krita kādā

bandītu apkarošanas akcijā): "No jums latviešiem pašiem atkarājas, vai jūsu

inteliģence un virsnieki paliks dzīvi un varēs ar mums kopā strādāt vai arī

ar jums notiks tas pats, kas poļiem un čechiem, kurus mēs necietīsim un

iznīcināsim."

Laikam latviešu smagie pārdzīvojumi boļševiku okupācijas laikā un gadu simtos

rūdītais pašaizsardzības instinkts pateica mums pareizo padomu: šādai zvēru

politikai ar varu nepretoties un visas pārestības paciest un izturēt."22

Pirmā dokumenta (Rozenberga 1. memorands) daļa, kurā ir runa par latviešu

inteliģences izsūtīšanu, principā bija veltīta visu triju bijušo Baltijas valstu pro-

blēmām. Bet, runājot par represijām, konkrēti minēta tikai latviešu inteliģence.

Otrs dokuments, "Aufzeichnung", bija domāts kā vadlīnija, lai norādītu, kādi

soļi vispirms būtu sperami, kad tiek okupēta Latvijas teritorija. Te tiek noteikts

represijām pakļaujamās latviešu inteliģences skaits - 30 000-40 000 cilvēku un

piedevām visi tiek raksturoti kā orientēti uz Angliju. Citā vietā šajā pašā dokumentā

atsevišķā rindkopā vēl speciāli norādīts uz šo orientāciju:

"Es muß aber in Betracht gezogen werden, daß der Lette von Hause aus seit

jeher deutschfeindlich war und dass nur die Einsicht, entweder die Sowjets oder

die Deutschen sind die Beherrscher Lettlands, die Bevölkerung veranlaßt nach den

unangenehmen Erfahrungen mit den Sowjets sich gerne der deutschen Seite

zuwenden. Von Herzen wird der Lette aber auf einen englischen Sieg hoffen.

(Ir jāievēro, ka latvietis vienmēr ir bijis vāciešiem naidīgs un tikai atzina - vai nu

padomju vara, vai arī vācieši ir Latvijas valdnieki, ievērojot nepatīkamos pār-

dzīvojumus ar padomju varu, devusi tautai ieganstu labprāt pievērsties vācu pusei.

Toties latvietis no sirds cerēs uz angļu uzvaru.)

Līdzīgs dokuments ar norādījumiem bija izstrādāts arī Igaunijas okupēšanas

gadījumam. 24 Bet tajā nebija plānotas represijas pret igauņu inteliģenci. Par Lietuvu

šāda veida dokuments līdz šim nekur nav atrasts. Ļoti iespējams, ka tāds arī nekad

nav sastādīts.

Trešais dokuments (politiskā situācija) ir tādā ziņā ļoti būtisks, ka tas parāda,

ka latviešu inteliģences represēšanas plāni bija nopietni. Operatīvās grupas A vadī-

tājs Valters Štālekers (Walter Stahlecker) šos plānus lietoja kā draudu, lai iebie-

dētu latviešu inteliģenci un to padarītu vāciešiem pakļāvīgu. Interesanti konstatēt,

ka šiem draudiem speciāli tiek pakļauti arī virsnieki. Konkrēti biedinājumu paraugi

latviešiem ir represijas Čehoslovākijā un Polijā, kas vismaz daļai latviešu nevarēja

būt nezināmas.
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No šiem dokumentiem rodas vairāki jautājumi, kas tuvāk jāizanalizē un uz kuriem

jāatbild:
1. Vai ir vēl citi dokumenti, liecības, kas norāda uz latviešu inteliģences repre-

sēšanas plāniem?

2. Kāpēc šos plānus nerealizēja - kāpēc masveida represijas pret latviešu

inteliģenci nenotika?

3. Vai šie plāni varēja būt zināmi operatīvās grupas vadītājam Štālekeram?

4. Kāpēc tieši latviešu inteliģence bija paredzēta represijām?

5. Ko paši latvieši zināja par šiem plāniem? Cik plaši šīs zināšanas bija izplatītas?

Cik iedarbīgi bija Štālekera draudi?

4. Tālākie vāciešu apsvērumi -citas liecības

pēc 1941. gada 22. jūnija

Kā no turpmāk citētajiem materiāliem būs redzams, tad ideja resp. plāni par vispārēju

latviešu inteliģences represēšanu Austrumu politikas veidotājiem un vācu okupācijas

varas ierēdņiem Latvijā bija vispārējās līnijās zināmi. Ja arī nespēra pašu radikālāko

soli -tūlītēju latviešu inteliģences masveida represēšanu -,
tad no paša okupācijas

sākuma tomēr netika atmesta pamatdoma, ka latviešu inteliģences loma un ietekme

pašā Latvijā būtu jāsamazina. Daži šie dokumenti ir pētniecībā pazīstami un atsevišķi

pat publicēti.

Ja apskata katru šo dokumentu atsevišķi, tad var rasties iespaids, ka izteik-

tajiem priekšlikumiem, kādi spaidu līdzekļi būtu lietojami pret latviešu inteliģenci,

vairāk vai mazāk ir gadījuma raksturs. Toties, izvērtējot šos dokumentus hrono-

loģiski un kā kopumu, tos saistot arī ar pirms 1941. gada 22. jūnija divos doku-

mentos ieteiktajiem izsūtīšanas plāniem, iegūstam skaidru, nepārprotamu ainu

un varam saredzēt kontinuitāti nacionālsociālistiskajā politikā iepretim latviešu

inteliģencei.
Pirmais dokuments pēc 1941. gada 22. jūnija, kurā apsvērtas kaut kāda veida

represijas pret latviešu inteliģenci, irV. Haselblata 25 15 lappušu garais memorands

par "plašās telpas koncepciju" (Großraumkonzeption), tuvāk pievēršoties Baltijas

telpas politiskajiem un pārvaldes jautājumiem:
"Persönlich bin ich gegen die sofortige Inangriffnahme und gegen die

Totalität der Eindeutschung dieser Völker, glaube vielmehr, daß man aus Esten

und Litauern ehrlich reichszugewandte Völker machen kann, während ein Teil

der Intelligenz der Letten verdrängt, ein kleiner Teil altbäuerlicher Letten einge-

deutscht und der Rest, insbesondere Lettgaller, ihrem Primitivvolkstum über-

lassen bleiben könnten. [..],Tl%



246 Nacistiskas Vācijas okupācija Latvijā (1941-1945)

"Anders die Letten, deren Intelligenzschicht wirzum Teil nichtbrauchen können,

und denen wir-gedachten Falles - einen Abschnitt ihres Heimat- und Siedelbodens

fortnehmen.27 [..] Die Bezeichnung Lettland als Landeseinheit ist jungen Datums

und unsympathisch."2 * (Personīgi esmu pret to, ka tūliņ sāktu šo tautu pilnīgu

pārvācošanu. Drīzāk domāju, ka no igauņiem un lietuviešiem varētu izveidot reiham

uzticīgi noskaņotas tautas, kurpretī daļu latviešu inteliģences vajadzētu izstumt,

mazu daļu latviešu vecsaimnieku pārvācot un atlikumu, galvenokārt latgaliešus,

atstāt viņu primitīvajā tautiskumā. [..] Citādi ir ar latviešiem, kuru inteliģences kārta

mums daļēji nav vajadzīga un kuriem mēs - iedomātā gadījumā - atņemsim daļu

no viņu dzimtās un apdzīvotās zemes. Apzīmējums "Latvija" kā teritoriāla vienība

ir jauns un nesimpātisks.)
Nākamā dokumenta autors ir Frīdrihs Trampedahs (Friedrich Trampedach) 29

kurš Austrumu reihskomisariātā (Reichskommissariat Ostland) vadīja Politisko

nodaļu:

"Auch in der lettischen Intelligenz befinden sich gewiß ihrer Rasse nach

eindeutschungswürdige Kräfte, doch wird hier vielfach die politische Einstellung

dieser Kreise eine Eindeutschung verhindern. Diesen Elementen wird man eine

"europäische Kulturaufgabe" in Rußland zuweisen können, wo sie in der fremden

Umgebung zu loyaler Mitarbeit gezwungen sein würden. Dort würden sie die

gewaltigen Lücken an Intelligenz im russischen Volke füllen helfen und uns unsere

Verwaltungsaufgabe wesentlich erleichtern.'™ (Arī latviešu inteliģencē droši vien ir

atrodami rases ziņā pārvācošanai cienīgi pārstāvji, bet šeit bieži vien šo aprindu

politiskā nostāja aizkavēs pārvācošanu. Šiem elementiem varēs piešķirt "eiropeisku

kultūras uzdevumu" Krievijā, kur viņi svešā vidē būtu spiesti lojāli līdzstrādāt. Tur

viņi palīdzētu aizpildīt krievu tautā esošos inteliģences robus un būtiski atvieglotu

mūsu pārvaldes uzdevumu.)

Trešais citāts ņemts no SS hauptšturmfīrera Hummiča (Hummitsch) dienes-

ta atzīmes.31 Viņš piedalījās Valsts drošības Galvenās pārvaldes 3. B nodaļas

(Reichssicherheitshauptamt, Amt 111 B) konferencē Bernavā (Bernau), kura notika

no 1941. gada 13. oktobra līdz 15. oktobrim. 3. B nodaļas kompetencē ietilpa

dažādie jautājumi, kas saistīti ar tautību (Volkstum): tautību lietas, minoritātes,

rase un tautas veselība, ieceļošana un pārvietošana, okupētie apgabali. Konfe-

rencē piedalījās 135 personas - Valsts drošības Galvenās pārvaldes nodaļas va-

došie darbinieki un vācu armijas okupēto apgabalu pārstāvji. Visiem vajadzēja

būt skaidrībā par to, kas ir pretvāciskā noskaņojuma radītāji:

"Die Frage der Intelligenzschicht ist besonders bei diesen sogenannten "Jung-

völkern" zu berücksichtigen. Sie waren ja die Exponenten der antideutschen Politik

in den sog. baltischen Nachfolgestaaten.'* 2 (Inteliģences slāņa jautājums sevišķi



jāievēro attiecībā par šīm tā sauktajām jaunajām tautām. Tieši viņi bija tā sauktajās

Baltijas pēctecības valstīs antivāciskās politikas pārstāvji.)
Sākot ar 1942. gadu, iezīmējās citas tendences. Tika apsvērta latviešu inteli-

ģences izmantošana vāciešu interesēs (sk. 6. nodaļu), vai arī šo vispārējo apsvē-

rumu saistīja ar atsevišķu personu vai grupējumu "netiešu represēšanu", viņus

norīkojot "labākos darbos" ārpus Latvijas. Šī metode reizē bija domāta arī kā

pārvācošanas pasākums. Kad vācieši sašķēla "Pērkonkrusta" vadību, tad ļoti

iedarbīgs līdzeklis bija draudi, ka tos, kas neizbeigs aktīvu darbību, sūtīs uz Krievijas

apgabaliem par pārvaldniekiem. No ģenerālkomisāra Politiskās pārvaldes apspriedes

saglabājies šāds protokols:

"In diesem Zusammenhang brachte Bürgermeister Bonner33
zum Ausdruck,

daß es im Interesse der Einschränkung der Machtstellung der Perkonkrust-

Bewegung dringend erforderlich sei, die führenden Köpfe [..] durch Einbau in gut

bezahlte Stellungen auszuschalten. Am besten sei ein wirtschaftlicher Einsatz im

Reich. Hilfsreferent Helms34 schlug vor, diese Männer zu Gebietskommissaren in

den altrussischen Gebieten zu ernennen. Ļ) Es bestände dagegen durchaus die

Möglichkeit, die führenden Perkonkrustler zu Bürgermeistern oder Rayonschefs

in den altrussischen Gebieten zu machen. Am besten wäre es aber, sie ins Reich

zu schicken. [..] Im übrigen vertrete er die Auffassung, daß der Einsatz der

genannten doch wohl zweckmässiger in den altrussischen Gebieten und wenn nicht

in politischen, dann eben in Wirtschaftsstellen erfolgen würde.'* 5 (Šajā sakarībā

birģermeistars Benners pauda uzskatu, ka "Pērkonkrusta" kustības varas pozīciju

ierobežošanai steidzami būtu vajadzīgs, lai vadošās personas [..] izslēgtu, novietojot

labi apmaksātās vietās. Vislabākais būtu saimnieciska izmantošana reihā. Palīg-

referents Helms ieteica šos vīrus iecelt par novadu komisāriem vecajos Krievijas

apgabalos. [..] Vispārīgi pastāvētu tā iespēja - vadošos pērkonkrustiešus iecelt

par birģermeistariem un rajonu vadītājiem vecajos Krievijas apgabalos. Tomēr

vislabākais jau būtu viņus sūtīt uz reihu. [..] Starp citu, viņš pārstāvot viedokli, ka

viņus vislietderīgāk būtu izmantot vecajos Krievijas apgabalos ja ne gluži politis-

kajā laukā, tad vismaz saimniecības iestādēs.)

Latviešu aprindās 1942. gada sākumā valdīja liels satraukums, ka vācieši 10%

Latvijas ierēdņu sūtīšot prom, galvenokārt uz Krievijas okupētajiem apgabaliem. 36

Šādas domas vāciešu plānos vēl parādījās līdz 1942. un 1943. gada mijai. Tā,

piemēram, rakstot atsauksmi par SS reihsfīrera izstrādāto Austrumu ģenerālplānu,

Austrumu ministrijas rases politikas eksperts Erhards Vecels (Erhardt Wetzel)37

atzina, ka uz vispārējo saimniecību tas neatstātu visai manāmu ietekmi, ja daļu

Baltijas tautu inteliģences, kas nav skaitliski liela, izvestu resp. nodarbinātu ārpus

savas dzīves telpas.38
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Blakus latviešu izmantošanas aspektam Krievijas apgabalos vēl parādījās pārvā-

cošanas veicināšanas motīvi:

"Über die Zweckmässigkeit des Einsatzes von Esten und Letten in ange-

messenen Dienststellungen außerhalb ihrer Heimat in den besetzten Ostgebieten

(Ukraine, Weißruthenien, Kaukasien) ist meine Ansicht eine sehr viel zustimmendere.

Abgrenzung gegen die fremdvölkische Umwelt im gemeinsamer Front mitDeutschen

ist der beste Weg zu einer nachhaltigen Eindeutschung.'™ (Mans uzskats par igauņu

un latviešu lietderīgu izmantošanu piemērotās dienesta pozīcijās ārpus savas

dzimtenes okupētajos Austrumu apgabalos (Ukraina, Baltkrievija, Kaukāzs) ir daudz

pozitīvāks. Norobežošanās no svešu tautu apkārtnes kopējā frontē ar vāciešiem ir

labākais ceļš uz iedarbīgu pārvācošanu.)

Sākot ar 1942. gada rudeni, vācu pārvaldes ierēdņi Latvijā par to, kā un uz

kurieni izsūtīt latviešu inteliģences pārstāvjus, vairs daudz nedomāja. Taču tas vēl

nenozīmēja, ka inteliģence pazuda no ierēdņu uzmanības loka. Uz to raudzījās arto

pašu aizdomīgumu un neuzticību kā agrāk. Tāpat joprojām aktuāls bija mērķis
mazināt inteliģences ietekmi latviešu sabiedrībā. Vāciešu pārvaldē sāka dominēt

latviešu sašķelšanas modeļi - inteliģence pret zemniekiem, Rīga pret laukiem. Tās

būtībā nebija nekādas jaunās domas, un tās jau bija dažādā veidā izteiktas agrāk,

bet tagad tās varēja sākt īstenot praktiskā politiskā rīcībā. (Šis jautājums šinī rakstā

netiks sīkāk iztirzāts.)

5. Sākotnējo plānu atlikšana

Izmantojot Čehoslovākijā un Polijā iegūto pieredzi vietējās inteliģences apspiešanā

un iznīcināšanā, arī Latvijā būtu bijis iespējams diezgan viegli īstenot kaut ko līdzīgu.

Arī 1941. gada 5. jūnija dokumentā, kurā uzskaitīja pasākumus, kas pēc Latvijas

iekarošanas būtu tūlīt realizējami, minēta latviešu inteliģences deportēšana. Bet

tas nenotika. Kāpēc?

Tam pamatā var būt viens izskaidrojums: iepretim latviešu inteliģencei vācieši pē-

dējā brīdī mainīja savu taktiku. Viņi domu par tūlītēju inteliģences izsūtīšanu (Abschie-

bung, Aussiedlung) atmeta vai to arī atlika uz vēlāku laiku, tagad priekšplānā izvirzot

mēģinājumu latviešu inteliģenci piedabūt pie sadarbības un izmantot savā labā.

Par padomju varas Latvijas un citu Baltijas valstu iedzīvotāju masveida depor-

tācijām, kas notika 1941. gada 14. jūnijā, vācu slepenajiem dienestiem jau bija

zināms no sākta gala. Par šo notikumu 17. jūnijā pat ziņoja pašam vadonim Ādol-

fam Hitleram,40 kurš pirms karagājiena uzsākšanas personiski interesējās par visām

norisēm, kas notiek PSRS rietumu apgabalos. Dažas dienas vēlāk vācu ziņojumos

jau sāka minēt konkrētus deportēto skaitļus.
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Diezgan droši var pieņemt, ka šīs padomju deportācijas deva vāciešiem iemeslu

mainīt vai arī atlikt savus sākotnējos plānus. (Uz to norāda arī dažādas vēlāka laika

liecības.) Latviešu inteliģences decimēšanu jau bija daļēji paveikuši komunisti.

"Netīrais darbs" bija padarīts. Tagad bija labāk ietērpties drauga un glābēja drānās.

Kad tieši izšķīrās par politikas maiņu un kādās institūcijās tas notika, nav droši

pasakāms. Vai tas notika sanāksmē ar Hitleru 1941. gada 17. jūnijā vai citā vietā

un citā laikā un ar citiem politikas noteicējiem, par to varam tikai prātot. Toties ir

skaidrs, ka, sākot ar pirmo Baltijas teritorijas resp. Latvijas okupācijas dienu, vā-

cieši savā propagandā paši sevi slavēja, ka viņi Baltijas tautas izglābuši no galīgas

iznīcības.

Padomju valdīšanas gads, kura represijas kulmināciju sasniedza ar 14. jūnija

deportācijām, jau no pirmās kara dienas bija politikā un propagandā smalki aprē-

ķināts latviešu sabiedrības ietekmēšanas līdzeklis. Vācietis - glābējs. Ar šo paņē-

mienu varēja arī mēģināt citādi vāciešiem nedraudzīgi noskaņoto latviešu inteli-

ģenci "pārvilkt" savā pusē. Vācu analītiķi arī rēķinājās ar to, ka, zem padomju

varas piedzīvojusi represijas, latviešu inteliģence gribēs pakļauties Vācijai, bet to

uzskatīja par apstākļu piespiestu un tāpēc pārejošu. Tāpēc arī politikas veidotāji

Latvijā, piemēram, operatīvās grupas A vadītājs Štālekers, pateicību uzskatīja par

nepietiekamu garantiju turpmākai sadarbībai un no savas puses kā papildu nodro-

šinājumu tās veicināšanai lietoja slepenus draudus, lai tādā veidā ar iebiedēšanu

nodrošinātu sadarbību un vāciešu politikas plānu īstenošanu (sk. 7. nodaļu).

6. Vācu politikas maiņa 1942. gadā un šo plānu atmešana

Vācu politikas tālāko virzienu iepretim latviešu inteliģencei ietekmēja divi notikumi.

Pirmais bija "zibenskara" stratēģijas sabrukums, bet otrs - Austrumu plānu izstrā-

dāšana, kad sāka apzināties, ka trūkst cilvēku resursu.

Pēc "zibenskara" stratēģijas sabrukuma sākās, kā šī raksta autors to parasti

mēdz apzīmēt, - "plānotās okupācijas" fāze. Te ir jāizšķir, no vienas puses, plānošana

tuvākam laikam (Nahziele) un, no otras puses, tālākās nākotnes plāni (Fernziele).

Tuvākā laika plānos, kas bija virzīti uz uzvaru pašreizējā karā, bija paredzēts, ka

Latvijas ģenerālapgabalam jārūpējas par vācu armiju grupējuma "Ziemeļi" apgā-

dāšanu, bet tālākās nākotnes plānos bija runa par Baltijas resp. Latvijas kolo-

nizēšanu, pārvācošanu un pievienošanu Vācijas reiham.

Tā kā Latvijas ģenerālapgabals bija atbildīgs par armiju grupējuma "Ziemeļi"

apgādāšanu, tad šim uzdevumam vajadzēja mobilizēt visus pieejamos spēkus.

Tas nozīmēja, ka ģenerālapgabals nevarēja atteikties no vietējā darbaspēka resp.

izpildīt dažādu vācu iestāžu prasības, nosūtīt darbaspēku no Latvijas uz citām
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vietām. Tā arī Latvijas ģenerālkomisāram 1942. gada maijā izdevās panākt aug-

stāko instanču lēmumu, ka viss darbaspēks paturams Latvijā. 41 Tas attiecās uz

visiem -arī uz latviešu inteliģenci. Tas nozīmēja arī to, ka tālākai plānošanai par

inteliģences izsūtīšanu nebija lielas jēgas. To pašu būtībā apstiprināja arī rases

politiķi, kas uzskatīja, ka Baltijas tautu pārvācošana būtu jāveic pakāpeniski

un uz vietas. 42

7. Valtera Štālekera draudi un vispārējā iebiedēšanas politika

Arturs Kroders savā pārskatā apraksta Štālekera latviešu inteliģencei un virsniekiem

izteiktos draudus (sk. 3. nodaļu). Draudu izteikšanas laiku viņš min tikai aptuveni

("jūlijā, ienākot Rīgā"), viņš nemin draudu izteikšanas vietu, kā arī personu vārdus

("vairākiem latviešu politiskiem darbiniekiem"), kas tajā brīdī bijuši klāt. Vēstures

un memuāru literatūrā mēs sastopam dažādus aprakstus par dažādām latviešu

tikšanās reizēm ar Štālekeru jūlijā, bet nekur netiek minēts, ka izteikti draudi. Cik

ticama ir šī Krodera liecība?

Vispirms būtu jāapskata paša Štālekera darbība pirms karagājiena pret Pa-

domju Savienību. Viņu par operatīvās grupas A vadītāju iecēla tikai 1941. gada

jūnijā. Pirms tam viņš strādāja Vācijas Ārlietu ministrijā. Pētniecībā tiek atzīmēta

viņa darbība Ārlietu ministrijā, bet līdz šim nav pievērsta īpaša uzmanība darbam

ministrijā. Dokumenti rāda, ka viņš bijis tieši vai netieši saistīts ar Austrumu resp.

Krievijas karagājiena plānu izstrādāšanu vai izvērtēšanu. Viņam bijuši cieši sakari

ar to ministrijas nodaļu, kura izstrādāja 1941. gada 5. jūnija memorandu par

pirmajiem Latvijā realizējamajiem pasākumiem (Rußlandausschuß). Vai Štālekers

tieši šo memorandu ir redzējis, nav nosakāms, bet droši viņam būs bijušas zināmas

memoranda pamatnostādnes, ieskaitot latviešu inteliģences represēšanas plānus.

(Štālekera darbs Ārlietu ministrijā palīdz arī izskaidrot viņa aktīvo iesaistīšanos

konkrētas politikas veidošanā Baltijā. Viņam bija zināšanas, kas varbūt citiem

operatīvo grupu vadītājiem trūka. Viņš bija arī vienīgais, kurš rakstīja garas savas

operatīvās grupas darbības atskaites un nāca ar saviem konkrētiem turpmākās

darbības ieteikumiem.)

Štālekeram bija arī vēl cita pieredze: viņš kādu laiku bija darbojies okupētās

Čehoslovākijas protektorātā.
Ja Štālekers, liekot lietā savas zināšanas un savu darba pieredzi, latviešu

pārstāvjiem kaut kad 1941. gada jūlijā izteica draudus, tad viņam varēja būt savi

apsvērumi. Viņš neticēja, ka latviešu sajūsma par vāciešiem kā "glābējiem no

bojāejas" būs ilgstoša. Viņš vēlējās latviešu vadošo slāni iebiedēt, lai tā bailes

vēlāk varētu izmantot vāciešu interešu labā. Nav svarīgi, tieši kam un cik daudziem
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viņš šos draudus ir izteicis. Svarīgi ir, ka tie iedarbojās uz latviešu "oficiālām"

vadošām personām. Zīmīgs pierādījums šim apgalvojumam ir ģenerāldirektora

Oskara Dankera teiktais Zemes pašpārvaldes sēdē 1942. gada 4. novembrī, kad

pārrunāja Latviešu leģiona dibināšanas iespējas:43

"Es baidos, ka pret mūsu tautu nesāk lietot tādus paņēmienus kā pret poļiem

un čechiem, mums katrā ziņā tauta no tā jāpasargā."

Šajā teikumā skaidri atspoguļojas Štālekera izteiktais drauds: ja neklausīsiet,

tad ar jums izrēķināsimies tāpat kā ar poļiem un čehiem. Vai Dankers sarunā ar

Štālekeru 1941. gada jūlijā bija klāt vai ne, nav tik svarīgi. Galvenais, ka viņam kaut

kādā veidā apziņā bija iedēstīts bieds - ja neklausīs vai neizpildīs rīkojumus, tad

represēs. Dankers savos memuāros neslēpj vāciešu izmantoto iebiedēšanas taktiktu

pret latviešiem, bet viņš min kādu citu iebiedēšanas piemēru, ar kuru viņam

draudējis reihskomisārs H. Loze 1941. gada rudenī: 44

""Šis stāvoklis ir neciešams. Tā tas nedrīkst turpināties. Tautas naidīgo iztu-

rēšanos es turpmāk necietīšu. Manās rokās atrodas dažādi līdzekļi stāvokļa maiņai."

Tad reikskomisārs pienāca man pavisam tuvu un, katru vārdu uzsverot, piebilda:

"Holandē par naidīgo nostāju pret vāciešiem tika nošautas astoņdesmit prominentas

personas." Pēc īsa klusuma brīža viņš gandrīz kliedza: "Ja pārmaiņas neiestāsies,

tad to pašu līdzekli lietosim arī Latvijā!" [..] Un tā mums bija jāskatās nākotnē zem

pastāvīga drauda, ar lielu baiļu un nedrošības izjūtu, ka kuru katru acumirkli būsim

nostādīti šautenes stobra priekšā."

Interesanti tomēr konstatēt, ka Zemes pašpārvaldes sēdē Dankers kā piemērus

minēja izrēķināšanos ar poļiem un čehiem, nevis holandiešu inteliģences pārstāvju

apšaušanu, par ko viņam bija teicis Loze. Laikam SS un SD pārstāvja Štālekera

draudiem bija lielāks svars nekā augstākajam vācu civilpārvaldes ierēdnim, jo

aktuālajā momentā apziņā atausa poļu un čehu piemērs.

Kā šķiet, tad šāda veida draudi uz latviešiem iedarbojās. Labs piemērs ir

1943. gada 16. novembrī Zemes pašpārvaldes rakstītā vēstule ģenerālkomisā-

ram Otto Heinriham Dreksleram (Otto-Heinrich Drechsler), kurā sakarā ar pa-

redzamo latviešu jaunekļu desmit gadagājumu iesaukšanu militārajā dienestā

izteiktas dažādas prasības, amatā palikšanu saistot ar prasību izpildīšanu. Kad

vācieši "slepeni" sāka apsvērt ģenerāldirektoru ievietošanu koncentrācijas

nometnē, mobilizācija notika bez pretestības un vāciešiem vēlamajā garā. Tāpat

arī bez ievērības palika jebkāda latviešu prasību izpildīšana. 45 To, ka šajā

gadījumā nav darīšanas ar tukšiem draudiem, pierādīja notikumi Lietuvā, kur

pēc mobilizācijas neizdošanās apcietināja redzamus kultūras darbiniekus un

nosūtīja uz koncentrācijas nometni, reizē slēdzot arī visas augstākās mācību

iestādes. 46
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(Pētniecībā paliek jautājumi: Cik daudz, lēmumu pieņemot, Dankera rīcību

ir noteikušas bailes no represijām? Cik daudzu citu personu rīcību noteica

vāciešu izteiktie draudi un ar to saistītās bailes no represijām? Cik lielā mērā

baiļu ietekmētā latviešu vadošo personu rīcība, bez ierunām izpildot vāciešu

prasības un tādā veidā cerot paglābt inteliģences aprindas un pārējo tautu no

vāciešu slepeni piedraudētās varmācības, patiešām ir devusi kādus labumus

un kam?)

Kā rāda arī citi piemēri, tad nav nekāda iemesla Krodera teikto principiāli

apšaubīt, jo okupācijas sākumā viņš bija redzamā vietā. 1941. gada 1. jūlijā viņš
izdeva "Brīvo Zemi", bet pēc tam vienu mēnesi bija Latvijas lielākā laikraksta

"Tēvija" redaktors. Šis postenis varēja viņam nodrošināt svarīgu vietu informācijas

plūsmā. (Viņš, pēc Štālekera apsvērumiem, varēja būt ļoti piemērota persona,

kas varēja viņa izteiktos draudus neuzkrītošā un konfidenciālā veidā izplatīt latviešu

vadošajās aprindās.) Tāpat arī Dankera piemērs rāda, ka latviešu "elites" apziņā

bija iesētas bailes no represijām. Ja pēc kara vācu laika vadošās aprindas par

vāciešu izteiktajiem draudiem un iebiedēšanas politiku nerunāja, tad viens no

izskaidrojumiem meklējams šo pārstāvju personiskajā nostājā neparādīt sevi

pasaulei kā vājus un gļēvus.

8. Latviešu inteliģence -pretvācu elements

Kāpēc 1941. gadā nacionālsociālistu plānos Baltijā tieši latviešu inteliģence bija

izpelnījusies "galvenā ienaidnieka" vietu, to mēs no vācu plānotāju dokumentiem

neuzzinām. Lai tomēr kaut cik saprastu un izskaidrotu tam iemeslus, tuvāk

jāpievēršas trim jautājumu kompleksiem, norobežojoties ar laikposmu kopš

30. gadiem:

1.Vāciešu un latviešu attiecības Latvijā, un kā tās novērtēja Vācijā.
2. Vācijas reiha un Latvijas Republikas savstarpējās attiecības un Latvijas

ārpolitikas novērtējums Vācijā.

3. Specifiskā nacionālsociālistiskā tautības politika (Volkstumspolitik), atbalstot

un ietekmējot vācu tautības grupu Latvijā.

1. Viss Latvijas neatkarības periods neatkarīgi no tā, vai Latvijā bija parla-

mentārā iekārta vai visu noteica autoritārais režīms, nacionālsociālistiskajā lat-

viešu un vāciešu attiecību raksturojumā bija viena vienīga baltvāciešu apspie-

šana. Ar "vairākuma tautas" (latviešu) piekrišanu un atbalstu baltvāciešiem nolau-

pīja īpašumus un mantu, ierobežoja vācu tautas grupas tiesības un noteiktām

aroda grupām ierobežoja darbību. Latvijas valsts grēku sarakstā ietilpa agrārrefor-

ma, baznīcu atsavināšana Rīgā, dažādi pasākumi saimnieciskā laukā sakarā ar
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1935. gada Jaungada likumiem, ierobežojumi kultūras autonomijā, kā arī kultūras

vērtību atsavināšana. 47 Par baltvāciešiem sevišķi naidīgu uzskatīja autoritāro

režīmu resp. "Ulmaņa kliķi". Režīma politiku pret vācu tautas grupu Latvijā

apzīmēja par "cīņas pasākumiem" (Kampfmaßnahmen) vai pat dažkārt par vācu

tautas grupas "iznīcināšanas cīņu" (Vernichtungskampf)™ Ja šie latviešu "cīņas

pasākumi" un šī "iznīcināšanas cīņa" sākotnēji bija jāsaprot kā baltvāciešu

politiskās un saimnieciskās varas ierobežošana un kulturālās un sabiedriskās

ietekmes samazināšana, tad 1938. gadā klāt nāca jauns moments -apgalvojumi,

ka latvieši plānojot masveida baltvāciešu fizisko iznīcināšanu. Baumas par izrē-

ķināšanos ar baltvāciešiem sāka parādīties t.s. Sudetijas krīzes laikā 1938. gada

septembrī, 49 kas pat Vācijas valdību pamudināja apsvērt iespējamību, vai vācu

tautas grupa Latvijā nebūtu evakuējama ar kuģiem no Liepājas. 50 Līdzīgas baumas

parādījās gadu vēlāk baltvāciešu izceļošanas priekšvakarā 1939. gada septembra

vidū - krīzes gadījumā "šovinistiskie latvieši un žīdi" domājot asiņaini izrēķināties

ar vācu tautas grupu.
51 Baltvācieši atkal griezās pie Vācijas sūtņa un lūdza

palīdzību, lai Vācijas reihs viņus paglābtu. (Šoreiz, 1939. gada septembrī, Hitlers

viņu lūgumus uzklausīja.)

Kad Vācija 1941. gada sākumā plānoja Baltijas telpas iekarošanu un pārval-

dīšanu, jautājums par vācu tautas grupu Latvijā skaitījās nokārtots. Tā bija sekojusi

Vadoņa aicinājumam un izceļojusi. Novērtējot Latvijas valsts rīcību pret vācu

minoritāti, nacionālsociālisti tik daudz nekritizēja tiesiskos pārkāpumus (Rechts-

brüche), bet drīzāk izvirzīja "kvalitatīvi un kvantitatīvi vēl tālāk ejošu pārmetumu

par nepiemērotu apiešanos arto, proti, rases noteiktās vācu kultūras pārākuma un

vācu sasniegumu Baltijā neievērošanu" 52
.

Tātad latviešu "lielākais grēks" bija

mēģinājums nostāties vāciešiem līdzās kultūras jomā, nesaprotot, ka tas nav

iespējams ģermāņu rases pārākuma dēļ. Saprotams, ka latviešu inteliģence bija

vainīga šajā grēkā - sasniegt "neiespējamo" - no rases pārākuma nosacīto vācu

kultūras līmeni. Latviešu attiecības pret baltvāciešiem noteicis neizsmeļams naids,

kā arī augstprātība un uzpūtība (lielmanība).
2. Vācijas ārpolitika 30. gados vēlējās panākt Versaļas miera līguma robežu

revīziju. Tā Latvijas valsti uzskatīja par "sezonālu parādību", kas radusies Versaļas

sistēmas ietvaros. Vācijas Austrumu politikā Latviju biedēja Hitlera paustie Aus-

trumu kolonizācijas plāni, t.s. vāciešu "Drang nach Osten". Ja "vācu sabiedrībā,

partijā un valdības aprindās" Latvijai pārmeta "ģermanofobiju", 53 tad tomēr Latvi-

jas valdībai bija savs pamats tādai būt. Ja arī Latvija 1939. gadā ar Vāciju parak-

stīja neuzbrukšanas un vēlāk arī tirdzniecības līgumu, kas kara apstākļos Latviju

padarīja ļoti atkarīgu no vācu preču piegādes, tad Ulmaņa valdība tomēr nebija ar

mieru uzņemties kādas politiskas saistības ar Vāciju. (Tā, piemēram, 1939. gada
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jūnijā ārlietu ministrs Munters noraidīja Himlera piedāvājumu izveidot slepenu

sadarbību vācu un latviešu izlūkdienestu starpā, līdzīgu, kāda pastāvēja starp Vāciju

un Somiju un Vāciju un Igauniju.) Latvija centās saglabāt savu neitralitātes poli-

tiku, cerot uz Tautu Savienības un Rietumu demokrātiju (sevišķi Lielbritānijas)

atbalstu. Arī latviešu sabiedrībā bija plaši izplatītas simpātijas pret Rietumu demo-

krātiju. Vācijas valdībā un nacionālsociālistu partijas aprindās Latvijas noraidošo

nostāju pret Vāciju tulkoja arī kā sava veida simpatizēšanu vai piesliešanos Pa-

domju Savienībai.

Vācijas noraidīšanas motīvus vācieši meklēja latviešu vēsturiskajā pieredzē,

īpaši pēc Latvijas okupācijas 1941. gadā, presē plaši izceļot "Ulmaņa kliķes"

ārpolitikas kļūdas, Padomju Savienības ļauno nodomu un Vācijas cēlo mērķu

nesaprašanu un ka tikai ceļš kopā ar Vāciju būtu Latviju paglābis no boļševiku
varasdarbiem. Sevišķi pēc 1905. gada "latviešu revolūcijas" latviešu inteliģences

aprindās bijusi manāma nosliece uz specifiski krieviskām revolucionārām kustībām,

kas latviešus vēlāk novedušas saskarsmē un sadarbībā ar boļševismu. 54 No savas

agrākās pieredzes latvieši 1940. gadā domājuši, ka tas ir tas pats boļševisms,

kāds bijis 1919. gadā, un ka ar to arī šoreiz tikšot tāpat galā. Šie uzskati, saistīti ar

vēsturisko naidu pret vāciešiem, noveduši pie tā, ka Sarkanās armijas ielaišana

uzskatīta par mazāko ļaunumu. 55 (Vēl 1944. gada vasarā vācu izlūkošanas dienests

nonāca pie līdzīga secinājuma, ka daudzi Latvijas iedzīvotāji uzskatot padomju

okupāciju par pieņemamāku nekā vācu. 56)

Ja daudzi latvieši 1940. gadā padomju varu uzskatīja par mazāko ļaunumu, tad

tas vēl nenozīmēja, ka viņi simpatizēja komunismam. Vācu slepeno dienestu

1940. gada 2. oktobrī sastādītajā slepenajā ziņojumā "Baltijas telpas politiskā pār-

veidošana" par inteliģenci dots šāds raksturojums:

"Am radikalsten ist die Ablehnung des Kommunismusses in den Kreisen der

nationalen Intelligenz und des besitzenden Bürgerstandes. Die nationale Intelligenz
fühlt sich ideell - der Bürgerstand materiell bedroht; in vielen Fällen fällt beides

zusammen.

Die bürgerlich nationale Führungsschicht durchlebt eine doppelte Krise. Durch

den Eingriff der Russen stürzt der Staat, den sie sich aufgebaut hat, durch die

Weltereignisse die ideologische Grundlage ihres Bestehens zusammen. Hinter

beiden erhebt sich uneingestanden die Schuldfrage. Ein durch Jahrzehnte ge-

steigerter grössenwahnsinniger Nationalstaatsanspruch, die Verkennung der

raumpolitischen Gesetze, die Missachtung der Gebote einer modernen, zwischen-

staatlichen Wirtschaft, die Heranzüchtung eines schrankenlosen Chauvinismusses

und eine ideenlose, demokratisch-liberale, isolationistische Neutralitätspolitik rächt

sich bitter an den betroffenen Völkern. Jetzt, wo es zu spät ist, will man alles
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Vergangene ungeschehen machen. Man klammert sich an Deutschland als prä-

sumtiven Retter, allerdings mit derstillen Hoffnung, später aus dem permanenten

Gegensatz von Slaven- und Germanentum im Sinne einer neuen Eigenstaatlichkeit

Vorteile ziehen zu können. Diese führende Schicht ist die bedrohteste, ihre

Verzweiflung daher echt und die Kapitalationsbereitschaft Deutschland gegenüber

grenzenlos. Sie ist aber durch ein negatives Erlebnis, die Angst entstanden und

wird nicht durch einen positiven Erneuerungswillen kompensiert. Wäre der äussere

Druck genommen, würde das alte Spiel sehr bald beginnen.'57
(Visradikālāk

komunismu noraida nacionālās inteliģences aprindas un mantīgā pilsonība. Nacio-

nālā inteliģence jūtas savos ideālos, bet pilsonība -materiāli apdraudēta; daudzos

gadījumos abi draudi sakrīt.

Vadošais nacionāli pilsoniskais slānis pārdzīvo dubultkrīzi. Ar krievu iejauk-
šanos un līdz ar pasaules notikumiem sabrūk valsts, kuru viņi ir uzcēluši, un līdzi

tai - to pastāvēšanas ideoloģiskie pamati. Kopā ar šiem abiem apstākļiem rodas

neatbildētais vainas jautājums. Gadu desmitus kāpinātā lielummāniskā prasība pēc

nacionālās valsts, ģeopolitikas likumu nesaprašana, modernās starpvalstu saim-

niecības likumu neievērošana, bezierobežojuma šovinisma kultivēšana un bez-

izdomas, demokrātiski liberālā, izolacionistiskā neitralitātes politika rūgti atspēlējās

šīm tautām. Tagad, kad ir par vēlu, viņi vēlas notikušo padarīt par neesošu. Viņi

pieķeras Vācijai kā iespējamam glābējam, bet ar klusu cerību, ka vēlāk varēs no

permanentās slāvu un ģermāņu pretišķības atkal iegūt kādus labumus jaunai

patstāvībai. Šī vadošā šķira ir visvairāk apdraudēta, tāpēc viņas izmisums ir īsts

un viņas gatavībai kapitulēt Vācijas priekšā nav robežu. Tā ir radusies no negatīva

piedzīvojuma, no bailēm, un to neatvieto pozitīva atjaunošanas griba. Ja ārējais

spiediens zustu, vecā spēlīte atkal sāktos no jauna.)

Vispār šajā ziņojumā tika uzsvērts, ka tauta visās trijās Baltijas valstīs komu-

nismu noraida. Vācieši rēķināja, ka Latvijā apmēram 80% tautas komunismu pilnīgi

noraida (Igaunijā -85%, Lietuvā -70%). 58

Kā šis piemērs rāda, tad 1941. gada jūnijā, sākoties Latvijas okupācijai, latviešu

inteliģencei nepārmeta kreisas tendences, komunismu vai orientēšanos uz Padomju

Savienību. Drīzāk tā bija anglofilā nostāja, kuru jau kritizēja 1941. gada 5. jūnija

memorandā (sk. 3. nodaļu). Šī latviešu anglofilā nostāja okupācijas laikā bieži

parādījās dažādos slepenos ziņojumos par noskaņojumu (Stimmungsberichte) tautā.

Jo vairāk karš ieilga, jo vairāk latvieši cerēja uz Rietumu sabiedroto uzvaru. Pēc

Abwehrstelle Ostland vērtējuma, inteliģence visu neatkarības laiku esot Latvijas

presi ietekmējusi anglofilā virzienā, piedevām vēl izrādot savu naidu pret vāciešiem. 59

Tātad arī naids pret vāciešiem bijis sava veida Latvijas ārpolitikas orientācijas

noteicējs, par ko Kārlis Ulmanis un Vilhelms Munters nesot atbildību. Tā okupācijas
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laikā vaina par Latvijas valsts bojāeju tika uzvelta Ulmanim un Munteram, kas

neesot spējuši atšķirt īstos draugus no viltus draugiem un 1939. gadā neesot

Latviju nodevuši Vācijas aizsardzībā. 60

Ja vācieši kaut ko latviešu inteliģences nostājā necieta, tad tā bija inteliģences

vēlēšanās pie pirmās iespējas atjaunot Latvijas valsti. Tāpēc inteliģence bija politiski

bīstama kā nacionālās valsts idejas nesēja un tāpēc, līdzīgi kā Polijā un protektorātā,

novācama no skatuves.

3. Baltijas vāciešu grupas pastāvēšana savā veidā bija saistīta ar Vācijas

ārpolitiku, par kuras sevišķu sastāvdaļu Hitlera valdīšanas laikā kļuva nacionāl-

sociālistiskā tautības politika (Volkstumspolitik).
Jau kopš Veimāras republikas laikiem Vācijas valdība un šim nolūkam spe-

ciāli radītas organizācijas (piemēram, Verein für das Deutschtum im Ausland -

VDA) rūpējās par vācu tautības (iedzīvotāju) grupām dažādās valstīs.61 Nacionāl-

sociālistiem nākot pie varas, šis darbs pastiprinājās - 1935. gadā izveidoja spe-

ciālu iestādi - Volksdeutsche Mittelstelle (VoMi). Ar Volksdeutsche (tā oficiāli

sauca citu zemju vācu tautības grupas piederīgos) aprūpēšanu gan kulturālā,

gan ekonomiskā jomā bija jārada šo grupu atkarība no Vācijas reiha, jāpanāk to

lojalitāte, lai vajadzības gadījumā tās pat varētu izmantot Vācijas politikas tiešās

interesēs.

Šī VoMi politika (tautas grupas aprūpēšana un atbalstīšana) tādā veidā īsti

nesakrita ar Nacionālsociālistiskās vācu strādnieku partijas (NSDAP) un paša Hitlera

izteiktajiem tālejošiem plāniem par ģermāņu rasi - visus vāciešus vienkopus

apvienot Lielvācijā, vai kā "Mein Kampf" teikts: "Vienas asinis prasa vienu valsti."

Tauta (Volk) Himlera izpratnē bija nedalāms, dzīvs organisms, kuru veido indivīdi.

Visi vācieši -vai tie dzīvoja reihā vai ārpus tā - piederēja šim organiskajam tautas

ķermenim. Ja tautu sākotnēji definēja pēc kultūras jēdziena -vācu valoda un kopēja

pagātne, tad nacionālsociālistiem tā bija rases noteikta. Tautā varēja tikai iedzimt,

un ikviens arto bija mūžīgi saistīts. Nekādi mākslīgi radīti šķēršļi, piemēram, valstu

robežas, nevarēja šo tautas vienību izšķirt. 62

Pēc Pirmā pasaules kara vācu tautas grupai Latvijā vajadzēja atbildēt uz jau-

tājumu -asimilēties vai aizstāvēt pašreizējās pozīcijas (Assimilierung oder Selbst-

behauptung?)?
63 Tautas grupa izšķīrās par pozīciju noturēšanu. Samazinoties

demogrāfiskajai un ekonomiskajai bāzei, to bija arvien grūtāk izdarīt. Tā jau 30. gadu
sākumā Baltvācu tautas kopība (Deutschbaltische Volksgemeinschaft, kuras no-

saukums kopš 1939. gada bija Vācu tautas kopība Latvijā - Deutsche Volks-

gemeinschaft in Lettland) bija nonākusi finansiālā atkarībā no Vācijas reiha. Tā kā

30. gados 60% līdzekļu un vairāk tautas kopības budžets saņēma no Vācijas, šī

atkarība arvien vairāk pastiprinājās.
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Pēc Hitlera varas pārņemšanas arī Latvijā izplatījās nacionālsociālistiskā kustība

(Bewegung), kura guva sevišķu atbalstu jaunatnē. Ar saviem kontaktiem VoMi

kustības vadītājs Latvijā Erhards Krēgers (Erhard Kroeger) 1937. gadā ieguva lielu

ietekmi tautas kopībā, pamazām svarīgus tautas kopības amatus aizpildot ar saviem

nacionālsociālistiskās kustības locekļiem (sevišķi svarīgi tas bija, vadot jaunatnes

lietu resorus un Nachbarschaften). Viņš kopš 1937. gada kustības locekļus mudināja

uz apzināti nelojālu (bewußt illoyal) politiku iepretim Latvijas valstij cerībā, ka nākotnē

Hitlers viņiem pavērs iespējas savu mērķu īstenošanai. 64

Nacionālsociālistiskās Vācijas tautību politikas eksperti baltvācu stāvokli Latvijā

novērtēja kā apdraudētu. Tāpat Latvijas kā valsts pastāvēšanas iespējas tika ap-

šaubītas. 65 (Kā jau norādīts, tad arī baltvācu un latviešu attiecības bija saspīlētas,

īpaši pēc valsts apvērsuma 1934. gadā: vācu tautības grupa sūdzējās par tiesību

ierobežošanu, bet Latvijas valdība Vācijai pārmeta iejaukšanos iekšējās lietās.)

Sevišķi svarīgs šai sakarībā ir Der Reichsführer-SS, Der Chef des Sicher-

heitshauptamtes, II (NO) 1939. gada sākumā izstrādātais slepenais dokuments

"Sonderbericht. Die Bevölkerungsverhältnisse im Baltikum".66 Šeit tika skaidri

uzrādītas nākotnē iespējamās alternatīvas: ja arī turpmāk Baltijas valstis eksistē kā

neatkarīgas valstis, tad vācu tautības grupas tajās ir visādā veidā atbalstāmas, lai

ar to palīdzību varētu ietekmēt attiecīgo zemju politiku. Ja turpretī slāvu spiediens

pieaug (Slawischer Drang nach Westen), tad, lai saglabātu rases tīrību, apsverama

šo grupu izvākšana, pārvešana uz Vāciju. (Hitlera un Staļina 1939. gada pakti Baltiju

tiešām nodeva slāvu ietekmei, tā vāciešiem radot šī otrā varianta realizēšanas

nepieciešamību.)

Šī dokumenta sakarībā sevišķi jāatzīmē, ka 2. nodaļa (NO) bija speciāla 1937. ga-

dā izveidota nodaļa Drošības galvenajā pārvaldē, kura nodarbojās tikai ar Igaunijas

un Latvijas jautājumiem. Personālā bija seši Baltijas vācieši no Igaunijas un Latvijas

ar Dr. Frīdrihu Buhartu (Dr. Friedrich Buchardt) no Latvijas kā vadītāju, kurš par

darba rezultātiem regulāri ziņoja tieši Sicherheitshauptamt vadītājam Reinhardam

Heidriham (Reinhard Heydrich) vai pašam Himleram. Tāpat 2. nodaļai (NO) bija

cieši sakari ar VoMi. Tas nozīmēja, ka SS augstākā vadība par situāciju Igaunijā un

Latvijā bija ļoti labi informēta.

Ja tuvāk pievēršamies vācu tautības grupai Latvijā, tad tā no Vācijas viedokļa

bija gan ārpolitikas, gan arī specifiskas tautības politikas objekts, turklāt starp

ārpolitiku un tautības politiku pastāvēja mijiedarbe. Dokuments "Sonderbericht.

Die Bevölkerungsverhältnisse im Baltikum" rāda, ka baltvācu loma 1939. gadā

tika noteikta kā objekts Latvijas politikas ietekmēšanai. Vācu tautības grupas poli-

tiskā ietekme Latvijā kopš 1933. gada bija arvien samazinājusies, Vācijas reiham

joprojām uzstājoties par šīs grupas interešu aizstāvi. Nacionālsociālistiska tautības
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politika, kā to saprata Hitlers un Himlers (ir viena nedalāma vāciešu nācija, kas

apvienojama Lielvācijā), principā nozīmēja, ka katru Latvijas valdības soli, kas

kaut kādā veidā skāra vācu tautības grupas Latvijā intereses, varēja arī tulkot kā

soli pret nedalāmo vāciešu nāciju un tās valsti - Vācijas reihu. Tā galu galā

latviešu un vācu tautas grupas attiecības Latvijā bija arī Vācijas reiha ārpolitikas

sastāvdaļa.

Kad 1941. gada sākumā plānoja Baltijas telpas okupācijas politiku, vācu tautas

grupas vēsture sakarā ar grupas izceļošanu Baltijā/Latvijā skaitījās noslēgusies.

Rodas jautājums, vai baltvāciešiem bija sava loma okupācijas politikas formulēšanā.

Cik pareizs bija SS apgalvojums, ka pēc okupācijas Latvijas ģenerālapgabalā tiekot

īstenota baltvāciešu politika, nevis Lielvācijas? (Šai sakarībā Himlers jau 1942. gada

maijā ierosināja, ka visi baltvācieši jāatsauc no Baltijas atpakaļ, lai atkal neatdzī-

votos vecās latviešu un baltvācu pretišķības.) 67

Pirmais jautājums, kas tuvāk būtu jānoskaidro, ir tā informācija, ko vadošie

nacionālsociālisti saņēma par Latviju un latviešiem no baltvācu puses. Kādus

ziņojumus "producēja" Valsts drošības pārvaldes "baltvāciešu sekcija" - 2. no-

daļa? Kāda bija mutvārdu informācija, ko saņēma Himlers un tautību politikas

eksperti? Kāds 1941. gada sākumā bija izveidojies nacionālsociālistu vispārējais

priekšstats par Latviju, latviešiem un latviešu inteliģenci no tās informācijas, ko

viņi varēja iegūt no diplomātu ziņojumiem, no slepeno dienestu avotiem, vāciešu

tautas grupas Latvijā, no pašu pieredzes, kā arī no latviešiem? Kā visa šī informācija

tika pārstrādāta, un kā tā atspoguļojās vācu plānos?

Kā labi zināms, tad Austrumu ministrijas ministrs A. Rozenbergs pats bija

baltvācietis (no Igaunijas), un viņš bija arī pirmais, kurš plānošanas fāzē izteicās,

ka īpaši latviešu inteliģence būtu no Latvijas deportējama (sk. 3. nodaļā Rozen-

berga memorandu nr. 1). Labi zināms arī tas, ka otrs baltvācietis (arī no Igauni-

jas) - Haselblats, jau sākot ar 1941. gada sākumu, bija iesaistīts Baltijas telpas

okupācijas plānošanā. Viņš bija arī tas, kurš neatlaidīgi visu laiku aģitēja par

latviešu inteliģences izvešanu vai nodarbināšanu ārpus Latvijas - pat vēl 1943. ga-

dā. Citi baltvācieši pirmskara plānošanas fāzē nav atstājuši redzamas liecības.

Toties cita, daudz labāka aina ir par pašu okupācijas laiku, par kuru saglabājies

daudz vairāk liecību. Uz baltvāciešu Trampedaha un Helmsa ieteikumiem attiecībā

par latviešu inteliģenci jau norādīts (sk. 4. nodaļu). Te vēl būtu jāuzsver, ka atslēgu

pozīcijās tautību jautājumos vācu Civilpārvaldē noteikšana bija diviem baltvācie-

šiem: jau minētajam Trampedaham un Verneram Kapam (Werner Kapp).68 Pirmais

vadīja Reihskomisariāta Politisko nodaļu, bet otrs - ģenerālkomisāra Rīgā Politisko

nodaļu. Šīs abas nodaļas bija atbildīgas par tautību un rases politikas īstenošanu

Latvijā. Tātad šīs abas personas sēdēja atslēgu pozīcijās. Kā aktīvus vācu tautības
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un rases politikas veidotājus Latvijā vēl varētu minēt šādus baltvāciešus: Vilhelmu

Lencu (Wilhelm Lenzp, Kārlu fon Štricki (Karl von Stritzky)70
,

Hansu Jirgenu Bosi

(Hans-Jürgen Bosse)7\ Hariju Marnicu (Harry Marnitz)72
,

Ernstu fon Menzenkampfu

(Ernst von Mensenkampf)
73

v.c. (Bet šo personu darbība vairs īsti neietilpst šeit

iztirzājamā jautājuma un analizējamā laikposma robežās. 74
)

Nevar noliegt, ka Latvijas valdība apzinājās Vācijas ārpolitikas saistību ar

specifisko vācietības politiku. "Ulmaņa kliķe" pat būtu bijusi ar mieru politiski

sastrādāt ar Vācijas reihu, ja tas vairs neatbalstītu vācu tautas grupu Latvijā, ja

baltvācieši vairs nebūtu starpvalstu problēma, bet kļūtu par Latvijas iekšpolitikas
lietu. Šādu domugājienu Vācijas reihs kategoriski noraidīja, jo tas nebija saskaņā

ar Hitlera un Himlera priekšstatiem par vienu vienīgu kopēju vācu tautu. Tāpat

Ulmanis un Munters zvejoja seklos ūdeņos, kad mēģināja reiha vadībai ieskaidrot,

ka Latvijai nav nekādu negatīvu nostāju pret reiha vāciešiem un Vācijas reihu, bet

vienīgi tā esot neapmierināta ar pašmājas vāciešiem - baltvāciešiem. Šāda nostāja

varēja tikai pastiprināt kā reiha vāciešu, tā arī Latvijas vāciešu negatīvo nostāju

pret Latvijas valsti un latviešiem kā Latvijas vairākuma tautu. Ja par šādiem

uzskatiem un nostāju vācu okupācijas laikā kāds bija jāpārmāca, tad tā bija "Ulmaņa

kliķe" un arto saistītais valsts vadošais latviešu slānis.

Kurš galu galā noteica nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas politikas nostāju

iepretim latviešu inteliģencei?

Uzskaite būtu jāsāk ar varas politikas motīviem pārvaldīt okupēto teritoriju. Tā

kā inteliģence bija Latvijas valstiskās idejas nesēja, tad inteliģences novākšana no

skatuves varētu atvieglot politisko un rases politisko plānu īstenošanu. Tauta pa-

liktu "bez galvas" -bez vadības.

Tad būtu jāiztirzā latviešu antivāciskā nostāja gan valsts politikas līmenī

iepretim Vācijas reiham, gan iekšpolitikas līmenī iepretim vietējiem vāciešiem.

Nacionālsociālisti šo antivāciskumu vai pat naidu pret vāciešiem uzskatīja par tik

spēcīgi latviešos iesakņojušos (sevišķi inteliģencē), ka no tiem nekādu Vācijai

draudzīgi noskaņotu tautu nevarēšot izveidot. Latviešu vadošais slānis šai ziņā

nebija pāraudzināms. Šai antivāciskajai nostājai vēl pievienojās anglofilisms,

simpātijas un draudzīga nostāja pret Vācijas ienaidnieku - Lielbritāniju. Pat

Padomju Savienība latviešu acīs tika uzskatīta par mazāku ļaunumu nekā na-

cistiskā Vācija.

Latviešu grēks bija arī tas - pēc dažu uzskatiem pat smagākais -, ka tie savā

valstī vairs nevēlējās atzīt "pārākās" ģermāņu rases kultūru par pārāku. Tāpat latvieši

ar savu rīcību runāja pretī Hitlera un Himlera pasludinātajiem principiem par vienu

nedalāmu vācu tautu. Tā latvieši arī veduši "iznīcināšanas cīņu" pret vienu nedalāmās

vācu tautas daļu -pret vācu tautas iedzīvotājiem Latvijā.
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Te nav izslēdzams arī atriebības motīvs - atmaksāt par visām vēsturiskajām

pārestībām, ko latvieši nodarījuši vāciešiem Latvijā. Šai sakarībā aktuāls kļūst arī

jautājums par baltvāciešu piedalīšanos un lomu okupācijas politikas formulēšanā.

Ja salīdzina, kā nacionālsociālisti raksturoja igauņus, latviešus un lietuviešus,

tad nevienā citā gadījumā netiek tik daudz izcelta antivāciskā nostāja kā tieši latviešu

gadījumā. Tieksmes pēc valsts atjaunošanas esot ļoti izteiktas lietuviešiem un

latviešiem. levērojot tieši šo latviešu specifiku, nav jābrīnās, ka Rozenbergs 1941. ga-

dā savā "melnajā sarakstā" (1. memorands, 02.04.1941.) latviešu inteliģenci

ierakstīja pirmajā vietā.

9. Kopsavilkums

Plānojot Latvijas iekarošanu un pārvaldīšanu, nacionālsociālistiskā Vācija sākotnēji

bija paredzējusi izsūtīt latviešu inteliģenci. Izsūtāmo personu skaitu 1941. gada

jūnija sākumā noteica 30 000-40 000 personu. Kad Latvija bija okupēta, vācieši

šos plānus atlika. Jo, pēc viņu uzskatiem, PSRS izdarītās masu deportācijas

1941. gada 14. jūnijā bija pietiekami decimējušas latviešu inteliģenci. Tagad vācieši

savā propagandā varēja uzstāties kā draugi un glābēji.

Atlikt plānus vēl nenozīmēja uzdot plānus. Tos varēja mēģināt īstenot vismaz

pakāpeniski vai pa daļām. Tā līdz 1942. gada vidum okupācijas varas birokrāti

izstrādāja dažādus priekšlikumus, kā Latvijā mazināt inteliģences lomu un ietekmi.

Par galveno koncepciju atzina latviešu inteliģences pārstāvju sūtīšanu uz PSRS

iekšieni, lai viņi tur strādātu par pārvaldniekiem.
Kara realitāte piespieda arī šo variantu atmest. Latvijas ģenerālapgabalam bija

jāpilda savs tiešais kara uzdevums, jāapgādā vācu armiju grupējums "Ziemeļi".
Šim nolūkam Latvijā bija vajadzīga katra darbaroka, un tāpēc inteliģences izsū-

tīšanas plānus atmeta. Turpmāk vācu plānotāji galvenokārt domāja par to, kā

inteliģenci atšķelt no tautas.

Ja, vāciešiem Latvijā ienākot, tūliņ netika sperti nekādi represīvi soļi pret latviešu

inteliģenci, tad tās ietekmes mazināšanu mēģināja panākt ar slepeni izteiktiem

draudiem -ja neizturēsies mierīgi un paklausīgi, tad ar inteliģenci izrēķināsies tādā

pašā veidā, kā tas agrāk noticis Čehoslovākijā un Polijā. Draudus atkārtoja ar

dažādiem paņēmieniem, un, kā šķiet, tiem bija sava ietekme uz latviešu sabiedrības

vadošajām aprindām. Tās visumā iekļāvās vācu okupācijas politikas atļautajos

rāmjos.

Priekšlikums, ka latviešu inteliģence būtu deportējama, nāca no paša okupēto

Austrumu apgabalu reihsministra Rozenberga. Latviešu inteliģenci nacionālsociālisti

uzskatīja par sevišķi pretvācisku, kas nerespektēja arī ģermāņu rases piederīgo
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kulturālo pārākumu. Latvijas valdība kopā ar inteliģenci skaitījās vainīga pret

baltvāciešiem vērstajā "iznīcināšanas cīņā", tiem nolaupot īpašumus un kultūras

vērtības, kā arī ierobežojot to brīvību. Ārpolitikas laukā klāt vēl nāca Vācijas

noraidīšana, orientēšanās uz Lielbritāniju, pat PSRS uzskatot par mazāku ļaunumu

nekā nacionālsociālistisko Vāciju.

Saprotams, ka aiz tā visa bija arī vienkāršs politisks apsvērums - neitralizēt vai

likvidēt tos spēkus, kas varētu izrādīt pretestību. Inteliģence bija arī nacionālās

valsts idejas nesēja, kura pie pirmās iespējamības mēģinātu atjaunot neatkarīgu

Latviju.
Šoreiz (latviešu inteliģences deportēšana no Latvijas) bija tāpat kā daudzos

citos gadījumos, kad vācu plāni izrādījās viena lieta, bet to īstenošana dzīvē -

pavisam cita.
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Kārlis Kangeris

Die vom nationalsozialistischen Deutschland geplanten repres-

siven Maßnahmen gegen die lettische Intelligenz 1941-1942

Zusammenfassung

Als das nationalsozialistische Deutschland die Eroberung des Baltikums bzw. Lettlands

plante, so wurde unter den als dringlich durchzuführenden Sofortmaßnahme vor-

gesehen, die lettische Intelligenz aus Lettland "auszusiedeln" bzw. "abzuschieben".

Die Gesamtzahl der auszusiedelnden Personen wurde Anfang Juni 1941 auf 30.000 -

40.000 Personen festgelegt. Doch nach der Besetzung des Landes wurden diese

Pläne zurückgestellt. Die Sowjetmacht hatte mir ihren am 14. Juni 1941 durch-

geführten Massendeportationen die lettische Intelligenz bereits merkbar dezimiert -

der deutschen Okkupationsmacht einen Teil der Arbeit vorweggenommen. Die Deu-

tschen konnten nun in ihrer Propaganda sich als Freunde un Retter präsentieren.

Wenn Pläne nicht gleich verwirklicht werden, bedeutet dies noch nicht, daß sie

auch aufgegeben werden. Man konnte auch versuchen, die ursprünglichen Pläne auf

andere Art und Weise zu verwirklichen. So wurden von der Okkupationsverwaltung bis

Mitte 1942 verschiedene Vorschläge ausgearbeitet, wie der Einfluß und die Rolle der

lettischen Intelligenz eingedämmt werden konnte. Die Hauptkonzeption lief darauf hinaus,
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Vertreter der lettischen Intelligenz in die altrussischen Gebiete auszusiedeln, damit sie

sich dort als Verwalter für die deutsche Okkupationsverwaltung nützlich machen.

Aber die Realitäten des Krieges zwangen auch zur Aufgabe dieser Konzeption. Der

Generalbezirk Lettland hatte die ihm auferlegten wirtschaftlichen Erfordernisse unbe-

dingt zu erfüllen, - die Versorgung der Heeresgruppe-Nord zu gewährleisten. Für die

Erfüllung dieser Aufgabe wurden sämtliche zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte

gebraucht - auch die Intelligenz - und deswegen mußten die Aussiedlungspläne

aufgegeben werden. Das Konzept der Abschiebung wurde nun von Überlegungen
abgelöst, wie in Lettland die Intelligenz am besten vom Volk entfremdet werden konnte.

Auch wenn die deutsche Besatzungsmacht gleich nach der Eroberung Lettlands

keine direkten repressiven Maßnahmen gegen die lettische Intelligenz einleitete, so

wurde doch versucht, ihren Einfluß durch verdeckte Einschüchterungsmaßnahmen

und Drohungen und zu vermindern: Wenn ihr euch nicht still und entgegenkommend

verhaltet, so werden wir mit der Intelligenz auf dergleichen Weise abrechnen, wie

vorher es schon in der Tschechoslowakei und Polen geschehen ist. Diese Drohun-

gen, wie es scheint, hinterließen eine nachhaltige Wirkung auf die führende lettische

Schicht. Sie fügte sich allgemein in den von der Okkupationsmacht gewährten

Verhaltensrahmen.

Der Vorschlag, die lettische Intelligenz auszusiedeln, kam vom Reichsminister

für die besetzten Ostgebiete, Alfred Rosenberg, selbst. Die lettische Intelligenz wurde

von der nationalsozialistischen Führung als ausgesprochen anti-deutsch eingestuft,

die auch die "artliche Überlegenheit der deutschen Kultur und der deutschen Leistung

im Baltikum" nicht berücksichtige. Die Lettlandische Regierung, sowohl während

der parlamentarischen Jahre als auch während der autoritären Regierungszeit, wurde

zusammen mit der lettischen Intelligenz beschuldigt, einen "Vernichtungskampf"

gegen die "Baltendeutschen" zu führen, indem man ihren Besitz, ihre Kulturgüter
raubte und ihnen die bürgerlichen Rechte einschränkte. Auf dem Gebiet der Außen-

politik wurde die ablehnende Haltung gegenüber dem Deutschen Reich, die Orien-

tierung auf Großbritannien, sowie die weitverbreitete Meinung, daß die Sowjetunion

im Vergleich zu Nazi-Deutschland das kleinere Übel darstelle, kritisiert.

Selbstverständlich, daß hinter allem auch einfache machtpolitische Überlegungen
standen, alle jenen Kräfte zu neutralisieren oder auszuschalten, die Widerstand gegen die

Okkupationsmacht leisten könnten. Die Intelligenz galt auch als Träger der Idee der natio-

nalen Eigenstaatlichkeit. Allgemein befürchtete man, daß die Intelligenz bei der ersten

sich bietenden Gelegenheit versuchen werde, ein selbständiges Lettland wiederherzustellen.

In diese hier dargestellten Fall (die Abschiebung der lettischen Intelligenz aus

Lettland) erwies es sich wie in vielen anderen Fällen, daß die Erstellung der Pläne

eine Sache für sich ist, aber daß die praktische Durchführung von vielen, anfangs
nicht kalkulierten Faktoren entscheidend beeinflußt wird.



Uldis Neiburgs, Dzintars Ērglis

Nacionālā un padomju pretošanās kustība:

kopīgais un atšķirīgais (1941-1945)

1941. gada vasarā Latviju okupēja vācu karaspēks un padomju okupāciju nomainīja
nacistiskā okupācija. Trešais reihs uzskatīja Latviju par PSRS daļu un rīkojās tajā

kā okupētā zemē, pārņemot valsts un pašvaldību pārvaldi un īpašumu. Lieki piebilst,

ka neviens nacistu plāns neparedzēja Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu,

jo Latvija kā ģenerālapgabals kopā ar Igauniju, Lietuvu un Baltkrieviju tika iekļauta
nacistu jaunradītajā veidojumā -Ostlandes reihskomisariātā.

Parasti okupētās zemes iedzīvotāju lielākā daļa klusēdama nes okupācijas jūgu,

bet drosmīgākie un uzņēmīgākie pretojas tam. Pretošanās kustības mērķis nav

tikai ar epizodiskām operācijām traucēt vai novērst okupantu rīcību, bet pilnībā

atbrīvoties no okupācijas režīma. Pretošanās kustības dalībnieki ar dažādiem līdzek-

ļiem izskaidro tautai okupantu ļaunprātīgo rīcību un nodomus, kā arī iespēju robežās

sabotē to prasības un rīkojumus.

Latvijā pretošanās kustība nebija vienota. Tai bija vairāki virzieni un katram no

tiem - savi mērķi. Pastāvēja komunistiskā pretošanās kustība, latviešu nacionālā

pretošanās kustība, poļu nacionālā pretošanās kustība, ebreju pretošanās kustība,

kā arī atsevišķu indivīdu pretošanās nacistu okupācijas režīmam. Minētie virzieni

darbojās atsevišķi un parasti nebija savstarpēji saistīti.

Kopējais visiem pretošanās kustības virzieniem bija naids un cīņa pret nacistisko

okupācijas režīmu. Pārējie mērķi nacionālajai un komunistiskajai pretošanās kus-

tībai bija diametrāli pretēji, bet citiem pretošanās virzieniem - visai neskaidri.

Diametrāli pretējie virzieni noteica to, ka sadarbība starp abām pretošanās kustībām

nebija iespējama.

Darbs par tēmu "Nacionālā un padomju pretošanās kustība: kopīgais un atšķi-

rīgais" sākts, ievērojot šīs tematikas pētniecības pakāpi un kvalitāti mūsdienās.

Padomju totalitārisma apstākļos Latvijā nacionālās pretošanās kustības eksistence

tikusi vai nu noklusēta, vai arī pasniegta izkropļotā un noniecinātā veidā, priekš-

plānā izvirzot un glorificējot sarkano partizānu un pagrīdes darbību pret vācu

okupantiem. Savukārt Rietumos padomju pretošanās kustība nav pētīta. Vienīgais
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plašākais pētījums par nacionālās pretošanās tematiku, proti, Latvijas Centrālās

padomes darbību, iznācis tikai salīdzinoši nesen-90. gadu vidū, taču tas neaptver

visu pretošanās kustību kopumā. Latvijā pēc tās neatkarības atjaunošanas pre-

tošanās kustības izpētei un salīdzināmai analīzei profesionāli vēsturnieki līdz šim

pievērsušies maz. Šī raksta mērķis ir noteikt un analizēt pretošanās kustības

(nacionālās un padomju) izpausmes Latvijā vācu okupācijas laikā, vienlaikus mek-

lējot kopīgo un atšķirīgo šīs tēmas pētniecībā. Publikācijā mēģināts atbildēt uz

jautājumiem, - kā iespējams definēt nacionālo un padomju pretošanās kustību,

kādas ir galvenās avotu grupas un nostājas līdzšinējā historiogrāfijā par pretoša-

nās kustības vēsturi, kā arī izvirzītas šīs tematikas pētniecības problēmas un

perspektīvas.

Kas ir pretošanās kustība?

Vēstures dokumenti un laikabiedru liecības apstiprina, ka ir bijušas gan aktīvas

(bruņotas), gan pasīvas (nevardarbīgas) pretestības izpausmes formas, kā arī ir

iespējams secināt par principiāli atšķirīgu pretošanās kustības dalībnieku ideolo-

ģisko nostāju (nacionālā un padomju), kas bija pamatā viņu pretdarbībai vācu

okupācijas varai Latvijā. Vienlaikus jākonstatē, ka atšķirībā no citām Rietumeiro-

pas un Austrumeiropas valstīm, kur notikušas vairākas zinātniskās konferences un

akadēmiskās diskusijas, kurās izteikti viedokļi arī par pretošanās kustības formu-

lēšanu un definēšanu, 1 Latvijas vēstures zinātnē vēl līdz šim nav izstrādāti skaidri

kritēriji, ko uzskatīt par pretošanās kustību Otrā pasaules kara laikā. Jāatzīst, ka

objektīvi raudzīties uz šī perioda vēstures notikumiem un pievērsties to brīvai

zinātniskai pētniecībai ir bijis iespējams tikai pēdējo desmit gadu laikā - pēc padomju
totalitārās sistēmas likvidācijas.

Pēckara padomju okupācijas laikā Latvijā ar terminu "pretošanās kustība" tika

traktēta "masveidīga Eiropas un Āzijas tautu nacionālās atbrīvošanās antifašistiskā

kustība", kas bija vērsta pret Vācijas, Itālijas un Japānas iebrucējiem, to sabied-

rotajiem un kolaboracionistiem Otrā pasaules kara laikā. Par tās galveno virzītāj-

spēku uzskatīja strādnieku šķiru, kas darbojās komunistisko partiju vadībā. Akcen-

tēta tika arī PSRS izšķirošo uzvaru loma karā un vispārējā tautas sacelšanās kā

pretošanās kustības augstākā forma.2 Runājot par Latvijas Otrā pasaules kara

vēsturi, tika lietots termins "antifašistiskā pagrīde", norādot, ka tā darbojusies

LK(b)P CX vadībā. Tajā tika ietilpinātas "nelegālas grupas un organizācijas, kas

Lielā Tēvijas kara gados LK(b)P organizatoriskā un idejiskā vadībā cīnījās pret vācu

fašistiskajiem iebrucējiem un latviešu buržuāziskajiem nacionālistiem, par padomju

varas atjaunošanu Latvijā". Vienlaikus tika atzīta šīs pretošanās kustības ciešā
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saistība ar Padomju Savienību, uzsverot, ka "antifašistiskās pagrīdes organizēšanā

LK(b)P vadījās no PSRS TKP un VK(b)P CX 1941. gada 29. jūnija direktīvas

piefrontes apgabalu partijas un padomju organizācijām"3

. Saprotams, ka padomju

totalitārisma vēstures koncepcija par pretošanās kustības vai "antifašistiskās

pagrīdes" sastāvdaļu neuzskatīja nacionālās pretestības izpausmes, lai gan arī tās

bija vērstas pret vācu okupācijas varu.

Savukārt trimdā Rietumos latviešu vēsturnieku darbos gandrīz nav apskatīta

padomju pretestības grupu un organizāciju darbība, bet uzmanība pievērsta nacio-

nālajai pretošanās kustībai, akcentējot arī situāciju, kāda Otrā pasaules kara laikā

bija vērojama Latvijā atšķirībā no vairuma citu Eiropas valstu. Šeit pretošanās kus-

tība tika definēta kā slepenu, nelegālu grupu un organizāciju cīņa pret okupācijas

varu par savas tautas tiesībām, kad ienaidnieka pārspēka dēļ atklāta cīņa nebija

iespējama. Tās mērķis vispirms bija dezorganizēt okupācijas varu un beigās to

padzīt, lai atjaunotu savas valsts suverenitāti. Attiecībā par Latviju tika uzsvērts, ka

"pretstatā Rietumeiropas okupēto zemju pretestības kustībai Otrā pasaules kara

laikā, kurai bija jācīnās tikai pret 1 (vācu) okupantu, pie kam šos partizānus militāri

un finansiāli atbalstīja Sabiedroto lielvalstis, latviešu pretestības kustības dalīb-

niekiem bez jebkāda ārēja atbalsta bija jācīnās pret 2 okupantiem - Krieviju un

Vāciju. Kāda trešā spēka, kura mērķi sakristu ar latviešu pretestības kustības

mērķiem un no kā varētu cerēt uz atbalstu, nebija .."4

Latvijā dažādus viedokļus par pretošanās kustības eksistenci un novērtējumu

bija iespējams paust, sākoties latviešu tautas atmodai 80. gadu otrajā pusē. Tā jau

pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 90. gadu sākumā izdotajās mācību grāma-

tās pretošanās kustība tika traktēta, gan parādot būtiskākās atšķirības tās dar-

bībā,5
gan saglabājot atsevišķas padomju historiogrāfijas iezīmes (uzsverot padomju

pretestības lielāku nozīmi u.tml.).
6

Diskusijas par pretošanās kustības tematiku bija vērojamas arī Latvijas presē

90. gadu otrajā pusē saistībā ar LR likuma "Par nacionālās pretošanās kustības

dalībnieka statusu" pieņemšanu un lietošanu attiecībā uz Otrā pasaules kara

dalībniekiem. 7 Pēc vairākkārtējām debatēm un ierosinājumiem LR Saeima šo likumu

pieņēma 1996. gada 25. aprīlī, tā 2. pantā nosakot, ka par nacionālās pretošanās

kustības dalībniekiem atzīstami Latvijas Republikas iedzīvotāji, kuri Latvijas terito-

rijā laikposmā no 1940. gada 17. jūnija līdz 1960. gada 31. decembrim "1) pieda-

lījās bruņotā un pagrīdes pretošanās cīņā pret okupācijas režīmu militārajiem

formējumiem un šo režīmu administrāciju, 2) veicināja bruņoto un pagrīdes pre-

tošanās cīņu, sniedzot cīnītājiem materiālu un citādu palīdzību un riskējot ar savu

brīvību un dzīvību, 3) propagandēja Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas

ideju, izplatot nelegālo presi, uzsaukumus vai citus izdevumus, kā arī atklāti vēršoties



270 Nacistiskās Vācijas okupācija Latvijā (1941-1945)

pret okupācijas režīmu, tā iedibināto kārtību un ideoloģiju." Savukārt likuma 3. pants

paredzēja, ka nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss nav piešķirams

personām, kuras piedalījušās komunistiskā vai nacistiskā režīma politiskajās repre-

sijās vai sodītas par tīšiem, smagiem noziegumiem, ja tās nav reabilitētas. 8

Mūsdienās pretošanās kustības pētniecības nozīme Latvijā uzsvērta arī atse-

višķos problēmrakstos dažādos izdevumos, no kuriem dažos parādīti arī būtis-

kākie problēmjautājumi un atšķirības nacionālās un padomju pretošanās kustības

darbībā, kas būtu jāievēro, izstrādājot to definēšanas kritērijus.
9 Tā, piemēram,

Stokholmas Universitātes Baltijas studiju centra pētnieks Kārlis Kangeris raksta:

"Kolaboracionisms un pretestība ir divi okupētas teritorijas iedzīvotāju reakcijas

veidi pret okupācijas varu. Ja var būt dažādas kolaboracionisma formas, tad da-

žādi arī var izpausties pretestība. Tā nav tikai piedalīšanās konspirācijā un bruņotā

cīņā. Priekšnoteikumi veiksmīgai pretestībai ir, ja tautā valda vienprātība, ja ir ko-

pējs mērķis, ja ir pretestības vadības centri gan okupētajā teritorijā, gan ārpus tās,

ja šo centru starpā ir komunikācija, ja (ārzemēs) ir finansiāla bāze darbībai, ja

okupētās zemes tuvumā ir kāda operācijas bāze infiltrācijai, ja ir kāda labvēlīga

(sabiedrota) valsts, kura atbalsta cīņu pret okupācijas varu."10

Pretošanās kustības Latvijā pilnīga izpratne nav iespējama, neievērojot arī citu

Eiropas valstu un tautu pretošanās kustību raksturīgākās iezīmes apskatāmā

laikposmā. Tas pats attiecas uz pretošanās kustības definējumu, kas parasti tiek

veidots, ievērojot attiecīgās valsts pretošanās kustības vēstures īpatnības un -

jāatzīst - arī piederību Otrā pasaules kara tai vai citai dalībvalstu nometnei. Salī-

dzināšanai iespējams minēt pretošanās kustības definīcijas, kādas mūsdienās lie-

totas citās Eiropas valstīs.

Latvijā pieejamajos krievu vēsturnieku jaunākajos darbos nav vērojamas kādas

būtiskas novitātes pretošanās kustības vēstures izvērtējumā. 11 Šī tematika Krievijas

vēstures zinātnē tiek skatīta, balstoties uz 80. gadu vidū - 90. gadu sākumā

paustajām pamatatziņām. Šeit ar jēdzienu "pretošanās kustība" (tas netiek attiecināts

uz pretošanos padomju režīmam) tiek saprastas visas cīņas formas pret "ārzemju

iekarotājiem un to vietējiem atbalstītājiem, kas saistās ar nelegālu darbību, sākot

ar atklāti izteiktu protestu līdz partizānu karam" 12. Tajā pašā laikā šeit tiek atzītas

arī vairākas padomju historiogrāfijas kļūdas un pārspīlējumi, piemēram, strādnieku

šķiras un Komunistiskās partijas vadošās lomas akcentēšana, pretošanās kustības

masveidīgums, viennozīmīgais pretestības spēku sadalījums proletāriskajā (revo-

lucionārais) un buržuāziskajā (kontrrevolucionārais) nometnē. 13

Lielbritānijā izdotajā zinātniskajā literatūrā un vēstures uzziņu krājumos preto-

šanās kustība traktēta galvenokārt kā plaša pagrīdes kustība pret Vāciju, Itāliju un

Japānu. Kā pretošanās kustības formas papildus militārām akcijām un sabotāžām
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šeit minēti slepenie radiosakari, pagrīdes laikrakstu izdošana, palīdzības sniegšana

karagūstekņiem un ebrejiem. Atzīta arī bieži vērojamā dziļā šķelšanās starp komu-

nistiskām un nekomunistiskām organizācijām pretošanās kustībā, kā arī pieminēta

atsevišķu Austrumeiropas pretestības grupu vēršanās pret Sarkano armiju, kad tā

bija uzsākusi ofensīvu Rietumu virzienā. 14 Runājot par pretošanās kustībām Aus-

trumeiropā, akcentēta to saistība ar Maskavu un komunistisko organizāciju loma

to darbībā. Interesanti, ka motivācija pretoties vācu okupācijas varai pēc Vācijas
iebrukuma PSRS šeit netiek skaidrota ar iedzīvotāju lojalitāti padomju režīmam,

bet gan ar vēlmi aizstāvēt savu Tēvzemi. 15 Britu uzziņu literatūrā ar tādu pašu

nozīmi kā pretošanās nacistiskajai Vācijai netiek izdalīta pretošanās Padomju

Savienībai, tāpat nekas nav minēts par Rietumu sabiedroto un PSRS vienošanos,

kas noteica, ka Otrā pasaules kara laikā Austrumeiropā tika atbalstītas tikai tās

pretošanās kustības, kas darbojās saistībā ar Maskavu.

Savukārt Vācijā bez iepriekš minētajām nostādnēm mūsdienās vērojama daļēja

tendence pārspīlēt pretošanās kustības izplatību un sasniegumus pašā Vācijas

teritorijā, kaut arī drīz vien pēc Otrā pasaules kara beigām Rietumvācijas sabied-

rībā bija vērojama duāla attieksme pret šiem notikumiem. No vienas puses, notika

Hitlera noliegšana, no otras puses, arī bijušo vācu pretošanās kustības dalībnieku

darbība netika vērtēta īpaši pozitīvi. 16

Pastāv arī uzskats, ka pretošanās kustības pamatā bijusi cilvēku grupu reakcija

uz varas ļaunprātīgu izmantošanu, konstitūcijas un cilvēktiesību neievērošanu. Tā

radusies, kad vajadzējis aizstāvēt pilsoniskās tiesības vai demokrātiskas valsts pa-

matprincipus. Pretošanās kustības priekšnoteikumi sakņojušies attiecībās pret

režīmu, rīcībā distancēties no politiskās konjunktūras un tieksmē saglabāt savu

tautu. 17 Vācu vēsturnieks P. Šteinbahs (R Steinbach) arī atzīst, ka pretošanās kus-

tība iemiesoja sevī politiku, bet ne mazākā mērā arī morāli un ētiku. 18

Citur izteikts viedoklis, ka vairākumā valstu pretošanās kustību organizēja un

tajā piedalījās tautas mazākums. Vai tas nozīmē, ka pārējie bija apzināti kolabo-

ranti? Tāpēc nav iespējams fundamentāli atbildēt, kāpēc tā noticis, bet savā ziņā tā

arī ir priekšrocība, jo tādējādi šī tēma ilgāk paliek atklāta. Šeit arī uzsvērts, ka

nacistu okupācija, kas ne ar ko nav salīdzināma, ir izaicinājums Eiropas sabiedrībai,

bet sabiedrības atbilde bija pretošanās. Pretošanās kustība bija atkarīga no valsts

iekārtas, tāpēc neiespējami rakstīt par kādas valsts pretošanās kustību, nezinot tās

20. un bieži vien arī 19. gadsimta vēsturi.19

Tas pilnībā attiecināms arī uz Latviju, tāpēc ārzemniekiem, kuri nepārzina mūsu

zemes vēsturi, grūti vai dažreiz pat neiespējami izprast šeit pastāvošās pretošanās

kustības īpatnības Otrā pasaules kara laikā. Bet minētā nostāja ignorē pretošanos

Padomju Savienības totalitārajam režīmam un neatklāj problēmas, ar kādām nācās
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dubultokupācijas apstākļos, turklāt atbrīvošanās no nacistu okupācijas varas vēl

nenozīmēja brīvības atgūšanu.

Rezumējot dažādu Eiropas valstu zinātnieku atšķirīgās pieejas pretošanās
kustības vēstures pētniecībā, jāatsaucas arī uz angļu pētnieku J. Keršovu (I. Ker-

shaw), kurš pieļauj, ka situācijā, kad nevar vienoties, kā definējama pretošanās

kustība, tās precīza definīcija būtībā vispār nav vajadzīga. 20

Pētījumā "Nacionālā un padomju pretošanās kustība: kopīgais un atšķirīgais

(1941-1945)" galvenā uzmanība tiek pievērsta individuālas un grupveida pretošanās

kustības (nacionālā un padomju), kas norisinājās Latvijas teritorijā, politiskajām

izpausmēm pret vācu okupācijas varu, primāri skatot Latvijas pamatnācijas - lat-

viešu līdzdalību pretošanās kustībā. Protams, ne vienmēr to ir iespējams strikti

nodalīt no citām pretošanās aktivitātēm. Perspektīvā ir iespējams apskatīt arī Lat-

vijas minoritāšu, piemēram, poļu un ebreju pretošanās kustības vēsturi. Pēc

pretestības izpausmju veida primāra uzmanība pievērsta pagrīdes darbībai, ne-

ietverot partizānu kustību, jo, mūsuprāt, kureliešu un padomju partizānu darbībai

Latvijas teritorijā nepieciešami autonomi pētījumi. Tālāk nepieciešams analizēt arī,

piemēram, sabiedrības vispārējo noskaņojumu vācu okupācijas laikā (izpaužas slēptā

pretestībā), pretošanās kustību pret vācu okupācijas ekonomisko politiku, pret

mobilizāciju leģionā, pret darbaspēka aizdzīšanu uz Vāciju un tamlīdzīgi.

Ar turpmākajā izklāstā lietoto jēdzienu "nacionālā pretošanās kustība" sapro-

tam gan aktīvu, gan pasīvu pretestību vācu okupācijas varai apskatāmajā laikposmā,

ja tās pamatā bijusi Latvijas valsts un tautas neatkarības idejas centienu īsteno-

šana gan reālā fiziskā darbībā, gan sabiedrības garīgās apziņas veidošanā. Ar

jēdzienu "padomju pretošanās kustība" tiek apzīmētas kreisi noskaņotās (komu-

nistiskās) pagrīdes grupas un organizācijas, kuras veidojās Latvijā, nevis tika

iesūtītas pāri frontes līnijai no PSRS aizmugures rajoniem. Jāatzīst, ka bieži vien

no ārienes organizētās pagrīdes grupas sadarbojās vai apvienojās ar vietējo komu-

nistisko pagrīdi. Taču jāuzsver arī, ka padomju pretošanās kustības mērķis bija

Padomju Latvijas valstiskuma atjaunošana.

Avoti par pretošanās kustību

Nozīmīgākie vēstures avoti par padomju un nacionālo pretošanās kustību Latvijā ir

vairāku arhīvu materiāli, kas sastāda nepublicēto avotu pamatdaļu. Latvijā visvairāk

rakstīto avotu par pretošanās kustību vācu okupācijas laikā atrodas Latvijas Valsts

vēstures arhīvā (SS un policijas vadītāja Latvijā, Drošības policijas un SD komandiera

Latvijā, Drošības policijas un SD pavēlnieka Ostlandē, Ostlandes reihskomisāra,
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Ģenerālkomisāra Rīgā un citos fondos), Latvijas Valsts arhīvā (bijušā LKP CX Par-

tijas vēstures institūta arhīva fondi, bijušās LPSR VDK krimināllietu materiāli),

Latvijas Zinātņu akadēmijas Centrālajā arhīvā (Latviešu kartotēkas pārskati, LPSR

ZA Lielā Tēvijas kara vēstures pētīšanas ekspedīciju materiāli), Latvijas Ārlietu

ministrijā (Latvijas sūtniecību Rietumos materiāli), Latvijas Kara muzejā, Latvijas

Okupācijas muzejā, Totalitārisma seku dokumentācijas centrā un citur. Autori paš-
laik ir apzinājuši arī nelielu daļu Vācijas, Lielbritānijas un ASV arhīvu materiālu par

pretošanās kustību vācu okupētajā Latvijā. Šis darbs būtu jāturpina.

Latvijas Valsts vēstures arhīvā (turpmāk - LWA) glabājas nacistiskās Vācijas

okupācijas laika dokumenti, kuri galvenokārt ir vācu valodā, iegūti kā trofejmate-

riāli, un ir fragmentāri. LWA 69. fondā "Ģenerālkomisārs Rīgā (1941-1944)"21

pamatā atspoguļota sarakste starp ģenerālkomisāra Rīgā Otto Heinriha Drekslera

vadīto Latvijas ģenerālkomisariātu22 un Ostlandes reihskomisariātu 23 ar Hinrihu Lozi

priekšgalā. Tajā atrodamas liecības arī par nacionālās pretošanās kustības dalīb-

nieku aktivitātēm Jelgavas apriņķī 1942. gada februārī24
un nacionāla satura prokla-

māciju izplatīšanu Liepājā 1942. gada 15. maijā. 25 Informāciju par nacionālās

pretošanās kustību un tās atsevišķiem nelegālās preses izdevumiem - "Tautas

Balss", "Latvija", "Daugavas Vanagi" un "Brīvā Latvija. Latvju Raksti" 26
- satur

sarakste starp Vācijas armijas pavēlnieku Ostlandē 27
un Latvijas ģenerālkomisariāta

Propagandas nodaļu, kā arī Drošības policijas un SD komandiera Latvijā Rūdolfa

Langes 28 4. nodaļas ziņojumi 0. H. Dreksleram un SS un policijas vadītājam Latvijā

Valteram Šrēderam.29 Šī sarakste aptver laikposmu no 1942. gada maija līdz

1944. gada janvārim un ir fragmentāra. Šeit atrodami arī nelegālo preses izdevumu

un atsevišķu skrejlapu tulkojumi vācu valodā.

LWA 69. fondā pārskatos par vispārējo stāvokli dažādos Latvijas apgabalos

attiecīgā laikposmā aplūkota arī komunistiskā pretošanās kustība. Tiesa, tāpat kā

par nacionālo pagrīdi, arī šeit informācija ir visai fragmentāra un nepilnīga. Tā,

piemēram, Liepājas apgabala komisāra jau 1941. gada 11. oktobrī 0. H. Dreksle-

ram adresētajā atskaitē atrodamas liecības par 20 arestētajiem Alsungas pagasta

jauniešiem, kas apcietināti par komunistisku darbību.30 Lielākā daļa materiālu ir

par pilsētu strādnieku, Latvijas minoritāšu noskaņojuma analīzi, kā arī komunistiskās

darbības izpausmēm Latgales iedzīvotāju vidū. 31 Tā 1942. gada 20. aprīļa ziņojumā

atzīmēts, ka Rēzeknes apkārtnē atrastas propadomju satura proklamācijas. 32 Sa-

stopami apraksti par padomju pagrīdnieku diversijām 33 un atsevišķu latviešu un

krievu valodā iznākušo komunistisko skrejlapu tulkojumi vācu valodā, starp tām

arī no nacistu neokupētās PSRS teritorijas atsūtītie izdevumi.34 Atsevišķos gadīju-

mos runāts arī par izbēgušo padomju karagūstekņu pretošanos, kas nereti robe-

žojas ar bandītismu, 35 kā arī par pagrīdes grupām provincē. 36
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Materiāli par komunistiskajām pagrīdes organizācijām un to skaitlisko sastāvu

atrodami arī LWA 70. fondā "Ostlandes reihskomisārs (1941-1944)". 37 Tā, pie-

mēram, vācu armijas pretizlūkošanas dienesta (Abwehr) vadītāja Ostlandē atskaitē

par laikposmu no 1942. gada 1. jūlija līdz 31. septembrim minēta padomju pagrī-

des darbība Rīgā.38

Savukārt LWA 82. fonda "SS un policijas vadītājs Latvijā (1941-1945)" 39

materiālos bez ziņojumiem un sarakstes par atsevišķu latviešu policijas bataljonu

darbību, operāciju "Winterzauber" un "Heinrich" norisi un organizācijas SS Jagd-
verband Ost formācijām atrodami arī R. Langes ziņojumi, kas adresēti Valteram

Šrēderam un Valsts drošības galvenajai pārvaldei (RSHA).40 Tā, piemēram, ziņojumā

par iedzīvotāju noskaņojumu un stāvokli Latvijā no 1943. gada 1. janvāra līdz 31. jan-

vārim 41 atrodama informācija par nelegālajiem laikrakstiem "Tautas Balss", "Latviešu

Ceļš" un "Latvija", bet apskatā par laikposmu no 1. marta līdz 31. martam42 minēti

fakti par laikraksta "Tautas Balss" izdošanu, kā arī nacionālās pretošanās grupu

"Brīvā Latvija" un "Latvijas Vanagu Organizācija" darbību. Starp vācu drošības

iestāžu dokumentiem atrodams pārskats par nacionālās pagrīdes darbību gan

1940.-1941. gada padomju, gan nacistu okupācijas laikā līdz 1942. gada beigām.43

Okupantus satraukuši arī nacionālā demonstrācija dzejnieces Aspazijas bērēs Rīgā

1943. gada novembrī. 44

Vācu Drošības policijas pārskatos atrodama arī informācija par komunistiskās

pagrīdes aktivitātēm 1943. gada martā Rīgā, Maskavas priekšpilsētā un Vecmīl-

grāvī, un citās Latvijas pilsētās.45 R. Langes 1943. gada 1. aprīļa ziņojumā at-

spoguļoti fakti, ka Liepājā46 izplatītas proklamācijas, kurās slavināta Sarkanā armija,
bet Rīgā atrastas līdzīga satura skrejlapas, kuras izplatījusi kāda prokomunistiska

organizācija.47

Plašāku informāciju par nacionālās pretošanās kustības nelegālā izdevuma

"Brīvā Latvija. Latvju Raksti" (pirms tam - "Vēstījums") iznākšanu sniedz LWA

252. fonda "Drošības policijas un SD komandieris Latvijā (1941-1944)" 48 do-

kumenti. Šeit atrodami gan laikraksta "Brīvā Latvija. Latvju Raksti" tulkojumi

vācu valodā, gan R. Langes ziņojumi Drošības policijas un SD pavēlniekam

Ostlandē 49
par šī nelegālā izdevuma, kā arī pagrīdes laikraksta "Tautas Balss"

iznākšanu. 50 Interesantus faktus satur laikraksta "Brīvā Latvija. Latvju Raksti"

izdevēja organizācijas "Pērkonkrusts" vadītāja G. Celmiņa nopratināšanas pro-

tokoli, 51 kas tapuši no 1944. gada 14. marta līdz 15. aprīlim. Tie sniedz gan

vērtīgu informāciju par minētā laikraksta izdošanas iemesliem un mērķiem, tā

izdevējiem un izplatītājiem, gan arī ir dokumentāla liecība, analizējot pēckara lite-

ratūrā sastopamos atšķirīgos apgalvojumus par G. Celmiņa lomu pretestības

kustībā Latvijā.
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Šī paša arhīva fonda materiāli sniedz ieskatu padomju pretošanās kustības

darbībā Latvijā vācu okupācijas laikā. To starpā atrodami dokumenti par padomju

izpletņlēcēja Novicka grupas izsekošanu un atklāšanu, kā arī izziņas par personām,

kas turētas aizdomās par šīs grupas atbalstīšanu un naidīgu attieksmi pret vācu

okupācijas varu.
52

LWA IO26. fonda "Drošības policijas un SD pavēlnieks Ostlandē (1941-1944)"53

materiāli galvenokārt dokumentē Drošības policijas un SD pavēlnieka Ostlandē

saraksti ar Valsts drošības galvenās pārvaldes, kā arī ar Drošības policijas un SD

komandieriem Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Baltkrievijā. Par Latvijas ģenerālapga-

balu šeit sniegtas direktīvas par padomju pretestības apspiešanu, norādījumi par

komunistiskā darbībā aizdomās turēto personu novērošanu un ierosinājumi par

vācu armijas, policijas un vietējo iedzīvotāju sadarbību, vēršoties pret padomju

partizāniem un viņu atbalstītājiem.54

Ziņojumos no 1942. gada jūnija līdz augustam atrodama arī informācija par

nacionālās pretošanās grupām "Jaunpulki" un "Patriotu organizācija", to izdoto

atsevišķu uzsaukumu tulkojumi vācu valodā,55 kā arī sarakste par nelegālā laik-

raksta "Latvija" iznākšanu un mēģinājumiem atklāt tā izdevējus. 56

Informāciju par pretošanās kustību Latvijā vācu okupācijas laikā sniedz arī

Latvijas Zinātņu akadēmijas Centrālā arhīva, proti, akadēmiķa Vija Samsona fonda 57

materiāli. Tā ir dokumentu kopa, kuru sastāda organizācijas SS Jagdverbana58

nodaļas SS Jagdverband Ost (Ostland) pakļautībā esošo "Mežakaķu" ("Wald-

katzen") 52 vienību arhīvs. 60 Tie ir materiāli, kurus V. Samsons savulaik, strādājot

LPSR ZA, ieguvis savā rīcībā, bet vēlāk pievienojis savam personiskajam fondam.

Vairāki Latviešu kartotēkas61
pārskati par sabiedrības attieksmi pret vācu oku-

pācijas varu Latvijā tapuši 1942. gada oktobrī-decembrī, 1943. gada janvārī un

februārī, kā arī 1942. gada beigās - 1943. gada sākumā. 62 Tajos atspoguļota gan

padomju, gan nacionālās pretošanās kustības darbība apskatāmajā laikposmā. īpaši

jāizceļ Latviešu kartotēkas 1942. gada decembra pārskats par nacionālās pretoša-

nās kustības organizācijām. 63 Šīs liecības sniedz vērtīgu informāciju gan par

pretošanās kustības izplatību un tās izpausmēm kopumā, gan par atsevišķu nele-

gālo laikrakstu izdošanu. Daļa šo dokumentu publicēta V. Samsona sastādītajā

dokumentu krājumā "Latvijas suverenitātes ideja likteņgriežos",
64 bet daļa līdz šim

nav tikusi izmantota.

Līdz šim pilnībā neizmantoti palikuši arī V. Samsona fonda dokumenti, aptaujas

un fotouzņēmumi par padomju partizānu cīņu vietām, kas iegūti LPSR Zinātņu

akadēmijas zinātnisko ekspedīciju laikā 60.-70. gados. Šajos materiālos blakus

liecībām, kuras snieguši padomju partizānu atbalstītāji un šo notikumu aculiecinieki,

atrodama arī informācija par komunistiskās pagrīdes darbību. 65 Par šo ekspedīciju
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organizēšanu, norisi un rezultātiem no 1958. gada līdz 1967. gadam rakstījis

vēsturnieks Tālivaldis Vilciņš. 66 Mūsdienās lietderīgi būtu konfrontēt šodien vēl dzīvo

cilvēku tajā laikā sniegto informāciju ar viņu liecībām mūsdienās.

Būtisku dokumentu kopu par padomju pretošanās kustības izveidošanos,

darbību un rezultātiem sastāda Latvijas Valsts arhīva Vēsturiski politisko doku-

mentu daļas - bijušā LKP CX Partijas vēstures institūta partijas arhīva (PA) mate-

riāli. Šeit atrodami gan LKP CX un LĻKJS CX kara laika dokumenti, kas saistīti ar

padomju partizānu un pagrīdes darbību Latvijā, gan pēc Otrā pasaules kara bijušo

pagrīdnieku sniegtās rakstiskās liecības.

Starp LVA PA-302. fonda "Partizānu kustības Latvijā štābs"67 materiāliem

atrodamas Latvijas partizānu kustības štāba direktīvas un rīkojumi par partizānu

kustības un pagrīdes organizēšanu Latvijā un Latviešu partizānu brigādes atse-

višķu vienību atskaites par savu darbību. To saturā iekļautas arī ziņas par iedzī-

votāju noskaņojumu68 un padomju partizānu atbalstītājiem.69 Atsevišķi jāizdala

padomju aktīvistu I. Sudmaļa, E. Pētersona un V. Rubuļa ziņojumi par padomju

pagrīdes darbību vācu okupētajā Latvijā. 70 Šajā arhīva fondā iekļauts arī pagrīdes

organizācijas "Tautas atriebēji" darbības pārskats par laiku no 1943. gada 3. sep-

tembra līdz 15. septembrim, kā arī šīs grupas dalībnieku saraksti.71

leskatu par padomju pretošanās kustības organizēšanu Latvijā sniedz LVA

PA-101. fonda "LKP Centrālā komiteja"72
un PA-201. fonda "LĻKJS Centrālā komi-

teja"73 dokumenti. Šeit atrodami arī ziņojumi par pārmaiņām politiskajā stāvoklī

Latvijā vācu okupācijas laikā kara sākumā un beigās.74 Kā atsevišķa materiālu kopa

jāizceļ vācu trofeju dokumenti un sarakste par padomju partizānu kustību Latvijā, 75

kas dod iespēju objektīvāk skatīties uz šīm vēstures norisēm, salīdzinot pretējo

pušu dokumentus. īpašu uzmanību pelnījuši arī materiāli par Latvijā iesūtītajiem

komjauniešiem 76
un komunistiem 77

un to darbību, tādējādi precīzāk izprotama

padomju pretošanās kustības organizācijas būtība.

LĻKJS Centrālās komitejas fonda materiālu vidū glabājas arī atsevišķu padomju

pagrīdes organizāciju oriģinālmateriāli. Tas sakāms par organizācijas "Jaunā gvarde"
darbības pārskatu, organizācijas biedru un nelegālo dzīvokļu sarakstiem un atse-

višķiem nelegāliem prokomunistiskiem iespiedmateriāliem. 78 Šeit atrodami arī

Nikolaja Ostrovska vārdā nosauktās Daugavpils nelegālās komunistiskās jaunatnes

organizācijas protokoli, dienasgrāmatas, darbības atskaite un dalībnieku saraksti,

kas atspoguļo šīs organizācijas pastāvēšanu. 79

Taču jāatzīst, lai gan šo pagrīdes grupu darbība atrada vietu pēckara 40-

---50. gadu vēstures literatūrā, jau 60. gados, rūpīgāk izvērtējot šos materiālus, tika

konstatēts, ka reāli šādas organizācijas nemaz nav pastāvējušas, bet to dokumen-

tācija ir atsevišķu personu pēc kara safabricētas falsifikācijas. Šie piemēri mudina
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ļoti kritiski un uzmanīgi izturēties arī pret citiem līdzīga satura dokumentiem, it

īpaši atceroties tendenci bieži vien pārspīlēt komunistiskās pagrīdes un partizānu

nozīmi pretošanās kustībā Latvijā Otrā pasaules kara laikā.

LVA ir pārņēmis arī LPSR VDK plašā arhīva materiālus, kuri līdz 1996. gadam

atradās LR Prokuratūras pārziņā. Šeit glabājas arī vairāk nekā 49 000 krimināllietu

par personām, kuras padomju okupācijas vara vajājusi un tiesājusi politisku iemeslu

dēļ. 80 Šie cilvēki galvenokārt sodīti, piemērojot KPFSR Kriminālkodeksa 58. pantu,

par Dzimtenes nodevību.

Tēmas pētniecībā ir noderīgas vairākas krimināllietas par personām, kuras

piedalījušās gan pretvācu, gan pretpadomju pretošanās kustībā. Pie tam to dar-

bība nacionālajā pretošanās kustībā vācu okupācijas laikā traktēta kā Dzimte-

nes nodevība, neņemot vērā, ka šie cilvēki vērsās pret tālaika Rietumu sabied-

roto un PSRS kopējo ienaidnieku - nacistisko Vāciju. Vairākas šīs krimināllietas

attiecas tieši uz Latvijas Centrālās padomes dalībnieku darbību Otrā pasaules

kara laikā.81

Vērtīgu informāciju sniedz arī nelegālo laikrakstu "Latvija" un "Mazais Latvis"

izdevēju un izplatītāju -K. Dravas, J. Liezera, A. V. Tera, E. Dravas, S. Liezeres,

A. Geidāna un Z. Dīriņas krimināllietas 82 vairāki sējumi. To saturā atrodamas

galvenokārt dokumentālas liecības par šo cilvēku darbību gan vācu okupācijas,

gan padomju okupācijas laikā pēc Otrā pasaules kara. Tie ir Latvijas PSR Valsts

drošības ministrijas (MrBfICCP)83 pārziņā tapušie apsūdzēto aresta un apsūdzī-

bas lietu protokoli, nopratināšanas laikā sniegtās liecības, tiesas sēžu protokoli

un citi materiāli laikā no 1946. gada vasaras līdz 1947. gada sākumam. 84 īpaši

vērtīgi ir lietā atrodamie lietiskie pierādījumi, starp tiem vairāku nelegālo izdevu-

mu - "Latvija", "Tautas Balss", "Par Latviju", "Zobens", "Tālavas Taurētājs",

"Latviešu Ceļš" un citu iespiedmateriālu oriģināli. 85 Vispārēju priekšstatu par šīs

organizācijas dalībniekiem sniedz arī Latvijas Republikas Augstākās tiesas 1991. ga-

da slēdzieni par lietā apsūdzēto personu reabilitāciju. 86

Par nacionālo pretošanās kustību Latvijā liecina arī 49 nacionālās pretoša-

nās kustības organizācijas "Latvijas Sargi" dalībnieku krimināllietas materiāli

14 sējumos. 87 Tiesas sēdē, kas notika no 1945. gada 23. jūlija līdz 3. augustam,

Latvijas PSR IeTK karaspēka Kara tribunāls šos cilvēkus notiesāja nevis par

viņu pretdarbību vācu okupācijas varai, bet gan apvainojot "Dzimtenes nodevībā

un pretpadomju aģitācijā" 88. Bez padomju drošības iestāžu dokumentiem krimi-

nāllietā atrodami arī nelegālo laikrakstu "Lāčplēsis" un "Par Latviju" oriģināli,

kā arī organizācijas "Latvijas Sargi" 1944. gada septembrī-oktobrī tapušie

uzsaukumi "Latvieši", "Latvijas iedzīvotāji", "Visiem latviešiem" un citi lietiskie

pierādījumi. B9
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īpaša vērība vēstures pētniecībā būtu jāpievērš vēl divām krimināllietās apsū-

dzēto cilvēku kategorijām. Pirmkārt, tie ir padomju pagrīdnieki, kurus vācu drošī-

bas iestādes arestēja un savervēja par aģentiem, bet pēc kara viņus atklāja un par

nodevību tiesāja padomju represīvie orgāni.90 Otrkārt, tās ir personas, kuras kā

padomju izlūki (diversanti) tika pārsviestas pāri frontes līnijai, lai nodibinātu sakarus

ar komunistisko pretošanās kustību vai arī to izveidotu attiecīgā Latvijas apriņķī

vai pilsētā, bet padevās gūstā un kļuva par vācu aģentiem.91

Atsevišķas liecības par iedzīvotāju noskaņojumu, nacionālās pretošanās kus-

tību un politisko stāvokli Latvijā iespējams atrast starp LVA personu fondu un

trimdas dokumentu daļas materiāliem. Šeit jau no 90. gadu sākuma norisinās darbs,

krājumu papildinot ar trimdas latviešu sabiedrisko darbinieku personiskajiem

arhīviem. Daļā šo dokumentu ir vērtīgas liecības par Otrā pasaules kara vēstures

tematiku. Dokumentiem bagāts ir LVA 1971. fonds "Trimdas latviešu organizāciju

dokumenti"92, kas ietver 4000 vienību.

LVA atrodas arī sabiedriskā darbinieka Ādolfa Klīves fonds,93 kas izveidots no

viņa dēla V. Klīves 1994. gadā arhīvam nodotajiem materiāliem un kopā aptver

285 lietas. To starpā atrodamas arī liecības par nacionālo pretošanās kustību Lat-

vijā Otrā pasaules kara laikā. Trīs Ā. Klīves manuskripti - "Latviešu politiskie cen-

tieni vācu okupācijas laikā", "Latviešu sabiedriskās cīņas vācu okupācijas laikā" un

"Vācu okupācijas laiks Latvijā 1941.-1944. gadā"
94
- atspoguļo vispārējo stāvokli

vācu okupācijas laikā Latvijā un ieskicē arī nacionālās pretošanās kustības orga-

nizācijas - Latvijas Centrālās padomes (LCP) izveidošanu un darbību. Šīs atmiņas

daļēji izlasāmas mašīndrukā, bet daļa ir ar Ā. Klīves roku rakstīta un labota. Jāuz-

sver, ka līdz šim tās publicētas nepilnīgi. Fragmentāri tās izmantojis vēsturnieks

Edgars Andersons grāmatā "Latvijas Centrālā padome"95, bet atsevišķu publikāciju

par šo tēmu žurnālā "Latvijas Arhīvi" sagatavojis Tālivaldis Vilciņš 96, Bez A. Klīves

atmiņās sniegtā faktu materiāla vērtīgas ir arī paša memuāru autora pārdomas par

nacionālās pretošanās kustību Latvijā kopumā, kā arī viņa viedoklis par LCP lomu

tajā un attieksme pret pārējo pretošanās kustības organizāciju darbību Otrā pasau-

les kara laikā.

Savu ieguldījumu padomju un nacionālās pretošanās kustības pētniecībā var

sniegt arī Latvijas Kara muzeja (LKM) krājuma materiālu izmantošana. Tās ir gan

50.-70. gados LPSR Revolūcijas muzeja zinātniski pētnieciskā darba rezultātā

savāktās atmiņas un dokumenti par padomju pretošanās kustību Latvijā, gan bijušo

nacionālās pretošanās kustības dalībnieku - lielākoties 80. gadu beigās -90. gadu

sākumā - sniegtās mutvārdu un rakstveida liecības par savu darbību Otrā pasaules

kara laikā. Izmantojot šos avotus, jāievēro neizbēgamā katra atmiņu sniedzēja

subjektivitāte, arī laiks un apstākļi, kad šīs liecības radušās. Tāpēc likumsakarīgs ir
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atmiņu fragmentārisms vai atsevišķu faktu izcelšana uz pārējo notikumu fona. Tomēr

šie avoti daudzos gadījumos būtiski papildina salīdzinoši ne tik pilnīgo arhīvu

dokumentu klāstu un literatūrā sniegtās ziņas par šo tematiku.

LKM atrodamas liecības gan par padomju pretošanās grupu "Cīņa"97
,

"Jaunā

Gvarde" 98, "Jauno komunāru vienība" 99
un "Nāvi nāvei" 100 vēršanos pret vācu

okupantiem, gan atsevišķu padomju pagrīdnieku sniegtās liecības par savu dar-

bību dažādos Latvijas reģionos -Jūrmalā, Staiceles apkārtnē, Daugavpilī un citur. 101

Savukārt vērtīgas ziņas par nacionālās pretošanās kustības vēsturi snieguši

gan Latvijā, gan Rietumos dzīvojošie bijušie Latviešu nacionālistu savienības (LNS)

dalībnieki un nelegālā laikraksta "Tautas Balss" līdzstrādnieki. 102 Faktiem bagātas ir

rakstveida liecības, ko sniedzis ASV dzīvojošais nacionālās pretošanās kustības

dalībnieks Arturs Neparts, kurš padomju un vācu okupācijas laikā aktīvi darbojies

pretošanās kustības grupā Jelgavā. 103 Par savu darbību Otrā pasaules kara laikā

rakstījuši arī nelegālās pagrīdes grupas "Brīvā Latvija" 104 un "Latvijas Sargi"105 lo-

cekļi, kā arī citi bijušie nacionālās pretošanās kustības dalībnieki. 106

LKM fondos glabājas vairāki nacionālās pretošanās kustības dalībnieku pār-

skati, kas sarakstīti Vācijā drīz vien pēc Otrā pasaules kara 107 un ir īpaši vērtīgi,

jo dokumentē salīdzinoši nesen risinājušos notikumus. Starp tiem minams arī

Borisa Zemgaļa raksts "Latviešu nacionālā cīņa vācu okupācijas laikā no 1941. ga-

da 1. jūlija"108
,

kas uzrakstīts 1947. gadā un daļēji izmantots B. Zemgaļa 1949. ga-

dā izdotajā grāmatā "Dienas baltās, nebaltās" 109. Šeit atrodama informācija par

nacionālo pretošanās kustību Latvijā Otrā pasaules kara laikā, interesants ir vai-

rāku nelegālo organizāciju darbības salīdzinājums, autora paustā attieksme pret

Latvijas Centrālo padomi. Diskutējama ir grāmatā izteikti akcentētā Alfrēda Vald-

maņa loma pretošanās kustībā nacistiskās Vācijas okupācijas laikā, mēģinot

parādīt viņu kā aktīvu nacionālās pretošanās kustības dalībnieku. Vēstures lite-

ratūrā šajā sakarībā izteikta doma, ka grāmatas "Dienas baltās, nebaltās" autors

ir pats A. Valdmanis. 110

Daļa dokumentu par padomju un nacionālo pretošanās kustību Latvija atro-

dama Vācijas Federālajā arhīvā Berlīnē. Tā 58. fondā "Valsts drošības galvenā

pārvalde" 111
glabājas Drošības policijas un SD komandiera Latvijā R. Langes

1943. gada 29. janvāra ziņojums Drošības policijas un SD pavēlniekam Ostlandē

par Latviešu nacionālistu savienības locekļu un nelegālā laikraksta "Tautas Balss"

izdevēju atklāšanu un arestēšanu.
112 Vēstures literatūrā sastopamas ziņas, ka pārskati

par iedzīvotāju noskaņojumu vācu okupācijas laikā un pretvācu aktivitātēm glabājas

arī Vācijas Federālā arhīva 90. fondā "Der Reichskommissar für Ostland (1941-

--1945)" ("Ostlandes reihskomisārs") un 92. fondā "Der Generalkommissar in Riga

(1941-1944)" ("Ģenerdkomlsm Rīgā"). 113
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Atsevišķi materiāli par nacionālo pretošanās kustību atrodami pēc Otrā pasau-

les kara Vācijā izveidotās Latviešu Centrālās komitejas (LCK) dokumentos, kas

nodoti Hūvera institūta arhīvam (Hoover Institution on War, Revolution and Peace

Archives) Stenfordā. 114 LCK fondā ir bijušo pretošanās kustības dalībnieku (galve-
nokārt - kureliešu) pirmajos pēckara gados (1945-1948) sniegtās liecības. Vācu

okupācijas dokumenti par padomju un nacionālo pretošanās kustību mikrofilmās

glabājas ASV Nacionālajā arhīvā (National Archives) Vašingtonā. 115

Vēstures pētniecībā būtu jāizmanto arī vēstures avoti par apskatāmo tēmu no

Polijas Militārās vēstures institūta arhīva (Archiwum Wojskowego Instytutu Histo-

rycznego Akademii Obrony Narodowej) Varšavā un Krievijas Valsts kara arhīva

(Poccuūckuū aocydapcmeeHHbiü eoeHHbiü apxue) Maskavā. 116

Vairāki dokumenti, kas liecina par nacionālās pretošanās kustības eksistenci

Latvijā vācu okupācijas laikā, atrodami arī starp Lielbritānijas Nacionālā arhīva

(Public Record Office) Ārlietu resora Baltijas valstu nodaļas materiāliem. 117 Tajos

atspoguļota gan LCP nelegālā politiskā darbība un slepenie sakari ar Zviedriju, gan

vispārējais stāvoklis vācu okupētajā Latvijā. 118 Jāpiebilst, ka līdz šim tikai daļēji

apzināta un nav pilnībā izmantota Latvijas sūtniecības Londonā un Vašingtonā kara

laika dokumentācija, kas glabājas Latvijas Valsts vēstures un Latvijas Ārlietu

ministrijas arhīvā. 119

Perspektīvā būtisku ieguldījumu nacionālās pretošanās kustības izpētē, īpaši

parādot tās sakarus ar Stokholmu un informatīvo saikni ar Rietumu valstu sle-

penajiem dienestiem, var dot ASV izlūkdienesta (Office of Strategic Services) nesen

atslepenotā apjomīga materiālu klāsta apzināšana un izvērtēšana. 120

Pēc Otrā pasaules kara Latvijā iznākuši vairāki dokumentu krājumi, kur līdzās

citiem vācu okupācijas laika notikumiem dokumentēta arī pretošanās kustības

vēsture. 60. gadu otrajā pusē -70. gadu sākumā klajā nāca atmiņu un dokumentu

krājuma "Reiz cēlās strēlnieks sarkanais" divi sējumi, kuros publicētas liecības par

Sarkanās armijas cīņām, kā arī ar padomju pretošanās kustību saistīti kara laika

dokumenti 121 un atsevišķi atmiņu stāstījumi par padomju pagrīdes darbību. 122

Savukārt citos dokumentu krājumos ietvertas bojā gājušo komunistiskās pagrīdes

dalībnieku pirmsnāves vēstules, 123 kara laikā Latvijas teritorijā izveidoto vācu

koncentrācijas nometņu un cietumu politieslodzīto, partizānu un frontes izlūku

vēstules. 124

Pēc Otrā pasaules kara izdoti arī trīs dokumentu krājumi, kuros mēģināts aptvert

būtiskas vēstures avotu grupas par Latviju vācu okupācijas laikā. Kopēja iezīme

šiem izdevumiem ir tā, ka tie atklāj vācu okupācijas politiku Latvijā un arī Latvijas

iedzīvotāju izrādīto pretestību okupācijas režīmam. Pēc dokumentu atlases veida,

to satura, piezīmēm un krājumu sastādītāju plašākiem komentāriem iespējams
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secināt, ka katrs šis dokumentu krājums ne tikai parāda konkrētas vācu okupācijas
laika vēstures norises, bet atspoguļo arī tās tendences, kas vērojamas vēstures

zinātnes un historiogrāfijas attīstībā šo izdevumu sastādīšanas brīdī.

Jau 1965. gadā iznāca vēstures dokumentu krājums "Mēs apsūdzam", 125 kurā

pamatā pausts padomju ideoloģijas diktēts skatījums uz Otrā pasaules kara noti-

kumiem Latvijā, uzsverot nacistiskā režīma noziedzīgo raksturu, bet iekšpolitisku

iemeslu dēļ īpaši liekot akcentu uz apsūdzībām, kas vērstas pret "latviešu bur-

žuāziskajiem nacionālistiem" un to sadarbību ar vācu okupācijas varu. Jāuzsver, ka

šis darbs iznāca laikā, kad aukstā kara apstākļos Rietumos aktivizējās trimdas

latviešu darbība, asi protestējot pret Latvijas okupāciju un inkorporāciju PSRS

sastāvā, tādējādi bija nepieciešams akcentēt cita okupācijas režīma noziegumus,

protams, noklusējot savējos. Tomēr jāatzīst šī izdevuma sastādītāju ieguldījums

vācu okupācijas laika dokumentēšanā, turklāt tā zinātniskais aparāts ir veidots

profesionāli, piemēram, dokumentiem pievienotās piezīmes ir daudz vispusīgākas

un pilnīgākas nekā vēlāk izdotajiem dokumentu krājumiem par vācu okupācijas

laiku Latvijā.

1990. gadā izdotajā dokumentu krājumā "Latvijas suverenitātes ideja likteņ-

griežos"126 pirmo reizi plašākam lasītāju lokam atklātībā tika nodoti daudzi kara

laika dokumenti, kuros parādīti latviešu tautas nacionālie centieni atgūt savu valstisko

neatkarību. Šeit ievietota arī Drošības policijas un SD operatīvās grupas A koman-

diera V. Štālekera atskaite par laiku no 1941. gada 16. oktobra līdz 1942. gada

31. janvārim un RSHA 4. pārvaldes vadītāja H. Millera ziņojums nr. 195 par

notikumiem PSRS. Krājumā atrodama vispārēja informācija par nacionālās pre-

tošanās kustības izplatību Latvijā, kā arī pieminēta nelegālo laikrakstu "Latvija" un

"Tautas Balss" izdošana. Tomēr jāatzīst, ka arī šis dokumentu krājums vērtējams

kā tikai daļēji objektīvs skatījums uz pagātnes notikumiem, tā komentāri satur tipisku

"perestroikas" laika tendenci - atzīt padomju laika noziegumus, taču tos nevērtēt

tik bargi kā nacistu okupācijas režīmu, turklāt šajās noziedzīgajās darbībās netiek

vainota komunistiskā sistēma kā tāda, bet gan Staļina politika u.tml. Līdz ar to šeit

pausta arī labvēlīgāka attieksme pret padomju okupāciju salīdzinājumā ar vācu

okupāciju, kā arī saglabājusies tendence mazināt nacionālās pretošanās kustības

lomu Latvijā, tā vietā turpinot izcelt sarkanās pagrīdes un partizānu darbību.

Savukārt 1999. gadā klajā nākušā dokumentu krājuma "Okupācijas varu poli-

tika Latvijā" 127 nodaļā "Latvija nacistiskās okupācijas varā" atklāti gan vācu, gan

padomju okupācijas varas noziegumi, parādīts, ka daļa latviešu ir sadarbojusies kā

ar vieniem, tā otriem okupantiem, kā arī atspoguļota tautas pretestība gan pret

nacistu, gan komunistu režīmu. Diemžēl vācu okupācijas laiku raksturojoši doku-

menti šajā krājumā ievietoti salīdzinoši nelielā skaitā, tikai fragmentāri izmantoti
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Rietumu arhīvi, pie publicētajiem vēstures avotiem trūkst plašāku komentāru, ir

diskutējams jautājums par daļas dokumentu primāru vai sekundāru lomu šī pe-

rioda vēstures atspoguļojumā. Dokumentu krājums pelnījis arī kritiskāku vērtējumu,

jo pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas ir iespējams izmantot Rietumu arhīvu

dokumentus un publikācijas par apskatāmo laikposmu, taču attiecībā uz vācu

okupācijas periodu tas diemžēl darīts nepietiekami.

Pretošanās kustības historiogrāfija

Historiogrāfijā atrodamie darbi liecina par dažādām iezīmēm Latvijas Otrā pasaules

kara pretošanās kustības vēstures pētniecībā un interpretācijā. Padomju totalitā-

risma apstākļos Latvijā priekšplānā tika izvirzīta un glorificēta sarkano partizānu

un komunistiskās pagrīdes darbība pret vācu okupantiem. Nacionālās pretošanās

kustība savukārt tika vai nu noklusēta, vai pasniegta izkropļotā un noniecinātā veidā.

Komunistiskā pretošanās kustība savu atspoguļojumu guva padomju preses

izdevumos jau Otrā pasaules kara beigu posmā. 128 Līdz pat 50. gadu sākumam

dažādos rakstos periodikā tika publicēti atsevišķi faktoloģiska satura materiāli par

komunistisko pretošanās kustību.

50. gados padomju historiogrāfijā jau vērojama vēstures avotu apgūšana,

atsevišķu tēmu izstrādāšana un vispārināšana. Tā jau 1952. gadā žurnālā "Ka-

rogs" tika publicēts vēsturnieka Marģera Vestermaņa raksts "Dažas piezīmes par

boļševistisko pagrīdes presi Latvijā vācu okupācijas gados", kurā pirmo reizi

apkopoti un analizēti materiāli par nelegālajiem padomju pretošanās kustības

preses izdevumiem, pārspīlējot to izplatību un ietekmi Latvijas iedzīvotāju vidū,

bet ar nicinājumu izturoties pret nacionālās pretošanās kustības nelegālajiem

laikrakstiem.

Nenoliedzot M. Vestermaņa paveikto pretošanās kustības faktoloģiskā mate-

riāla apzināšanā un apstrādē, tomēr redzams, ka šie agrīnie darbi ir spilgti staļi-

niskā režīma totalitārās ideoloģijas izdevumi ar visām no tā izrietošajām sekām.

Tā, piemēram, raksturojot komunistisko pagrīdes presi, uzsvērts: "Drausmīgajā
vācu fašistiskās okupācijas naktī boļševistiskā pagrīdes prese kā gaiša lāpa apgais-

moja Latvijas darbaļaužu masu cīņas ceļu, propagandējot biedra Staļina runās un

pavēlēs formulēto boļševistisko cīņas programmu pret fašisma un starptautiskās

reakcijas apvienotajiem spēkiem par cilvēces nākotni, par tautas atbrīvošanu no

fašisma jūga, par miera, demokrātijas un sociālisma uzvaru. Boļševistiskā pagrī-

des prese nesaudzīgi atmaskoja fašistiskās propagandas nekaunīgos melus un

provokācijas, parādīja tautas masām kangaru - buržuāzisko nacionālistu - atbai-

došo nodevēju seju." Pavisam pretēja ir autora attieksme pret nacionālās pretoša-
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nās kustības nelegālajiem izdevumiem: "Kā "pretindi" boļševiku aģitācijai fašis-

tiskie okupanti jau 1942. gada pavasarī noorganizēja Latvijā pseidonelegālas "pa-

grīdes" preses izdošanu. Gestapoviešiem likās, ka zem mērenas nacionālās

"opozīcijas" karoga viņu aģenti vissekmīgāk varēs cīnīties ar boļševiku ietekmi

masās. Latviešu buržuāziskie nacionālisti, kas savu saimnieku - vācu fašistu -

uzdevumā jau bija izmēģinājuši roku gan bendes, gan spiega, gan vagara lomā,

tagad ķērās pie šīs provokācijas realizēšanas [..] 1943. gadā šie riebīgie izdevumi

ar gestapo gādību iznāca vēl diezgan ievērojamā skaitā, lai pēc tam pilnīgi nozustu,

jo nekādu panākumu darbaļaužu masās tiem nebija - samierināšanās loma ar

fašistiskajiem okupantiem un to okupācijas režīmu, kaut arī nez cik krāšņi ietērptā

"nacionālā" un "tautiskā" frazeloģijā, darba tautas masām bija un palika sveša un

nepieņemama." 129

Dažus gadus vēlāk -1958. gadā klajā nāca arī M. Vestermaņa brošūra "Frontē

bez frontes līnijas", kas bija veltīta komjauniešu līdzdalībai padomju pagrīdē. 130 Par

padomju pretošanās kustības norisēm M. Vestermanis rakstījis arī citos tālaika

izdevumos. 131

1959. gadā nāca klajā LPSR ZA sagatavotais "Latvijas PSR vēstures" 3. sē-

jums,l32 kurā padomju pretošanās kustības darbība Latvijā vācu okupācijas laikā

atspoguļota pavisam maz. Faktiski pirmoreiz padomju historiogrāfijā plašāks, pēc

hronoloģiskā un teritoriālā principa visaptverošs apraksts par komunistisko pa-

grīdi (autors -Jānis Dzintars) parādījās tikai 1966. gadā grāmatā "Latviešu tautas

cīņa Lielajā Tēvijas karā" 133
.
Salīdzinājumam var minēt, ka vēl 1986. gada LPSR ZA

Vēstures institūta "Latvijas PSR vēstures" 134 izdevumā atrodams šī paša 1965. gadā

rakstītā materiāla konspekts.

Laikā no 60. gadu vidus līdz pat 80. gadu beigām visvairāk par padomju

pretošanās kustības vēsturi Latvijā rakstīja jau minētais J. Dzintars - gan kā

atsevišķu grāmatu autors,
135

gan publicēdamies dažādos zinātniskos izdevumos. 136

Daudzi J. Dzintara raksti atrodami arī dažādos laikrakstos un žurnālos. 137 Par

visplašāko un arī viskritiskāk vērtējamo padomju historiogrāfijas darbu par komu-

nistiskās pagrīdes vēsturi jāuzskata J. Dzintara grāmata "Neredzamā fronte", kas

60. gadu beigās piedzīvoja vairākus izdevumus. Par J. Dzintara lielo publikāciju

skaitu vēl jāpiebilst, ka bieži vien šī autora darbos, piemēram, par padomju pagrīdi

Rīgā un Kurzemē, vērojama vienu un to pašu vēstures faktu atkārtošana, minimāli

rodot kādas novitātes rakstu saturā, bet tā vietā variējot to nosaukumu. Padomju

historiogrāfijā atrodama arī minimāla un tendencioza informācija par nacionālo

pretošanās kustību. Arī J. Dzintars galvenokārt izcēlis padomju pagrīdes un sarkano

partizānu darbību Otrā pasaules kara laikā, jebkuru nacionālās pretošanās kustības

izpausmi raksturojot kā vācu okupācijas varas inscenētu. J. Dzintara darbos kopuma
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vērojama faktu interpretācija, kas pakļauta jau iepriekš pieņemtai koncepcijai par

vācu okupācijas laiku Latvijā. Bieži vien zinātniska argumentācija šeit aizstāta ar

uzsvērtu negatīvu apzīmējumu pārmērīgu lietošanu.

Atsevišķi padomju vēsturnieki pievērsušies padomju pretošanās kustības vēs-

tures avotu un historiogrāfijas analīzei, kā arī trimdas latviešu autoru darbu par

Otro pasaules karu kritikai. 138

Salīdzinājumā ar J. Dzintaru par nopietnāku padomju vēsturnieku jāuzskata

Vilis Samsons, kurš rakstījis gan par padomju partizānu kustību Latvijā, 139
gan arī

no materiālisma un šķiru cīņas pozīcijām analizējis un kritizējis Latvijas iedzīvotāju

ideoloģisko nostāju Otrā pasaules kara laikā.140

V Samsona monogrāfija "Naida un maldu slīkšņā" 141 izdota 1983. gadā un

atspoguļo padomju ideoloģijas nostādnes par Latvijas Otrā pasaules kara vēsturi,

noniecinot nacionālās pretošanās kustības lomu cīņā pret nacistisko Vāciju. V. Sam-

sons sarakstījis arī priekšvārdu paša sastādītajam un 1990. gadā izdotajam doku-

mentu krājumam "Latvijas suverenitātes ideja likteņgriežos", 142 tādējādi paužot savu

attieksmi un uzskatus par Latvijas valstiskuma jautājumiem vācu okupācijas laikā.

Interesanti salīdzināt abos izdevumos rakstīto. 1983. gadā V. Samsons uzsvēris:

""Nacionālā opozīcija", par kuru tiek runāts, patiesībā bija viltus opozīcija. Paši

latviešu emigranti, pat dažus "policejiskos nacionālistus" ieskaitot, nežēlo krāsas,

lai attēlotu savu šķietamo piedalīšanos pretestībā -kaut gan viņu izdarības labā-

kajā gadījumā varētu uzskatīt par tukšu salmu kulstīšanu un atklātībai nezināmu

slēpšanās spēlīti." Tādējādi V. Samsons kritiski izsakās par nacionālās pretošanās

kustības eksistenci, bet turpat izceļ padomju pagrīdes nozīmi: "1944. gada vasarā,

kad sākās Baltijas republiku atbrīvošana, darbaļaužu pretestība okupantiem pie-

ņēma masveida raksturu. Ikviens saprata, ka nu ir neatliekami jāizšķiras un jāatbild

uz jautājumu - kurā pusē tu stāvi? Darba cilvēks bija izšķīries -pret fašismu, pret

hitleriešiem. Tā reizē bija izšķiršanās - par padomju varas atjaunošanu [~]" 143

Savukārt dažus gadus vēlāk -1990. gadā V. Samsons raksta: "Cita dokumentu

kopa liecina par vērā ņemamas latviešu nacionālās opozīcijas pastāvēšanu vācu

okupācijas laikā [..] Joprojām nav izvērtēts nacionālo aprindu devums tautas

patriotiskajā kustībā, to loma suverenitātes un nacionāla valstiskuma atjaunošanas

aizstāvēšanā un propagandēšanā [..] Precizēšanas labad jāteic, ka LKP komiteju

nelegālie izdevumi, kas iznāca okupētajā Latvijā, un frontes aizmugurē drukātie

Latvijā izplatītie materiāli arīdzan apelēja pie latviešu patriotisma un dzimtenes

atbrīvošanas vārdā aicināja sabotēt okupantu rīkojumus un mobilizācijas priekš-

rakstus, pretoties iebrucējiem un izvērst visnotaļ plašu antifašistisko cīņu un par-

tizānu karu. Diemžēl brīvās Latvijas sauklis netika saistīts ar Latvijas valstiskumu,

jo bija skaidrs, ka Staļins šādam risinājumam pretosies."144



Uldis Neiburgs, Dzintars Ērglis. Nacionālā un padomju pretošanās kustība: kopīgais un atšķirīgais 285

Dokumentu krājuma "Latvijas suverenitātes ideja likteņgriežos" priekšvārdā
V. Samsons - gan vēlmju līmenī, bet tomēr cenšas tuvināt nacionālo un padomju

pretošanās kustību, kas reāli nebija iespējams. Kopumā jāsecina, ka šī dokumentu

krājuma sastādītāja pārdomas atšķiras no 60. un 70. gados sarakstīto grāmatu

satura, taču vēl arvien jūtams, ka V. Samsona domāšanu un uzskatus ietekmējusi

gan viņa piedalīšanās sarkano partizānu rindās Otrā pasaules kara laikā, gan pēc-

kara padomju ideoloģijas atstātais mantojums. Tā rezultāts ir arī krājuma ievadā

lietotā padomju terminoloģija, Komunistiskās partijas lomas akcentēšana un pat

tās darbības mākslīga sasaiste ar Latvijas neatkarības centieniem.

Par komunistisko pagrīdi un partizānu kustību Latvijā rakstījuši arī citi padomju

autori. Populārzinātniskus rakstus presē publicējis Alfrēds Raškevics, 145 Antons

Rekšņa 146 un Jānis Riekstiņš. 147

Komunistiskā pagrīde padomju historiogrāfijā ir daudz pētīta. Noskaidrotas

pagrīdes grupas, kustības dalībnieki, bet nepētīti palikuši tie aspekti, kas padomju

režīmam nebija patīkami, tos noklusēja, par tiem nerakstīja. Pastāvēja tendence pār-

spīlēt komunistiskās pagrīdes nozīmi visas Latvijas mērogā, jo reāli tā nacistu oku-

pācijas laikā pastāvēja Rīgā, Liepājā un Latgalē, nevis visā Latvijā; piemēram, Zem-

galē, daudzos Kurzemes un Vidzemes apriņķos tās nebija vispār vai arī tā bija vāja.

Padomju autoru darbos bieži minēts pagrīdes grupu skaits, nevis tas, cik daudz

dalībnieku bija katrā grupā, tādējādi radot maldīgu priekšstatu par padomju pre-

tošanās kustības izplatību Latvijā. Komunistiskās pagrīdes aktivitātes daļēji bija

saistītas ar karadarbības gaitu, tās pieauga, kad arvien tuvāk Latvijai pievirzījās

frontes līnija. Sarkanajai armijai tuvojoties, mainījās arī vienas daļas iedzīvotāju

attieksme pret komunistisko pagrīdi. Nevar runāt par iedzīvotāju masveida atbalstu,

taču nevar noliegt arī, ka tas pieauga.

Komunistiskās pagrīdes galvenie pasākumi bija padomju propagandas izpla-

tīšana, sabotāžas akti un diversijas uz dzelzceļa un rūpnīcās. Terora akti pret

nacistiskās okupācijas varas pārstāvjiem bija daudz mazāk izplatīti. Tā, piemēram,

Dienvidslāvijā vai Baltkrievijā komunistiskā pretestība, iespējams, dažu nedēļu laikā

veica tik daudz diversiju un terora aktu pret nacistu okupācijas varu, cik Latvijā

visā kara laikā.

Komunistiskajai pretošanās kustībai bija sakari ar līdzīgām grupām, kas darbo-

jās Lietuvā, Krievijā un Baltkrievijā. Vēstures literatūrā nav minēti tās sakari ar

Igauniju. Dažreiz padomju vēsturnieki ir sekojuši tendencei Latviešu leģiona dezer-

tierus pieskaitīt komunistiskajai pretestībai.

Jāuzsver, ka mūsdienās bieži vien tiek ignorēts padomju historiogrāfi-

jas devums komunistiskās pretošanās kustības izpētē. Daudz kas tajā atbilst

patiesībai, tikai padomju laika darbi jāprot lasīt, atsijājot ideoloģiskās nodevas
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tālaika režīmam. Padomju autoru darbos tika pausts nihilisms (labākajā gadī-

jumā) vai naids (sliktākajā gadījumā) pret nacionālu valsti, atbalsts teroristis-

kām metodēm, cilvēka dzīvības nenovērtēšana. Par nodevēju kļuva arī gūstā

kritis cīņu biedrs, ja viņš neizturēja spīdzināšanu. Valdīja naida kvintesence. Gluži

tāpat kā padomju karagūstekņi, kuri, pēc staļinistu uzskatiem, bija Dzimte-

nes nodevēji.

Mūsdienu sabiedrības vērtējumā komunistiskā pretošanās kustība Latvijā ir

zaudējusi savu pievilcību, īpaši pret tās atsevišķiem dalībniekiem vērstās apsūdzības

par saistību ar kara noziegumiem. Kara noziegums ir jebkura mierīgā iedzīvotāja

noslepkavošana, vēl jo vairāk, ja tā izdarīta, kontrolējot situāciju, nevis nejauši

kaujas apstākļos.

Padomju pagrīdnieki bija antihitleriskās koalīcijas pārstāvji. Otrā pasaules kara

raksturs noteica, ka tā bija cīņa starp Sabiedrotajiem un nacistisko Vāciju. Tagadējā

politiskajā situācijā komunistiskā pretošanās kustība nosacīti ir baltais plankums

arī vēstures pētniecībā un noteikti tāda būs vēl ilgi.

Trimdas latviešiem Rietumos padomju pretošanās kustības pētniecība un

izvērtēšana nelikās svarīga, jo šis temats nebija politiski aktuāls un latviešu bēgļu

vidū neatradās bijušie padomju pretošanās kustības aktīvi līdzdalībnieki. Latviešu

trimdinieku vidū šī tematika varēja izraisīt vienīgi pašsaprotamu naidu un noso-

dījumu saistībā ar kustības komunistisko orientāciju. Arī vēlāk Rietumos izglītību

ieguvušiem profesionāliem latviešu vēsturniekiem aukstā kara apstākļos nebija

pieejami dokumenti par padomju pretošanās kustības tematiku, tos varēja aizstāt

tikai paši padomju historiogrāfijas sacerējumi.

Dažādu iemeslu dēļ trimdā pēc Otrā pasaules kara plašu atsaucību neguva

arī Rietumvācijā dibinātās Latviešu pretošanās kustības dalībnieku apvienības

darbība, apzinot bijušos cīnītājus un dokumentējot pretošanos nacistu okupāci-

jai. Tās vietā priekšplānā izvirzījās un trimdinieku ideoloģisko nostāju ietekmēja

tāda organizācija kā "Daugavas Vanagi", kas vairāk uzsvēra bijušo latviešu leģio-

nāru cīņas pret komunistisko režīmu. Tāpat jāievēro, ka bijušo un dzīvi palikušo

nacionālās pagrīdes dalībnieku īpatsvars salīdzinoši bija daudz mazāks un to

darbība atklāja arī daudzas negatīvas iezīmes latviešu - kolaborantu sadarbībā

ar vācu okupācijas varu. Par to liecināja arī lielas daļas trimdas sabiedrības

nevēlēšanās skart nepatīkamos vēstures jautājumus, turklāt to pamatoja ar atrunu,

ka tas neveicinās trimdas galveno politisko mērķi - cīņu par Latvijas neatkarī-

bas atjaunošanu.

Nacionālās pretošanās kustības tematika latviešu bēgļu vidū bija aktuāla vie-

nīgi tūlīt pēc Otrā pasaules kara beigām, par ko liecina arī vairāki raksti trimdas

periodikā Vācijas okupācijas zonās un Zviedrijā. 148
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Mūsdienās veiktie pētījumi dod iespēju noraidīt historiogrāfijā dažviet izteiktos

viedokļus gan par nacionālās pretošanās kustības vājumu un nenozīmīgumu, gan

par tās centralizēto uzbūvi un visaptverošu darbību Latvijas Centrālās padomes

(LCP) vadībā. Zīmīgi, ka jau tūlīt pēc Otrā pasaules kara bija vērojamas nesaska-

ņas bijušo latviešu pretošanās kustības dalībnieku pārstāvēto organizāciju vidū un

LCP darbība tika gan pārspīlēta, gan noliegta. 149

Pirmajos pēckara gados bija vērojama arī latviešu trimdinieku pastiprināta

orientācija uz Rietumu demokrātiskajām valstīm. Tas bija saistīts ar cerībām uz

pārvietoto personu (displacedpersons) statusa maiņu un bijušo leģionāru stāvokļa
noteikšanu. Pēc latviešu izklīšanas pa dažādām mītnes zemēm citos kontinentos

šie jautājumi vairs nebija tik aktuāli.

Tā rezultātā atsevišķu nacionālās pretošanās kustības dalībnieku plašāki

atmiņu stāstījumi un pārskati Rietumos parādījās, tikai sākot ar 80. gadiem.

Vispirms jāmin profesora Jēkaba Ozola raksti "Latviešu nacionālā pretestības

kustība 1940-1945", "Piezīmes par latviešu nacionālo pretestības kustību 1940-

--1945" un "Latviešu polītiskais noskaņojums" 150, no kuriem pirmie divi publicēti

žurnālā "Kara Invalids" 80. gadu pirmajā pusē. Autors sniedzis izvērstu pārskatu

par notikumiem Latvijā vācu okupācijas laikā, kā arī raksturojis latviešu nacionālās

pretošanās kustības izpausmes. Interesantas ir šeit lasāmās pārdomas par latviešu

sabiedrības attieksmi pret pretošanās kustību gan kara laikā, gan pēc Otrā pasaules

kara. Savukārt 80. gadu otrajā pusē žurnālā "Jaunā Gaita" ne tikai par savu perso-

nīgo darbību vācu okupācijas laikā, bet arī par nacionālās pretošanās kustības

norisēm Latvijā raksta Jauno virsnieku apvienības loceklis un Latviešu leģiona

virsleitnants Ēriks Pārups. Šeit lasāmas Ē. Pārupa publikācijas "Pretestības kus-

tība vācu okupācijas laikā", "Pretestības organizācijas un laikraksti vācu laikā"

un citi viņa raksti. 151 Jāpiemin arī trimdā tapušais pārskats "Latviešu tautas

pretestības izpausmes pret okupācijas varu 1940-1945", 152 kas 1989. gadā

publicēts žurnālā "Jaunā Gaita".

Vienīgais plašākais pētījums par pretošanās kustību, konkrēti - Latvijas

Centrālās padomes darbību, izdots tikai 90. gadu vidū, taču tas neaptver visu

pretošanās kustības vēsturi kopumā. Tā ir profesora Edgara Andersona, Leonida

Šiliņa un citu autoru sarakstītā grāmata "Latvijas Centrālā padome". 153 50 gadus

pēc LCP dibināšanas apkopots nozīmīgs materiāls par šo nacionālās pretošanās

kustības organizāciju. Diemžēl darba saturā vērojama arī LCP lomas izcelšana

pretošanās kustībā, negatīvi vērtējot vai noklusējot citu nacionālās pretošanās

grupu darbību. Tā, piemēram, nelegālie laikraksti "Latvija" un "Lāčplēsis" šeit

tiek raksturoti kā provokatoriski un vācu okupācijas varas izdoti. 154 Acīmredzot

jākonstatē, ka negatīvi grāmatas "Latvijas Centrālā padome" izdošanu ietekmējusi
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profesora E. Andersona pēkšņā nāve 1989. gada jūlijā, jo, pēc L. Šiliņa domām,

profesionāla vēsturnieka līdzdalība dokumentu apstrādē būtu uzlabojusi šī izde-

vuma saturu. Tomēr grāmata "Latvijas Centrālā padome" pagaidām ir apjomī-

gākais pētījums par nacionālās pretošanās kustības vēsturi Latvijā Otrā pasaules

kara laikā. L. Šiliņš arī agrāk publicējis rakstus "Latvijas Centrālā padome un

laivas uz Zviedriju" un "Koncentrācijas nometne Štuthofā". 155 Latvijas Centrālās

padomes lomu nacionālajā pretošanās kustībā L. Šiliņš turpina izcelt arī savā

jaunākajā publikācijā "Nacistiskās Vācijas okupanti: mūsu tautas lielās cerības

un rūgtā vilšanās". 156

Teoloģijas profesors Haralds Biezais, kurš ir nozīmīgākā pētījuma par Lat-

viju nacistiskās Vācijas okupācijas laikā, proti, grāmatas "Latvija kāškrusta

varā" 157 autors, sarakstījis arī monogrāfiju par ģenerāla J. Kureļa grupu "Kure-

lieši". 158 No daudzajām H. Biezā publikācijām par vācu okupācijas laiku Latvijā

pretošanās kustības tematiku skar raksti "Latviešu akadēmisko aprindu organi-

zētā pretestība vācu okupācijai" 159 un "Gustava Celmiņa Pērkoņkrusts dokumentu

gaismā". 160

Pēdējā nosauktajā publikācijā H. Biezais, balstoties uz viņam pieejamiem nacis-

tiskās Vācijas varas iestāžu dokumentiem un daļēji par avotiem izmantojot arī

nacionālās pretošanās kustības preses izdevumus, parāda G. Celmiņa vietu lat-

viešu politisko aprindu attiecībās ar vācu okupācijas varu un daudznozīmīgo lomu

pretošanās kustībā, saistot to ar viņa personību un organizācijas "Pērkoņkrusts"

darbību vairāku gadu garumā. Jāpiebilst, ka šeit dažviet vērojamas neprecizitātes

nacionālās pretošanās kustības preses izdevumu kontekstā, jaucot izdevumu "Brīvā

Latvija. Latvju Raksti" ar citu nelegālo laikrakstu "Tautas Balss", pie tam kļūdaini

minot G. Celmiņu arī kā šī laikraksta izdevēju. 161

H. Biezā rakstu sērijā par G. Celmiņa vadīto "Pērkonkrusta" organizāciju 162

lasāms Ostlandes reihskomisariāta Politiskās nodaļas vadītāja F. Trampedaha

1944. gada 10. maija ziņojums A. Rozenbergam par G. Celmiņa apcietināšanu

un Drošības policijas un SD pavēlnieka Ostlandē Fuksa 1944. gada 17. jūnija

pārskats par nelegālā laikraksta "Brīvā Latvija" izdošanu. Šīs vēstures liecības

iespējams salīdzināt ar LWA esošajām ziņām par G. Celmiņa apcietināšanu un

viņa nopratināšanas protokoliem, kā arī ar paša G. Celmiņa pēc kara izdotajām

atmiņām. Jāatzīmē, ka par organizāciju "Pērkoņkrusts" pēdējā laikā rakstīts arī

Latvijā. 163

Vēl par par nacionālās pretošanās kustības vēsturi rakstījis profesors Edgars

Dunsdorfs publikācijā "Fragmentāras autobiogrāfiskas piezīmes par Latvijas

Centrālo padomi un agresijas upuriem", 164 kureliešu kustības vēsturei pievērsies

arī profesors E. Andersons. 165
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Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas nacionālās pretošanās kustības izpētei

profesionāli vēsturnieki līdz šim pievērsušies maz. Tomēr sastopamas atsevišķas

publikācijas par kureliešu kustību un Latvijas Centrālās padomes darbību, 166 kā arī

uzsākta nacionālās pretošanās kustības organizāciju un nelegālo preses izdevumu

pētniecība. 167

Taču jāmin, ka dažos nesen izdotajos zinātniskajos izdevumos pretošanās

kustības vēsture skatīta, galvenokārt izmantojot sekundārus avotus, kas neno-

vēršami ietekmējis šo pētījumu kvalitāti. 168

Pretošanās kustības pētniecības problēmas, rezultāti,

perspektīvas

Publikācijas mērķis nav analizēt iemeslus pretošanās kustības aktivitātēm attiecī-

gajā laika periodā, taču jāpieņem, ka tās pamatā bija gan politiski, ekonomiski un

militāri, gan nacionāla un sociāla rakstura motīvi. Par Latvijas iedzīvotāju attieksmi

pret nacistiskās Vācijas okupācijas režīmu Latvijā (ieskaitot slēptu vai atklātu

pretdarbību) liecina gan vācu okupācijas varas dokumenti, gan atsevišķi raksti tā-

laika vācu oficiālajā presē.

Vācu okupācijas varu satrauca tas, ka iedzīvotājiem bija pieejama informācija,

kas neatbilda nacistu propagandas mērķiem. Protams, nelegālie pagrīdes izdevumi

nebija vienīgais informācijas avots, jo cilvēki klausījās arī aizliegtās radiostacijas -

galvenokārt no Maskavas un Londonas. Nacistu okupācijas varas pārstāvji un vie-

tējie kolaboranti nopietni uztraucās par to, tāpēc savās propagandas runās cilvē-

kus, kuri klausījās aizliegtās radiostacijas un lasīja pagrīdes presi, bet pēc tam

iegūto informāciju izplatīja draugu un kaimiņu vidū, nosauca par baumu izplatītā-

jiem, musinātājiem, kūdītājiem, melu propagandistiem utt., kas"[..] cenšas latviešu -

vācu sadarbību traucēt, izplatot visneiespējamākās baumas par šķietamiem vācu

zaudējumiem frontē, vai arī sēj nemieru tautā, iztēlojot latviešu tautas nākotni

drūmās krāsās, un izdara angļiem labvēlīgu propagandu" 169. Vārdi "melu propa-

ganda" gan visvairāk attiecināmi uz nacistisko okupantu un vietējo kolaborantu

dažādās uzstāšanās reizēs teikto.

Latvijas ģenerālkomisārs 0. Drekslers kādā runā uzsvēra: "Ir daži cilvēki, kas

neatlaidīgi pūlas izjaukt mūsu savstarpējās uzticības bāzi. Savu neatlaidīgo

rīcību viņi pamato ar principiālu nostāšanos pret mums. Pie tam viņi nebūt nav

boļševiku piekritēji, vienīgi atpalikuši, anglofili noskaņoti politizētāja tipi, kas cenšas

pagriezt vēstures ratu atpakaļ." 170 Savukārt citā uzstāšanās reizē viņš atzīmēja:"[..]

atsevišķi tukšgalvji un noziedzīgi kūdītāji dažkārt mēģinājuši apšaubīt mūsu iztei-

kumus vai pasākumus, salīdzinot ar brutālo un tautu nāvējošo boļševiku laiku norisi." 171
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Cits nacistu varas pārstāvis - Valmieras apgabala komisārs H. Hansens centās

noliegt vācu okupantu patiesos mērķus Latvijā - izsūtīt un asimilēt latviešus, lai viņu
vietā te varētu novietot vācu kolonistus. 172 No vācu okupantiem centās neatpalikt arī

latviešu pašpārvaldes iekšlietu ģenerāldirektors 0. Dankers: "Ir dzirdētas balsis un

čuksti, kas ieteic nestāties cīnītāju rindās, jo, lūk, neesot mērķa, par ko cīnīties."173

Vācu okupācijas vara labi saprata gan dažādu pagrīdes grupu, gan pašu izdo-

tās oficiālās preses ietekmīgo lomu sabiedriskās domas veidošanā. Tā, piemēram,

Okupēto Austrumu apgabalu ministrijas 1942. gada 3. novembra iekšējā ziņo-

jumā par stāvokli Ostlandē teikts: "Tā kā atbrīvotās tautas ir nepateicīgas, tad

vācu vadībai galvenokārt jārūpējas par to, lai tiktu novērsta trīs vai pat čet-

ras tautas174
aptveroša vienotas frontes izveidošanās, kas pārāk viegli varētu

kļūt par fronti pret vācu kundzību. Tieši šajā ziņā prese var sniegt izšķirošu

palīdzību." 175

Arī 1943. gada janvārī Latviešu kartotēkas darbinieku izstrādātajā pārskatā
"Vācu-latviešu attiecības", aplūkojot tautas neapmierinātību ar toreizējo politisko

stāvokli, teikts: "a) Veidojas spēcīgs, nacionāls saviļņojums latviešu tautā, kas

pieaugoši attīstās pretvācu noskaņojumā. Darbojas vairākas nelegālas nacionālistu

organizācijas, kas izlaiž arī nelegālus izdevumus. Atkal tautā rodas pārliecība, ka

Vācija ir Latvijas ienaidnieks un nekādas draudzīgas jūtas valstu un tautu starpā

nevar nekad pastāvēt; b) Nostiprinājās atziņa, ka Ulmaņa valdības laiks bija

gaišākais latviešu tautas dzīves periods, pieaug Ulmaņa popularitāte; c) Pieaug

anglofilisms, razdams arvien lielāku piekritēju pulku; d) Komunisma propagan-

dai radīta auglīga zeme, un izmantojama argumentācija, kas palielina kreisi

noskaņoto aprindu skaitu." 176

Izvērtējot padomju un nacionālās pretošanās kustības vēsturi, svarīgi ne tikai

restaurēt notikušo, bet-īpaši attiecībā uz komunistiskās pagrīdes darbību - censties

noskaidrot, cik patiesas ir padomju historiogrāfijā sastopamās faktu interpretācijas

par šiem notikumiem.

Spriežot pēc vēstures dokumentiem, vienīgā kaut cik nopietnā komunistiskās

pretošanās kustība 1941. gadā pastāvēja Liepājā, kur tā tika nežēlīgi apspiesta.

Pretošanās kustības organizatori bija Liepājas kauju dalībnieki, kuriem nebija izde-

vies izlauzties no pilsētas. Notika dedzināšanas, dažādi sabotāžas akti, atsevišķi

bruņoti uzbrukumi vācu armijas karavīriem. 177 Sīkas komunistiskās pretošanās

grupas eksistēja arī Liepājas tuvumā, piemēram, Liepājas apriņķa Ezeres pagastā

darbojās Elmāra Birznieka grupa "Latvijas sarkanie pionieri". Komunistiskās pa-

grīdes aktivitātes nacistiskās okupācijas varas pārstāvis - Liepājas policijas pre-

fekts izskaidroja ar to, ka arī Latvijas Republikas laikā "Liepāja bija viena no vis-

sarkanākajām pilsētām" 178.
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Vairāki sabotāžas akti notika Daugavpils apriņķī, bet 1941. gada rudenī Dau-

gavpils apriņķa Višķu pagasta komunistiskās pretošanās kustības dalībnieku grupa

uzspridzināja vācu ešelonu.

Padomju varas orgāni, 1941. gada vasarā atkāpjoties, atstāja Rīgā atsevišķus

pagrīdniekus komunistiskās pretošanās kustības organizēšanai, bet viņi jau pēc

neilga laika nemākulīgās konspirācijas dēļ tika apcietināti. Pamatā komunistiskās

pretošanās kustības darbība Rīgā aprobežojās ar skrejlapu un uzsaukumu izpla-

tīšanu, kur tika iesaistīti pat 12-15 gadu veci pusaudži, 179 taču notika arī dažas

bruņotas akcijas. Tā, piemēram, 1941. gada oktobra beigās pagrīdnieki Rīgā uz-

bruka pa Lubānas šoseju braucošai vācu smagajai automašīnai. 180 Vairāki komu-

nistiskās pagrīdes dalībnieki krita sadursmē ar policiju Duntes ielas rajonā, bet

daļai izdevās izlauzties no ielenkuma. 181

Pārsvarā visas komunistiskās pretestības grupas, kuras darbojās 1941. gadā,

nacisti iznīcināja un tās locekļus represēja. Dažas 1941. gada nogalē no PSRS

desantētās grupas komunistiskās pagrīdes veidošanai arī cieta neveiksmi, un to

nosūtīšana pāri frontei līdz 1942. gada pavasarim tika pārtraukta. Padomju vēs-

turnieks J. Dzintars uzskata, ka 1941. gada vasarā un rudenī Rīgā esot darbojušās

50 komunistiskās pagrīdes grupas, kurās bijis ap 300 cilvēku, savukārt sagrautas

tikušas 12 grupas un arestēti 150 pagrīdnieki. 1941. gada beigās un 1942. gada

sākumā esot radies vairāk nekā 20 jaunu komunistiskās pretestības grupu, bet

1942. gada pavasarī Rīgā arestēts vairāk par 400 komunistiskās pagrīdes dalīb-

nieku. 182 Šeit un turpmāk sniegtie J. Dzintara skaitļi ir apšaubāmi, jo viņa izmantoto

avotu atlases kritēriji un to interpretācija tika ieturēta stingri politizētos ietvaros, ar

mērķi izcelt tieši komunistisko pretošanās kustību Latvijā.

1941 -1942. gada ziemā komunistiskajā pagrīdē darbojās arī Sarkanās armijas

karavīri un virsnieki - daļa no viņiem bija izbēgusi no karagūstekņu nometnēm,

citi, kopš brīža, kad Latviju okupēja vācu armija, atradās nelegālā stāvoklī.

1942. gadā tika atjaunota komjauniešu pagrīdes organizācija Liepājā, tāpat radās

arī komunistiskās pretestības grupas Saldū, Ludzas apriņķī, Daugavpils apriņķa

Kapiņu pagastā un pašā Daugavpilī. 1942. gadā komunistiskās pagrīdes aktīvākie

centri, tāpat kā visu kara laiku, bija Latvijas rūpniecības lielākās pilsētas - Rīga,

Liepāja un Daugavpils. Rīgā nelegālās organizācijas vadīja Arvīds Rendenieks,

Ernests Saulītis un Vitolds Jauntirāns.

1942. gadā komunistiskās pretošanās kustības grupas veica salīdzinoši vairāk

diversiju pret okupācijas varu. Naktī uz 22. augustu tās dalībnieki norāva un iznīci-

nāja Vācijas valsts karogu pie Rīgas darba pārvaldes ēkas. 1942. gada 16. februārī

tika nodedzināta rūpnīcas "Vairogs" noliktava, bet 3. oktobrī -"Todt" organizācijas

noliktava Čiekurkalna stacijā.183 7. jūlijā komunistiskās pretošanās kustības dalībnieki



292 Nacistiskas Vācijas okupācija Latvijā (1941-1945)

uzspridzināja kara noliktavu Cekulē pie Rīgas, 184 bet 16. septembrī pie Šķirotavas -

vācu ešelonu ar munīciju, 185 oktobrī - kara materiālu noliktavu pie Sužiem. 5. no-

vembrī sprāga spridzeklis pie laikraksta "Tēvija" redakcijas Rīgā, Blaumaņa
ielā 38/40. 186

1942. gadā Rīgā vairākas komunistiskās pagrīdes grupas apvienojās - un šo

apvienoto grupu nosauca par "Latvijas pretfašistisko organizāciju". To vadīja

A. Rendenieks, E. Saulītis un V. Misa. Decembrī šī tolaik lielākā grupa tika sa-

grauta.187 Rīgā bez šīs organizācijas pastāvēja vēl šādas grupas - "Cīņa", "Jaunie

komunāri", "Jaunā Gvarde", kā arī vairākas citas bez nosaukuma.

Rēzeknes apriņķī darbojās komunistiskā pretošanās grupa "Latvijas pagrīdes

organizācija". 1942. gada maijā bruņota grupa uzsāka kauju ar policijas vienību

Rēzeknes apriņķa Ozolaines pagasta Losu sādžas tuvumā. 188 Tāpat Rēzeknes apriņķī
komunistiskās pagrīdes aktīvisti divas reizes uzbruka policistiem.189 Šīs organizācijas

darbība tika pārtraukta 1942. gada septembrī. 190

Līdz 1943. gada sākumam Rīgā, pēc J. Dzintara datiem, esot arestēts vairāk

nekā 500 komunistiskās pagrīdes dalībnieku. 191 Komunistiskajai pretestībai bija

regulāri sakari arī ar partizānu grupām, kuras 1943. gadā jau darbojās vairākās

vietās Latvijas teritorijā. Komunistiskās pagrīdes grupas salīdzinājumā ar 1942. gadu

arvien biežāk slēpa padomju karagūstekņus un nosūtīja viņus uz partizānu vienībām.

1943. gada sākumā Rīgā tika nodibināta organizācija "Tautas atriebēji", kuru

vadīja Ivans Maširovs. To iznīcināja 1943. gada maijā. 192 Turpināja darboties grupa

"Jaunie komunāri" (Jauno Komunāru vienība). Pēc sava sastāva atšķirīga no citām

komunistiskās pretošanās organizācijām bija grupa "Cīņa", kurā darbojās tikai

Mākslas akadēmijas studenti un Rīgas teātru darbinieki. To vadīja Dailes teātra

direktors Leonīds Leimanis un Mākslas akadēmijas students Oļģerts Urbāns. 193

Grupai bija sava spiestuve. Vienu no savām plašākajām akcijām grupa veica

1943. gada 1. maijā, izkaisot Rīgas ielās pašgatavotas sarkanas zvaigznītes. "Cīņa"

izgatavoja viltotus dokumentus personām, kurām draudēja iesaukšana vācu armijā

vai darba dienestā. levērojot konspirāciju, tā bija viena no retajām grupām, kuras

dalībnieki netika arestēti.

1943. gada jūlijā Rīgā ieradās Imants Sudmalis, kurš 1943. gada rudenī

centralizēja komunistiskās pagrīdes darbu. Viņš izveidoja Rīgas pilsētas kom-

jaunatnes komiteju, par kuras sekretāriem kļuva Džems Bankovičs un Maldis Skreija.

Diversiju realizēšanai ierīkoja slepenu laboratoriju Stabu ielā 52a. Uzspridzināja

vilcienus Juglā un Vecākos. Komunistiskā pagrīde Rīgā izveidoja grupu lecavas

pagastā, tā uzspridzināja mīnu lecavas pagasta valdē. Bez tam 1943. gadā īsāku

vai ilgāku laiku darbojās vairāki desmiti citu grupu, kurām nebija nekādu sakaru ar

I. Sudmali.
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1942.un 1943. gadā Daugavpilī darbojās Jevgeņija Maksimova vadītā grupa,

no 1943. gada rudens - jauniešu organizācija "Nāve vācu okupantiem". Liela daļa

Daugavpils pagrīdnieku pakāpeniski pameta pilsētu un iestājās padomju partizānu

grupās. Šis apvidus ģeogrāfiski bija ļoti izdevīgs partizānu darbībai - netālu atra-

dās Baltkrievija un vācu okupētie Krievijas apgabali. 1943. gada rudenī komunis-

tiskā pagrīde aktivizējās arī Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Abrenes apriņķī.

Kurzemē komunistiskā pagrīde turpināja pastāvēt galvenokārt tikai Liepā-

jas apriņķī. Ezeres pagastā E. Birznieka vadītā grupa "Latvijas sarkanie pionieri"

divas reizes, bojājot gulšņu uzgriežņus, nolaida no sliedēm vilcienu. 1943. gada

23. decembrī grupu arestēja. 1943. gada sākumā Kuldīgas apriņķa Airītēs iz-

veidojās bruņota pagrīdes grupa, kurā bez vietējiem strādniekiem bija arī padomju

karagūstekņi, kuri strādāja Airīšu kokzāģētavā. Grupa gatavojās doties uz Lat-

gali pie partizāniem, bet policija to 1943. gada maijā atklāja. Līdzīga pēc sava

sastāva bija Liepājas apriņķa Asītes pagasta grupa, kuru arī policija atklāja

1943. gada maijā. 194

Gandrīz visu 1943. gadu sekmīgi darbojās Liepājas metalurģiskās fabrikas

strādnieka A. Kuzmicka vadītā grupa. Tā palīdzēja aizbēgt 20 lietuviešiem, kurus

atveda uz Liepāju spaidu darbos, jo viņi bija atteikušies dienēt vācu armijā.

1944. gada februārī I. Sudmaļa vadīto pagrīdi Rīgā atklāja un lielāko daļu tās

dalībnieku apcietināja. 1944. gada vasarā Rīgā tika iznīcināta arī grupa "Nāvi nā-

vei", kura P. Uvarova vadībā bija darbojusies kopš 1942. gada. 1944. gada sākumā

Rīgā komunistiskie pagrīdnieki turpināja terora aktus - nošāva vairākus vācu

ierēdņus, 195 tas pats notika arī Liepājā. 196

Komunistiskās pretošanās kustības locekļi Rīgā veica vairākas sabotāžas un

diversiju aktus - notika sprādziens Šķirotavas stacijā, ugunsgrēks Rīgas radiofonā

un telefonu centrālē, vācu kara uzņēmumā "Espenlaube"™ aviācijas motoru

masveida bojāšana rūpnīcā "Luftpark". Arī Liepājā notika sabotāžas akti dzelzceļa

depo un drāšu fabrikā. 198 Plaši izplatīta bija dzelzceļnieku neierašanās darbā.199

Atklāts gan paliek jautājums, vai tas bija komunistiskās pagrīdes nopelns.

Vācu armijas atkāpšanās laikā pagrīdnieki Rīgā centās nepieļaut fabriku un

rūpnīcu iekārtu un citu materiālo vērtību izvešanu uz Vāciju un dažādu objektu

uzspridzināšanu, kas viņiem vairākās vietās arī izdevās.

Talsu apriņķī darbojās Kārļa Paldiņa vadītā pagrīdes grupa, kura tika iznīcināta

1944. gada martā.200 Komunistiskās pretošanās kustības grupa pastāvēja arī Vents-

pils apriņķī. Retos gadījumos, kā tas notika Rīgas apriņķa Baldones pagastā un

Lejasciema-Gaujienas apkārtnē, komunistiskās pretošanās grupas pārorganizējās

par partizānu vienībām un kauju laikā uzbruka vācu armijas daļām, kad tās atkāpjo-

ties cīnījās ar Sarkano armiju.
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1945. gadā komunistiskās pretošanās organizācijas, ievērojot toreizējo frontes

līniju, pastāvēja tikai Kurzemē. Liepājā un Ventspilī tās vadīja padomju partizānu

vienības, tāpēc pamatoti rodas jautājums, vai tās nebija padomju partizānu un

izlūku atbalstītāju grupas, nevis vietējās pretošanās kustības organizācijas. Komu-

nistiskā pretošanās kustība veica sabotāžas aktus Liepājas "Sarkanajā metalurgā"

un Ventspils apriņķī - nodedzināja Ugāles kokzāģētavu, kas strādāja vācu armijas

vajadzībām. 201

Komunistiskās pretošanās vadība atradās Maskavā. Tā šo kustību organizēja

no frontes otras puses, bet vietējo iedzīvotāju atbalsta trūkuma dēļ līdz 1943. gadam

cieta neveiksmi. Gestapo parasti komunistiskās pagrīdes grupas sagrāva ar pro-

vokatoru palīdzību, piemēram, ļoti bieži padomju vēstures literatūrā minēti nacistu

aģenti Ēriks Kalns-Knauķis un Hermīne Hofštetere. Pārmaiņas notika, kad spēku

samērs un nacistiskās Vācijas sagrāve jau daudziem kreisi noskaņotiem cilvēkiem

bija skaidra.

Nacionālās pretošanās kustības grupas galvenokārt sastāvēja tikai no latvie-

šiem, bet komunistiskās pretošanās kustības organizācijās bieži vien bija arī citu

tautību pārstāvji. Komunistiskā pretošanās kustība kopumā bija organizētāka un

aktīvāka nekā nacionālā, bet, tikai tuvojoties frontei, tā guva panākumus. Šai kus-

tībai Latvijas pilsētās bija grūti darboties, jo rūpnīcu strādnieki gan nebija lojāli

nacistu okupācijas varai, bet pagrīdes kustībā parasti neiesaistījās.

Atšķirībā no citām Eiropas valstīm, piemēram, Francijas, kur komunistiskā

pretošanās kustība cīnījās pret nacistiem par savas valsts neatkarību, Latvijā kreisie

spēki cīnījās tikai par Padomju Latvijas un padomju okupācijas režīma atjauno-

šanu. Tādējādi tie nevarēja cerēt uz latviešu tautas vairākuma atbalstu.

Taču jāatzīst, ka bija gadījumi, kad pretošanās kustībā iesaistīto personu rīcību

noteica nevis orientācija uz kādu konkrētu valstiskuma formu, bet to darbības

pamatā bija individuāla motivācija, kas bieži vien tika saistīta ar personisko

izdzīvošanu.

Nacistiskās Vācijas okupācijas laikā Latvijā darbojās vairākas pretošanās gru-

pas un organizācijas, kas par savu mērķi izvirzīja Latvijas neatkarības idejas
īstenošanu dzīvē. Šādu mazāk vai vairāk organizētu grupu skaits sasniedza dažus

desmitus, pretošanās kustībā aktīvi iesaistoties vairākiem simtiem cilvēku. Kustī-

bai bija pasīvās pretestības raksturs, jo šeit jāievēro Baltijas valstu īpašais stā-

voklis Otrā pasaules kara gados, kad tās ne tikai zaudēja neatkarību, bet dažu gadu

laikā piedzīvoja vairākkārtēju okupāciju maiņu.

Gan šo organizāciju dalībnieku sastāvs, gan to darbības izpausmes bija atšķi-

rīgas. Pretošanās kustībā iesaistījās gan skolēni un studenti, gan pilsētu un lauku

iedzīvotāji, pat vairāki likumīgās Latvijas Republikas pēdējās Saeimas deputāti. Arī
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atsevišķu organizāciju un grupu politiskās platformas jeb uzskati, kā panākt Lat-

vijas neatkarības atjaunošanu, bija ļoti dažādi - sākot ar nepārdomātu ārēju akti-

vitāšu rīkošanu līdz nopietnai politiskai darbībai.

Jau 1940.-1941. gadā padomju okupācijas apstākļos pretošanās kustībā

iesaistījās vairāki Jelgavas skolotāju institūta audzēkņi, nodibinot nelegālu organi-

zāciju. 202 1941. gada septembrī, zūdot ilūzijām, ka vācieši pieļaus Latvijas neat-

karības atjaunošanu, sākās pretdarbība vāciešiem, par galveno mērķi izvirzot

nacionālās pašapziņas celšanu tautā, radot pārliecību, ka arī tai ir tiesības uz

brīvu un neatkarīgu dzīvi. Šīs grupas dalībnieki bija V. Daniels, A. Neparts, V. Peter-

sons, F. Sīpols, V. Štālberga, E. Rieksts, P. Vīksna, 0. Rubule. Pakāpeniski viņu

darbība vērsās plašumā, stājoties sakaros arī ar citiem pretošanās kustības dalīb-

niekiem, izveidojot divus darbības centrus - Rīgā un Jelgavā. 1942. gada vasarā

sakaru tīkls paplašinājās, dalībniekiem aktīvi darbojoties arī Limbažos, Cēsīs, Rē-

zeknē, Bauskā, Jelgavā, Tukumā un Ventspilī. Informācijas iegūšana un izplatī-

šana varēja notikt, pateicoties A. Saulīša un Mitrēvica darbībai, kuru rīcībā nonāca

BBC radioziņas. 203

Savukārt 1942. gada novembra Drošības policijas un SD komandiera Latvijā

R. Langes 1943. gada 29. janvāra ziņojumā Drošības policijas un SD pavēlniekam

Ostlandē atrodamas ziņas par Latviešu nacionālistu savienību, kas arī savu darbību

bija uzsākusi jau 1940.-1941. gadā un nodarbojās ar nelegālu skrejlapu izplatīšanu,

ieroču un informācijas vākšanu, bet laikā no 1942. gada februāra līdz septembrim

laida klajā deviņus nelegālā laikraksta "Tautas Balss" numurus.204 Šajā ziņojumā,

kas tapis pēc lielas daļas šīs nacionālās pretošanās kustības dalībnieku aresta,

rakstīts: "Ārpus laikraksta izdevēju loka varēja atklāt vairākas latviešu nacionālās

pretestības kustības grupas. Līdz šim notverto 5 grupu dibināšanas pirmsākumi

meklējami vēl boļševiku laikos. To vadītāji ir piedalījušies partizānu cīņās pret

boļševikiem un lielākoties nāk no pērkonkrustiešu nometnes. Kā svarīgāko uzde-

vumu visi dalībnieki izvirzīja latviešu tautas propagandisko izglītošanu un tās morālo

stiprināšanu. 1942. gada maija apcietināšanas, kurās tomēr neizdevās saņemt ciet

organizācijas vadību, nekādi neietekmēja organizācijas aktīvo darbību. levērojamāka

lejupslīde sekoja tikai augustā. Pašlaik apcietināti 50 nelegāli strādājošie LNS biedri.

Runa ir galvenokārt par iestāžu darbiniekiem, kā arī par virsniekiem un palīg-

policistiem. 9 apcietinātie ir ar augstāko izglītību. No 16 apcietinātajiem, kas pieder

pie militāriem formējumiem, 6 ir palīgpolicijas vienību virsnieki, 8 palīgpolicisti,

1 - latviešu politiskās daļas piederīgais, 1 - latviešu drošības komandas piederī-

gais. Par tālākajiem 40 arestiem ir pietiekami daudz materiāla. Pēc tagadējiem

materiālim jārēķinās ar vairāk nekā 100 arestiem, jo LNS bija grupējumi arī vairā-

kās provincēs, kuru saistība ar centrālo grupu Rīgā tomēr bija vāja."205
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Vācu okupācijas laikā Latvijā pretošanās kustībā darbojās arī atsevišķi 1922. ga-

dā dibinātās Virsnieku apvienības206 locekļi. Tas dokumentēts grupas biedra Ē. Pāru-

pa atmiņās trimdas žurnālā "Jaunā Gaita", kā arī dažās citās publikācijās. No tām

izriet, ka jau 1939. gadā izveidojusies astoņu virsnieku grupa, kas vēlāk - 1940-

--1941. gadā padomju okupācijas apstākļos uzsākusi pagrīdes darbību. 207 Daļu
virsnieku skārušas arī padomju drošības iestāžu represijas. Tā virsleitnants Ē. Pārups

min, ka 1941. gada vasarā pēc ierašanās Rīgā viņam izdevies uzņemt sakarus tikai

ar pulkvedi-leitnantu Kalniņu un kapteini Veidemani, kuri no vācu militārām iestā-

dēm bija saņēmuši atļauju reģistrēt padomju okupācijas laikā zaudētos Latvijas

armijas virsniekus. Sākumā grupa apmetusies K. Valdemāra ielā, kur atradusies

arī Latviešu kartotēka, bet vēlāk Rīgas kārtības dienesta štāba telpās Annas ielā. 208

Organizācija vienlaikus veikusi gan legālu, gan nelegālu darbību, tajā iesaistījušies
arī citi jaunākie virsnieki - virsleitnanti A. Endziņš, Zarums, V. Lūcis, leitnanti

Kubuliņš un Jaunzars. 209 Tāpēc šī grupa bieži vien dēvēta arī par Jauno virsnieku

apvienību. Tās locekļi atzina latviešu partizānu aktīvo darbību, piedaloties cīņās

pret Sarkanās armijas daļām vēl pirms vācu karaspēka ienākšanas, bet nostājās

pret teroru, ko latviešu pašaizsardzības un policijas vienības vērsa pret ebrejiem

un daudziem citiem mazsvarīgiem padomju varas aktīvistiem un atbalstītājiem.210

Atšķirībā no tiem latviešu vecākajiem virsniekiem, kuri uzskatīja, ka latviešu kara-

vīriem kopā ar vāciešiem jāiesaistās karā pret Padomju Savienību, šīs grupas

dalībnieki atzina, ka bez reālas Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas tas nav

iespējams.

Dažos vācu Drošības policijas dokumentos, kā arī atsevišķu bijušo pretošanās
kustības dalībnieku sniegtajās ziņās nedaudz dokumentēta nelielas nacionālās

pretošanās grupas "Jaunpulki" darbība.211 Drošības policijas un SD komandiera

Latvijā 1942. gada 3. jūnija ziņojumā Drošības policijas un SD pavēlniekam Ost-

landē minēts, ka aizturētas septiņas personas, kuras saistītas ar nelegālo organi-

zāciju "Jaunpulki". 212 Tā dibināta 1942. gada aprīļa sākumā, un tās vadītājs bijis

žurnālists M. Jansons, kurš, "pamatojoties uz angļu un padomju paziņojuma pamata,

ka Baltijas valstis pēc Vācijas iznīcināšanas atkal sasniegs savu neatkarību, un

ietekmējies no "Tautas Balss" un "Latvija" izdevumiem, apņēmies radīt organi-

zāciju, kas piedalītos Latvijas neatkarības izcīnīšanā" 213. Reizē ar M. Jansonu

apcietināts arī burtlicis V. Folkmanis, Latviešu nacionālistu savienības biedrs H. Grau-

biņš, 20. latviešu policijas bataljonā dienējošais J. Danilis un sanitārs V. Jansons.

Organizācijā "Jaunpulki" iesaistīti galvenokārt 15-18 gadu veci jaunieši, sākumā

kādi 12 cilvēki, bet vēlāk to skaits pieaudzis līdz pat 50 dalībniekiem. 214 Tikšanās

notikušas gan M. Jansona dzīvoklī, gan Mežaparkā un citur. Tajās apspriesti

organizācijas mērķi un uzbūve, sacerētas, pavairotas un izplatītas skrejlapas un
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karikatūras ar vācu okupācijas varai naidīgu saturu. 215 Pārskatā minēts, ka pasākumi

ar nacionālu ievirzi notikuši 1942. gada 15. maijā pie Brīvības pieminekļa un

17. maijā Brāļu kapos. Vācu Drošības policijas rīcībā nonākuši arī organizācijas
"Jaunpulki" statūti un vairāki uzsaukumi, piemēram, "Uzsaukums latviešu jaunatnei"

un "Cīņas sveiciens latviešu jaunatnei 15. maijā!". 216

1942. gada sākumā izveidojās arī Latvijas Universitātes studentu nacionālās

pretošanās organizācija "Brīvā Latvija". 217 Tās kodolu veidoja apmēram 20 stu-

dentu, organizācijas dibināšanas iniciators bija V. Grosbarts, bet vēlāk to vadīja

V. Neimanis. Organizācijas aktīvi locekļi bijuši arī J. Āboliņš, J. Platais, J. Lauva,

T. Zirnis, K. Zirnis, N. Melnbārde. 1943. gada janvārī organizācija izdeva nelegālu

laikrakstu "Tā Zeme ir Mūsu". Literatūrā minēts, ka šai grupai bijusi diezgan liela

ietekme studentu vidū, uzturēti sakari arī ar nelegālā laikraksta "Tautas Balss"

grupu.
218 Savukārt Drošības policijas un SD komandiera Latvijā R. Langes 1943. ga-

da 1. aprīļa ziņojumā RSHA 4. pārvaldei organizācija "Brīvā Latvija" minēta to nele-

gālo grupu skaitā, kuras ir "gaužām nenozīmīgas un knapi spējīgas uz kādu

nopietnāku akciju" 219
.

Dokumenti liecina arī par nacionālās pretošanās kustības organizācijas "Latvijas

Sargi" darbību vācu okupācijas laikā. 220 Šo organizāciju vadīja Arnolds Avotiņš, un

tās galvenais mērķis bija Latvijas neatkarības atjaunošana un latviešu tautas dzīvā

spēka saglabāšana. Plašu, detalizētu liecību par šīs organizācijas darbību trūkst, taču

ir zināms, ka jau 1942.-1943. gadā notika nelegālu lapiņu izgatavošana un izplatī-

šana, kurās tika propagandētas organizācijas idejas. Latviešu kartotēkas 1942. gada

decembra pārskatā par nelegālo organizāciju darbību Latvijā teikts: ""Latvijas Sargi"

1942. gada pirmajā pusgadā izplatīja vairākas zīmogotas proklamācijas, to saturā

cenšoties noskaidrot latviešu tautas ieņemamo viedokli pret iesaistīšanos darbos

Vācijā (negatīva nostāja), brīvprātīgo bataljonos (negatīva nostāja), kvalificējot abus

šos jautājumus kā vācu izkliedēšanas politiku. Mēģināts noskaidrot vācu rīcību Lat-

vijā. Zemnieki aicināti uzkrāt pārtikas līdzekļus, lai tauta nenonāktu bada stāvoklī." 221

Nopietnas pārdomas izraisa arī bijušā Jelgavas pretošanās kustības dalībnieka

A. Neparta teiktais. Par pretošanās kustību Latvijā vācu okupācijas laikā viņš raksta:

"Vācu laikā nebija grūti darīt nelegālu darbu, jo vāciešiem pašiem bija ļoti maz

cilvēku uzraudzībai. Ja tomēr vāciešiem izdevās gandrīz vai visas nelegālās grupas

pilnīgi vai vismaz daļēji apcietināt, tad par to jāpateicas latviešu nodevējiem un

ziņotājiem. Noorganizēt latviešu ziņotāju tīklu vāciešiem nebija nekāda problēma.

Tiesa, ka viņu panākumi bija tikai galvenokārt pilsētās. Lauku organizācijās, kādu

gan skaitā un dažādībā bija mazāk, viņiem iefiltrēties bija daudz grūtāk. Tā ka lauku

organizācijas, kurām bija, protams, sakari arī pilsētās, palika visumā neskartas, un

bija pamats partizāņu kustībai pēc boļševiku atgriešanās." 222
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Bet Virsnieku apvienības loceklis Ē. Pārups atceras, ka šīs organizācijas dalīb-

nieki nav rīkojuši sapulces, nav veidojuši savu biedru sarakstus vai ķēdes locekļu
sistēmu. Informācijas apmaiņa notikusi individuālās sarunās un ar nelegālās preses

starpniecību. Ē. Pārups raksta: "Mūsu pārstāvji rūpīgi iepazinās ar cilvēkiem savā

apkārtnē un atrada tos, kas pēc savas pārliecības bija mūsu ceļa gājēji, zinājām

viņu spējas un specialitātes. Pareizas attiecības un sarunas ar šiem cilvēkiem

pamudināja viņus neapzinīgi kļūt par mūsu uzskatu paudējiem un eventuāliem

līdzdalībniekiem darbībā, ja vajadzība rastos. Tautietis ar līdzīgiem uzskatiem un

izpratni ir drošāks līdzgaitnieks kā kāds, kam tikai ausī iečukstēta pagrīdes piede-

rības parole."223

Dažādi bija arī pretošanās kustības grupu un organizāciju politiskās darbības

pamatnoteikumi. Šeit vietā būtu izvirzīt jautājumu, kam no tālaika un kam no

mūsdienu viedokļa būtu primārā loma šo politisko orientāciju jeb ideoloģiskās

piederības vērtējumā. Cik būtiska okupācijas apstākļos ir konkrētas politiskas

platformas jeb priekšstatu paušana un cik pakārtota tai -vai arī otrādi - ir valstis-

kās neatkarības (vai padomju valstiskuma) idejas popularizēšana, arī nepastāvot

plaši pamatotai tās sasniegšanas politiskajai programmai? Tas ir arī sabiedrības

valstiskās, nacionālās un sociālās konsolidācijas jautājums.

Nacionālā pretošanās kustība savas cerības saistīja ar Latvijas neatkarības

atjaunošanu, kas notiktu ar Rietumu demokrātisko valstu palīdzību, turpretī padomju

pretošanās kustība darbojās saistībā ar PSRS kara mērķiem, kas pēc kara pare-

dzēja atjaunot PSRS 1941. gada 22. jūnija robežās. Nacionālā pretošanās kustība

caur Zviedriju bija nodibinājusi sakarus ar Rietumiem, taču tie bija vāji - un cerī-

bas uz Rietumu sabiedroto palīdzību nepiepildījās. Turpretī padomju pretošanās
kustības saikne ar PSRS izpaudās palīdzības (ideoloģiskā, materiālā, tehniskā,

cilvēku resursi) saņemšanā un darbības koordinēšanā.

Par LK(b)P CX dažādu institūciju un padomju pretošanās kustības abpusēju

saistību liecina daudzi kara laika dokumenti. Tā, piemēram, 1942. gada 1. marta

LK(b)P CX biroja sēdes protokolā rakstīts: "Noteikt, ka ikvienai partijas pagrīdes

organizācijai katrā ziņā jāuztur cieši sakari ar partizānu vienībām, bet partizānu

vienībām līdz ar kaujas darbību, nodevēju atklāšanu un sodīšanu veicams politis-

kais darbs iedzīvotāju vidū (jānoorganizē darbaļaužu sapulces, informācijas par

Sarkanās Armijas panākumiem, jāizplata laikraksti un skrejlapas, jāorganizē Mas-

kavas radioraidījumu noklausīšanās, jāatmasko fašistu propagandas meli utt.)."
224

Savukārt LK(b)P CX pirmā sekretāra J. Kalnbērziņa aicinājumā Latvijas iedzīvo-

tājiem 1944. gada 1. maijā bija teikts: "Strādnieki, zemnieki, dzelzceļnieki, nestrā-

dājiet vāciešiem, nedodiet pārtiku vāciešiem, nevediet vācu karaspēku un kara

materiālus pa Latvijas dzelzceļiem. Organizējiet prethitleriskās grupas darba un
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dzīves vietās, meklējiet ieročus, apbruņojiet sevi, neļaujiet laupīt, spridzināt un

dedzināt latvju tautas bagātības, neļaujiet nevienu latvieti mobilizēt vai aizdzīt uz

Vāciju, pretojieties ar ieročiem rokās, jo labāk nāve nekā kalpot vāciem, smakt

vācu verdzībā." 225

Arī Operatīvā grupa, kas vadīja cīņu pret nacistu okupāciju Latvijā 1943. gadā,

izstrādāja darbības programmu, kurā paredzēja: "Izveidot visā Latvijā partijas un

komjaunatnes organizācijas, kuras uz vietām vadītu pretfašistisku cīņu un izvērstu

plašumā un dziļumā partizāņu kustību. [..] Tautas masas, kuras nevar ietvert

bruņotās partizāņu vienībās, organizēt līdzjutēju grupās, aktīvistu grupās, pret-

fašistiskās cīņas komitejās un diversiju grupās. [..] Dabūt sakarus ar jau pastā-

vošām pretvācu grupām un tās vadīt cīņā pret vāciešiem. [..] Dabūt sakarus ar

latviešu patriotu apvienību un iespaidot to aktīvai darbībai. [..] Graut no iekšienes

leģionu, policijas bataljonus un policiju ar mūsu savervētu cilvēku palīdzību šo

daļu iekšienē." 226

Nacionālās pretošanās kustības organizācijas par savu mērķi izvirzīja Latvijas

neatkarības atjaunošanu. Ja dažām no tām bija atšķirīga uztvere par nākamās

Latvijas valsts politisko uzbūvi, tad lielākajai daļai nacionālās pretošanās kustības

dalībnieku tas nebija primārais viņu darbības uzdevums. Bet jāatzīst arī, ka līdz

mūsdienām saglabājusies tikai neliela daļa vācu okupācijas laika nacionālās pagrī-

des programmu dokumentu.

Latviešu nacionālistu savienības mērķi atspoguļoti tās politiskajā programmā,

kurā izteikta prasība par neatkarīgas Latvijas valsts atjaunošanu uz nacionāl-

demokrātiskiem principiem, nosakot galvenos agrārpolitikas, sociālpolitikas, tautas

labklājības un veselības, izglītības politikas, iekšpolitikas un ārpolitikas uzdevu-

mus. 227 LNS programmas tekstā ietverta arī tās politiskā deklarācija, kas paredzēja:

"1. Latvija atjaunojama bijušās teritorijas robežās. 2. Valsts absolūtai varai jāpie-

der latviešu tautai. 3. Valsts Satversmi izstrādā latviešu tautas vēlēti priekšstāvji." 228

Par vienotu nacionālās pretošanās kustības centru centās kļūt Latvijas Centrālā

padome, kuru 1943. gada 13. augustā nodibināja Latvijas Republikas pēdējās

Saeimas četru lielāko politisko partiju - sociāldemokrātu, Zemnieku savienības,

Demokrātiskā centra un Latgales kristīgo zemnieku un katoļu pārstāvji. Šīs četras

partijas pēdējās Saeimas vēlēšanās 1931. gadā ieguva 49 deputātu vietas no 100,229

un tāpēc LCP uzskatīja, ka ir tiesīga pārstāvēt latviešu tautas vairākumu. Šis uzskats

gan vēlāk emigrācijā izraisīja visai asas diskusijas.

LCP mērķis bija atjaunot Latvijā to parlamentāro iekārtu, kas pastāvēja līdz

1934. gada apvērsumam, un koordinēt cīņu pret nacistu, kā arī nākotnē iespējamo

padomju okupāciju. LCP bija septiņas komisijas: ārlietu, militārā, informācijas,

juridiskā, ekonomiskā, līdzekļu vākšanas un sakaru uzturēšanas, 230 kuras nacistu
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okupācijas laikā nelegāli darbojās savu iespēju robežās. Par LCP priekšsēdi kļu-

va pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes dēls Konstantīns Čakste, bet pēc

viņa aresta -Verners Tepfers.

LCP pārstāvēja tikai latviešu tautības politiķi, jo Latvijas Republikas laika skait-

liski lielāko minoritāšu politiski aktīvais slānis 1943. gadā bija Latviju atstājis vai

nogalināts. Baltijas vācieši no 1939. gada līdz 1941. gadam bija repatriējušies,

ebrejus nacistu okupācijas vara līdz 1943. gadam gandrīz visus bija nogalinājusi,

bet krievu tautības politisko partiju vadītājus jau 1940.-1941. gadā bija represējis

Valsts drošības tautas komisariāts.

LCP savā politiskajā platformā deklarēja uzdevumus cīņā pret abām okupācijas

varām un tāpēc nonāca opozīcijā nacistu izveidotajai ģenerāldirekcijai, kas bez

jebkādām pilnvarām runāja latviešu tautas vārdā, izsludināja mobilizāciju un lika

Latvijas pilsoņiem karot par nacistiskās Vācijas uzvaru, kā rezultātā Latvijā tiktu

iepludināti vācu kolonisti, bet latvieši asimilēti vai izsūtīti uz Krieviju.

LCP savas darbības pamatprincipus oficiāli izteica 1944. gada februārī pie-

ņemtajā politiskajā platformā, kas paredzēja "atjaunot neatkarīgu un demokrātisku

Latvijas Republiku, kuras nākamo valsts iekārtu noteiks brīvi un demokrātiski vē-

lēta Saeima [..] Līdz tam laikam ir spēkā līdzšinējā 1922. gada Latvijas Republikas

Satversme."231 To papildināja arī LCP deklarācija, kas vērsta pret padomju un vācu

okupāciju, izsakot cerības par Rietumu demokrātisko valstu uzvaru karā un Atlan-

tijas hartas 232 principu īstenošanu. 233 LCP sadarbojās arī ar pārējo Baltijas valstu

pretošanās kustībām 234 un bijušajiem Latvijas sūtņiem ārzemēs-Voldemāru Salno

Stokholmā, kā arī Kārli Zariņu Londonā un Alfrēdu Bīlmani Vašingtonā. 235

LCP mēģināja atspēkot ziņas Rietumu presē, ka latvieši brīvprātīgi sadarbojas

ar nacistiskās Vācijas okupācijas varu un atbalsta tās mērķus. īpašu vietu LCP

darbībā Otrā pasaules kara laikā ieņēma 1944. gada sākumā uzrakstītais me-

morands. LCP saprata, ka tai nav pietiekamas autoritātes ne tikai sakaru trūkuma

dēļ ar plašākām tautas masām, bet arī tāpēc, ka pēdējās Saeimas partijas, kuras

veidoja LCP, bija daļēji atbildīgas par parlamentārās iekārtas sagraušanu un nepre-

tošanos Ulmaņa apvērsumam 1934. gadā. Vajadzēja radīt plašāku LCP bāzi, tāpēc

tika sagatavots labi pārdomāts politisks memorands, ko parakstīja 190 bijušie

ministri, deputāti, rakstnieki, zinātnieki, visu konfesiju garīdznieki, juristi un citi

Latvijā ievērojami cilvēki.236

LCP Latvijas nācijas vārdā deklarēja: "1) Nekavējoties atjaunojama Latvijas

Republikas faktiskā suverenitāte; 2) Sastādāma saskaņā ar spēkā esošo Latvijas

Republikas 1922. gada Satversmi Latvijas valdība uz koalīcijas pamatiem, kas

pulcētu ap sevi visu Latvijas tautu; 3) Latvijas valdības tuvākiem galveniem uzde-

vumiem jābūt: valsts aparāta un Latvijas armijas atjaunošana, Latvijas Valsts
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teritorijas aizstāvēšana pret draudošo Padomju Savienības iebrukumu un -cik tālu

tas kara apstākļos iespējams - diplomātisko sakaru nodibināšana ar ārvalstīm un

pirmā kārtā artām, kas atzītu šo mūsu deklarēto nācijas gribu un atbalstītu priekšā

stāvošo militāro uzdevumu -Latvijas Valsts aizsargāšanu." 237

Par to, cik bīstama un reizē drosmīga bija šādu politisko prasību atklāta

izvirzīšana, liecina Okupēto Austrumu apgabalu reihsministra Alfrēda Rozenberga
1944. gada 3. jūlija vēstule ģenerālkomisāram Rīgā 0. Dreksleram: "Man sniegtie

ziņojumi par personām, kas parakstījušas memorandu ar prasību pēc valstiskas

patstāvības un kas ar ģenerāļa Bangerska starpniecību gribējušas to nosūtīt aug-

stākajām valsts iestādēm, rāda, cik lielā mērā šīs personas ir iespiedušās Zemes

pašpārvaldes vadībā. Es jums uzdodu ar pastiprinātu atbildību gādāt par šo per-

sonu politisku novērošanu un pēc to atkalparādīšanās pieprasīt, lai SS un policijas

vadītājs tos, kas sevi parādījuši, apcietina."238

Bija vajadzīga liela pilsoniska drosme, lai 1944. gada sākumā runātu par brīvas

un demokrātiskas Latvijas atjaunošanu. Tas bija riskants solis nacistiskās oku-

pācijas apstākļos. Memorands bija politisks, tas atgādināja, kā Latvija nelikumīgi

tika iek|auta Padomju Savienībā, un uzsvēra faktu, ka pēc starptautisko tiesību

normām Latvijas Republika joprojām uzskatāma kā tiesiski pastāvoša. Dokuments

tika vērsts pret latviešu mobilizāciju leģionā un citiem nacistiskās Vācijas okupācijas

varas pasākumiem.

Viena no nacionālās un padomju pretošanā kustības (pagrīdes) kopējām pa-

zīmēm bija nevardarbīgās cīņas metodes (politiskā darbība, nelegālie uzsaukumi,

skrejlapas, preses izdevumi), kas bieži vien bija līdzīgas pēc tajās paustās tema-

tikas, taču jānoraida tēze, ka to izdevēji varēja vienoties par kopēju politisku darbību

pret vācu okupācijas varu.

Nelegālo uzsaukumu un laikrakstu izdošana bija viens no nacionālās pretoša-

nās kustības darbības veidiem. To iznākšana un izplatīšana, kas norisinājās pārsvarā

Rīgā, kā arī citās Latvijas pilsētās un laukos, bija paņēmiens, kā paust savu attiek-

smi pret vācu okupācijas politiku Latvijā. Ar nelegālo laikrakstu iespiešanu un

izplatīšanu nodarbojās nacionāli noskaņoti cilvēki, kuru mērķis bija sabiedrībā

nostiprināt nacionālo pašapziņu un nezaudēt pārliecību par savas valsts un tautas

brīvības atgūšanu. Nacionālās pretošanās kustības nelegālie laikraksti asi vērsās

gan pret visdažādākajām nelabvēlīgajām vācu okupācijas varas politikas izpaus-

mēm, gan nosodīja latviešu sadarbošanos ar okupantiem.

Par pirmo zināmo nacionālās pretošanās kustības nelegālo laikrakstu, kas

iznāca Latvijā nacistiskās Vācijas okupācijas laikā, jāuzskata jau 1941. gada

18. novembrī izdotais laikraksts "Latvija".
239 Tā izdevēji parakstījušies, ka tas

iespiests spiestuvē "Jaunā Eiropa", laikraksts iznāca ar tekstu tikai lapas vienā
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pusē, vidēji 1600-6500 eksemplāru lielā tirāžā. 240 "Latvijas" 1. numuru iespieda
K. Drava, A. V. Ters, Čems un A. Kerre uzņēmuma "Rota" 2. tipogrāfijā. Nākamie

astoņi numuri tika iespiesti dažādās vietās Rīgā uz tipogrāfijas iekārtas, ko savā

darbavietā bija dabūjis A. V. Ters. 241 No viņa sniegtajām liecībām izriet, ka laik-

raksts "Latvija" vācu okupācijas laikā tika iespiests pavisam sešās vietās -

tipogrāfijā "Rota", Grēcinieku ielā 3-1, Bauskas ielā, Maskavas ielā, Rīgas pilsē-

tas 10. bibliotēkā un Pārslas ielā.242 Tekstus laikrakstam rakstīja un rediģēja

K. Drava un J. Liezeris, bet tā izplatīšanā piedalījās arī viņu dzīvesbiedres E. Drava

un S. Liezere. 243 Nelegālā laikraksta "Latvija" izplatīšana notika galvenokārt Rīgā,

ievietojot to pastkastītēs, kā arī izkaisot uz ielas vai nosūtot pa pastu konkrētiem

adresātiem. Vācu okupācijas laikā no 1941. gada novembra līdz 1944. gada

septembrim iznāca deviņi šī laikraksta numuri, tomēr vācu drošības iestādēm tā

izdevējus neizdevās atklāt.

Nacionālās pretošanās kustības laikraksta "Latvija" satura analīze sniegta

Latviešu kartotēkas 1942. gada decembra pārskatā par nelegālo organizāciju dar-

bību Latvijā: "Anglisko orientāciju vispilnīgāk reprezentē nelegālais izdevums "Lat-

vija". Visos numuros paustas šādas galvenās līnijas: 1. Vācu politika ir latvju tautai

iznīcinoša. 2. Minimāla palīdzība Vācijai cīņā pret boļševismu jādod, bet pirmkārt

jādomā par latviešu tautas dzīvo spēku, pietiekošiem pārtikas līdzekļiem, eventuāli

vajadzīgo militāro spēku. 3. Brīvību dos angļu-amerikāņu uzvara. 4. Anglijai un

boļševikiem nav kopēju mērķu. 5. Angliskā orientācija apvienota ar balstīšanos uz

Ulmani un tā sasniegumiem." 244

Nespēdamas atklāt nelegālā laikraksta "Latvija" izdevējus, vācu Drošības policijas
iestādes 1944. gada jūlijā inscenēja viltus izdevuma - 9. numura iznākšanu, kura

saturā zem virsraksta "Latviešu stājas pirmais bauslis" aicināts nenodoties padomju

propagandas ietekmei un kopā ar vācu Bruņotajiem spēkiem piedalīties Latvijas
aizstāvēšanā. 245 1944. gada 8. septembrī iznāca īstais laikraksta 9. numurs, kurā

tika atklāta iepriekš minētā numura viltošana. Šis 1944. gada 8. septembra "Latvijas"

numurs bija pēdējais, ko tā izdevēji paspēja izdot vācu okupācijas laikā. 246 Pēc

Sarkanās armijas ienākšanas Rīgā 1944. gada oktobrī - jau padomju okupācijas

apstākļos -1945. gada martā un 1946. gada jūnijā iznāca laikraksta "Latvija" 11. un

12. numurs, bet no 1945. gada oktobra līdz 1946. gada maijam K. Drava, J. Lie-

zeris un A. V. Ters izdeva arī nelegālā laikraksta "Mazais Latvis" astoņus numurus.247

Laikā no 1942. gada februāra līdz septembrim klajā nāca LNS nelegālais

laikraksts "Tautas Balss". 248 Pavisam iznāca deviņi numuri piecu sešu lappušu

apjomā, pavairoti uz rotatora, vairāku simtu eksemplāru metienā.249 "Tautas Balss"

redakcijas grupu vadīja Artūrs Kaminskis, tekstus uz matricēm rakstīja Irēna Lejniece

un leva Birgere, ekspedīcijas daļu pārzināja Valērijs Geidāns un Arnolds Bērziņš.
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Laikraksta sagatavošanā, iespiešanā un izplatīšanā tika iesaistīti vēl vairāki LNS

dalībnieki. "Tautas Balsi" iespieda dažādās vietās Rīgā - M. Treimanes dzīvoklī

Valmieras ielā 45-1, V. Veščunas-Jansones vasarnīcā Bulduros, L. Krasta dzīvoklī

Čiekurkalnā un citur.250 "Tautas Balsī" publicējamie materiāli tika nodoti A. Kamin-

skim, tekstus rakstīja A. Čaupals, S. Barkāns, A. Kaminskis, I. Birgere un citi, tie

tika saņemti arī no ārienes. Rakstus parakstīja ar segvārdiem. 251 Grūtības "Tautas

Balss" iznākšanai sagādāja papīra trūkums, to iegādājās Rīgas paraugtipogrāfijā,

Centrālajā pastā un citur. Laikrakstu izplatīja, ievietojot pasta kastītēs vai nododot

konkrētiem cilvēkiem. "Tautas Balss" tika izplatīta arī Valmierā, Cēsīs, Madonā,

Daugavpilī, Dobelē, Kuldīgā, Liepājā un citur.252 A. Kaminskis atceras, ka ar "Tautas

Balss" tekstiem, lai tie būtu labā literārā kvalitātē, iepazīstināti profesori J. Endze-

līns un K. Kundziņš, laikrakstu saņēmis arī profesors P. Stradiņš. 253

Lielu rezonansi sabiedrībā izraisīja laikrakstā "Tautas Balss" publicētā infor-

mācija par Ostlandes dzelzceļa direkcijas direktora fon Balkes 1942. gada 20. februā-

ra rīkojumu par miesassoda piemērošanu vietējiem dzelzceļniekiem. 254 Tāpat ar

"Tautas Balss" palīdzību plašākai sabiedrībai tika darīts zināms SS oficioza

"Das Schwarze Korps" 1942. gada 20. augusta numurā ievietotais raksts "Vai

ģermanizēt?", kas atšķirībā no oficiālās propagandas atklāja nacistu īstenos mēr-

ķus Baltijā pēc Otrā pasaules kara. 255

Lai kavētu "Tautas Balss" izdošanu, vācu drošības iestādes 1942. gada vasarā

izdeva "savu" "Tautas Balss" 7. numuru, kurš ārēji bija līdzīgs iepriekšējiem avīzes

numuriem, bet tās saturs provocēja nesaskaņas latviešu sabiedrībā. 256 Nelegālā

laikraksta "Tautas Balss" raksturojums atrodams Latviešu kartotēkas 1942. gada

decembra pārskatā par nelegālo organizāciju darbību Latvijā. Cita starpā, tajā teikts:

""Tautas Balss" mērķi deklarēti pirmajā numurā -te izteiktas latviešu tautas īstas,

neviltotas domas radīt patriotismu mazticīgos un šaubīgos latviešos, rādīt tautas

īsto ceļu, sekmēt apvienošanos kopīgai cīņai. Sadarbības ar vāciem priekšnotei-

kums ir pašnoteikšanās tiesības. Vairākos rakstos izteikti brīdinājumi izvairīties no

pagrīdes romantikas, no citiem nelegāliem izdevumiem, kuros aiz nacionālisma

maskas slēpjas komunisti vai anglofili. Par "Tautas Balss" ģeogrāfisko izplatību

nav noteiktu ziņu. Galvenā izplatības vide - inteliģence, galvenā kārtā Rīgas..." 257

Nacistiskās Vācijas okupācijas laikā Latvijā nelegāli iznāca nacionālās pretoša-

nās kustības izdevums "Brīvā Latvija. Latvju Raksti". 258 Konstatēts, ka no 1943. gada

vasaras līdz 1944. gada martam izdoti 13 numuri, pirmo četru numuru nosau-

kums bija "Vēstījums".259 Līdz šim gan izdevies atrast tikai trīs laikraksta "Brīvā

Latvija. Latvju Raksti" oriģinālnumurus, taču ar to pilnīgāku saturu ir iespējams

iepazīties, jo vairāku numuru tulkojumi vācu valodā atrodas Drošības policijas un

SD komandiera Latvijā R. Langes arhīva materiālos. 260
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Par laikraksta galveno veidotāju jāuzskata organizācijas "Pērkoņkrusts" vadī-

tājs G. Celmiņš, kurš ir autors lielākajai daļai laikrakstā publicēto rakstu. 261 Laikraksta

numuru saturs iedalāms trīs daļās - 1. Ārpolitika un militārie notikumi; 2. lekš-

politika; 3. Praktiski jautājumi. No G. Celmiņa nopratināšanā sniegtās liecības iz-

riet, ka pirmos četrus numurus ar nosaukumu "Vēstījums" viņš uzrakstījis pats ar

savu rakstāmmašīnu, ar kopējamo papīru pavairojot 20-30 eksemplāros. Sākot

ar 5. numuru, laikraksts iznāca ar nosaukumu "Brīvā Latvija. Latvju Raksti". To

iespieda un pavairoja apmēram 700 eksemplāros, un tas bija pārsvarā 16-18 lap-

pušu biezs. 262

Drošības policijas un SD komandiera Latvijā R. Langes 1944. gada 25. janvāra

ziņojumā RSHA 4. pārvaldei izteikta pārliecība par G. Celmiņa tiešu saistību ar

laikraksta "Brīvā Latvija. Latvju Raksti" izdošanu. Šeit atzīmēta arī šādas rīcības

iespējamā motivācija un vienlaikus izteikti spriedumi par viņa līdzšinējo darbību:

"Acīmredzot Celmiņam tagad ir nodoms pacelties par latviešu politikas vadošo

vīru. Šī mērķa sasniegšanai viņš grib izmantot arī latviešu tautas noskaņojumu,

ietekmējot to ar skrejlapu palīdzību. Pastāv aizdomas, ka caur viņu tiek izdota ne

tikai "Brīvā Latvija", bet arī daļa nacionālo nelegālo skrejlapu. Daļai no tām ir pa-

raksts "Nacionālās valdības pilnvarotais". Cik spēcīga ir Celmiņa ietekme, var redzēt

no tā, kā caur viņa darbīgumu netika pieļauta jauktas pārvaldes ieviešana, vajadzē-

ja atteikties no dažāda gadagājuma latviešu sieviešu mobilizācijas darbam Vācijā."263

Ir zināms, ka nelegālā laikraksta "Brīvā Latvija. Latvju Raksti" 12. numurs tika

iespiests Jelgavas apriņķa Vircavas pagasta valdē. Laikraksta 5.-11. numura

iespiešanu vadīja A. Briedis, bet 12. un 13. -J. Sildegs. 264 Literatūrā minēts, ka

atsevišķos gadījumos "Brīvā Latvija. Latvju Raksti" izplatīts arī pa pastu un, lai

izvairītos no cenzūras, izsūtīts aploksnēs ar viltotu Darba pārvaldes zīmogu.265 Ir

liecības, ka šis laikraksts provincē ticis izplatīts arī ar tautskolu inspektoru palīdzību.

Par to apcietināts tautskolu inspektors A. Endziņš Abrenē un A. Briedis Jēkabpilī,

kā arī izdarītas kratīšanas pie A. Bangas Bauskā un Rituma Madonā. 266 Pēc acu-

liecinieku sniegtās informācijas zināms, ka atsevišķi laikraksta numuri 1943. gada

augustā-septembrī bijuši izplatīti arī Dobeles rajona Annenieku pagastā un Jēkab-

pilī.267 Laikraksta iznākšana faktiski tika pārtraukta līdz ar G. Celmiņa apcietināšanu
1944. gada 14. martā, bet pēc nopratināšanas, kas ilga līdz 15. aprīlim, viņu nosū-

tīja uz Flosenburgas koncentrācijas nometni. 268

Drošības policijas un SD komandieris Latvijā R. Lange 1944. gada 25. jan-

vārī rakstīja, ka "manas agrāk izteiktās domas pret arestiem (daļēji sakarā ar latviešu

SS-leģionu) nesaistās ar tagadējo politisko situāciju" 269
,

bet Drošības policijas un SD

pavēlnieka Ostlandē Fuksa 1944. gada 17. jūnija pārskatā teikts: "Pagatavotāju aprindas

līdz šim pilnā skaitā nav izdevies apcietināt, jo sakarnieki Sildegs, Ceriņš un Briedis
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bēguļo. Lauku izplatītāju uzturēšanās vietu noskaidrošana tuvojas nobeigumam.

Drošības policija viņus ir brīdinājusi, un viņiem ir uzlikts atbilstošs sods. Pagata-

votāji un izplatītāji tikai tik daudz apcietināti, cik bija nepieciešams lietas izmeklē-

šanai. Līdz šim apcietinātie sakarā ar fīrera dzimšanas dienu 1944. gada 20. aprīlī

ir atlaisti no apcietinājuma. Liela skaita izplatītāju un palīgu apcietināšanu lat-

viešu iedzīvotāji būtu uztvēruši kā nacionālo latviešu masu apcietināšanu. Tā

droši būtu novedusi pie stipras vāciešiem naidīgas kūdīšanas, sevišķi latviešu

SS-leģionā."270

Līdz šim apzināti vācu okupācijas laikā izdoto nelegālo laikrakstu "Latvija",

"Tautas Balss", "Tālavas Taurētājs", "Latviešu Ceļš", "Zobens", "Vēstījums", "Brīvā

Latvija. Latvju Raksti", "Jaunā Latvija", "Lāčplēsis", "Par Latviju" oriģināli, kā arī

konstatējamas liecības par nelegālo laikrakstu "Daugavas Vanagi", "Tā Zeme ir

Mūsu", "Latvieši", "Brīvais Vanags", "Dzimtā Zeme", "Melnā Čūska", "Vērtētājs"

izdošanu.

Komunistiskās pretošanās kustības prese pamatā tika izdota vācu neokupē-

tajā PSRS daļā un pēc tam pārsūtīta pāri frontes līnijai vai arī iespiesta padomju

partizānu kontrolētajos rajonos Baltkrievijā un no turienes tālāk izplatīta okupē-

tajā Latvijā.

Līdz 1943. gadam dažādus nelegālus uzsaukumus Rīgā izdeva komunistiskās

pretestības grupas "Jaunā gvarde", "Cīņa" un "Jauno komūnām vienība". Piemē-

ram, "Jaunās gvardes" uzsaukumā 1941. gada 6. novembrī rakstīts: "Rīgas iedzī-

votāji! Fabriku un rūpnīcu strādnieki, strādnieces, darba inteliģence, sirmgalvji un

jaunatne! Neticiet vācu speciālziņojumiem! Hitlerieši ar savu melīgo propagandu

cenšas aptumšot mūsu prātus! Viņi grib, lai mēs aizmirstam Padomju Latviju un

kļūstam par viņu paklausīgiem vergiem. Neticiet viņiem! Sarkanā Armija cīnās

varonīgi, viņa sakaus Hitlera bandas. Neticiet nevienam vārdam, ko stāsta vācieši,

jo viņi bezkaunīgi melo! Klausieties Maskavas radiopārraides, tikai tur jūs dabūsiet

zināt patiesību! Organizējaties un sāciet cīņu pret fašismu! Sabotējiet visur, kur

vien varat un kādos vien mākat veidos. Sitiet fašistus un viņu zābaklaižas - vie-

tējos fašistus!" 271

Kopš 1943. gada Baltkrievijā, Vitebskas apgabalā, t.s Osvejas partizānu rajonā

martā sāka iespiest laikrakstu "Par Dzimteni", redaktors K. Ozoliņš, aprīlī latga-

liešu izloksnē - "Taisneiba", redaktors V Rubulis, jūlijā - "Jaunais Latvietis",

redaktore E. Krauliņa. Savukārt nacistu okupētajā Latvijas teritorijā no 1943. gada

septembra Madonā iznāca avīze "Cīņas Balss", kuras izdošanu organizēja E. Jāt-

niece, bet Jēkabpils apriņķa Sēlpils pagastā no 1943. gada jūnija J. Juruša vadībā

neliela komunistiskās pretestības grupa rokrakstā izdeva avīzi "Par Brīvu Daugavu",

kā arī rokrakstā divus neliela formāta žurnālus.
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Vēl 1943. gada decembrī krievu valodā sāka izdot "Latgalskaja pravda", redak-

tors D. Kaupužs, bet jau 1943. gada decembrī visu laikrakstu izdošanu nācās pār-

traukt. Rīgā grupa "Jaunā gvarde" kopš 1943. gada marta izdeva mašīnrakstā

avīzītes "Mūsu Cīņa", "Cīnītājs" un krievu valodā "Propagandist", kuras vairāk līdzi-

nājās uzsaukumiem, nevis avīzēm. Rīgā vācu okupācijas laikā komunistiskajai

pretošanās kustībai pagrīdes presi tā arī neizdevās iespiest.
1944. gada janvārī Valkas apriņķa Kalncempju pagastā sāka izdot avīzi "Mūsu

Zeme", redaktors A. Raškevics. Vēl atsāka iznākt "Cīņas Balss" un "Par Brīvu

Daugavu". 272 1944. gada sākumā ar roku rakstītu avīzi krievu valodā "Kommunar"

Daugavpilī izdeva pagrīdes grupa DNKIM (Daugavpi/skij nelegaļnij Kommuņisti-

českij Internacional molod/oži).
Komunistiskie pagrīdes izdevumi iznāca neregulāri, to tirāža bija ļoti atšķi-

rīga. Visu vācu okupācijas laiku komunistiskajai pretošanās kustībai bija problē-

mas ar nelegālo izdevumu iespiešanu tipogrāfisko iekārtu trūkuma dēļ. Nacisti

I. Sudmaļa tipogrāfiju Rīgā likvidēja, kad tā bija sagatavota pirmā uzsaukuma

izdošanai, bet komunistiskās pagrīdes tipogrāfiju Kurzemē - pirms to paguva

iekārtot.

Sava tipogrāfija bija pagrīdes grupai "Cīņa", kura, sākot ar 1943. gada pava-

sari, iespieda uzsaukumus ar nosaukumu "Nāvi vācu okupantiem!". Tos izplatīja

arī pa pastu, bet burtus to salikšanai ieguva "Tēvijas" spiestuvē.

Dažkārt tika izdoti ironiski uzsaukumi par nacistisko okupācijas varu, piemē-

ram, I. Sudmaļa satīriskie dzejoļi par vācu "jauno Eiropu", tomēr lielākā daļa

materiālu komunistiskajos pretošanās izdevumos bija politiska rakstura, stingri

ievērojot šķirisko principu un izceļot strādnieku un trūcīgo jeb t.s. darba zem-

nieku lomu. Komunistiskās pagrīdes laikraksts "Par Dzimteni" 1943. gada maijā

Latvijas iedzīvotājiem norādīja konkrētus pretošanās veidus: "Strādniekiem -

sabotēt vācu darbus, kaitēt vāciešiem, bojāt vācu vajadzībām nodarbinātās ma-

šīnas, dedzināt noliktavas, postīt ceļus un tiltus, nerakt ierakumus, nonāvēt

vāciešus, dibināt partizānu grupas cīņai pret hitleriešiem; Zemniekiem - nedot

vāciešiem sava darba un savas zemes augļus, paslēpt tos, palīdzēt partizāniem

un pašiem celties partizānu cīņai pret prūšu bendēm, kas nākuši atņemt mums

zemi un maizi; Kalpotājiem - neizpildīt vācu uzdevumus, iznīcināt mobilizācijas,

nodevu, klaušu v.c. sarakstus. Ziņot partizāniem par vācu nodomiem, iet pašiem

un aicināt tautu cīņā; Jaunatnei - celties svētajā Tēvijas karā pret vācu varmā-

kām un cīnīties tā, kā cīnījās Lāčplēsis un Viesturs, kā cīnījās kaugurieši un

1905. g. revolucionāri, kā cīnījās latviešu strēlnieki pie Perekopiem un kā Lat-

vijas strēlnieku gvarde cīnās tagad Sarkanās Armijas rindās; Visiem mūsu repu-

blikas iedzīvotājiem - neiet nevienam uz Vāciju verdzībā, neļaut vāciešiem izlaupīt
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un izpostīt Latviju. Visiem spēkiem palīdzēt Sarkanai Armijai atbrīvot mūsu

Dzimteni. Gādāt, lai neviens iebrukušais vācu bandīts neaiznestu savus kaulus

uz faterlandi." 273

Abām pretošanās kustībām bija atšķirīga nostādne pret aktīvām cīņas meto-

dēm. Padomju pretošanās kustībai bija raksturīgas aktīvas darbības formas (sabo-

tāža, terora akti u.tml.), taču jāsecina, ka to izpausmes nedeva nekādu reālu labumu

Latvijas sabiedrībai. Nacionālā pretošanās kustība (pagrīde) neveica aktīvu militāru

darbību, tās dalībnieki vāca ieročus, munīciju u.tml. iespējamai aktīvai darbībai

X stundā, kad starptautiskā situācija kļūs labvēlīga Latvijas neatkarības atjaunošanai.

Daudzās padomju laika vēstures grāmatās varam lasīt par sprādzienu Doma

laukumā 1943. gada 13. novembrī, ko uzskatīja par vienu no komunistiskās

pretošanās lielākajiem sasniegumiem. Tā salīdzinoši pirms neilga laika -1986. gadā

iznākušajā "Latvijas PSR vēsturē" rakstīts, ka šajā dienā "I. Sudmaļa vadītās pagrī-

des organizācijas loceklim Dž. Bankovičam izdevās nolikt mīnu uzceltās tribīnes

tuvumā, kamēr kāds cits pagrīdnieks sabojāja skaļruņus. Okupantiem dzenot uz

laukuma ļaudis, atskanēja sprādziens, kas atbalsojās visā Latvijā."274

Kas tad īstenībā 1943. gada 13. novembrī notika Doma laukumā Rīgā? Šajā
dienā organizētās protesta sanāksmes dalībnieki sāka ierasties Doma laukumā jau

ap pulksten 11, līdz mītiņa sākumam laukums bija ļaužu pārblīvēts, vairāki tūkstoši

rīdzinieku pat aizņēma apkārtējās ielas. Vienā laukuma malā netālu no Šķūņu ielas

bija uzcelta koka tribīne, bet aiz tās novietots milzīgs plakāts ar uzrakstu: "Mūsu

atbilde Maskavai ir cīņa!" Laukums bija izrotāts ar sarkanbaltsarkanajiem karogiem,

visur darbojās skaļruņi. Mītiņa noslēgumā pēc Arodu savienības vadītāja A. Rojas

uzrunas neskaitāmi cilvēku tūkstoši trīs reizes nodziedāja latviešu tautas lūgšanu

"Dievs, svētī Latviju!", tai sekoja "Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai" un "Tev

mūžam dzīvot, Latvija!". To, ka 13. novembra rītā šeit bija noticis sprādziens, zināja

tikai nedaudzi protesta mītiņa dalībnieki. Plašākai sabiedrībai tas kļuva zināms tikai

vakarā, klausoties Rīgas radio vai arī par to izlasot laikraksta "Tēvija" speciāl-

izlaidumā 14. novembrī. 275 Ap pulksten 9 komjaunatnes pagrīdes grupas dalīb-

nieks Dž. Bankovičs bija ieradies Doma laukumā un ielika spridzekli kādā atkritumu

tvertnē pie nama Šķūņu ielā 20, netālu no uzceltās tribīnes. Pēc Dž. Bankoviča un

I. Sudmaļa aprēķiniem eksplozijai vajadzēja notikt īsi pirms pulksten 12, kad Doma

laukumā būtu visvairāk cilvēku. Taču mīna sprāga jau pulksten 9.30, nogalinot

netālu strādājošo arhitektu Artūru Ramani un strādnieku Jāni Pogankinu. Nelai-

mīgā kārtā šajā brīdī liktenīgajai atkritumu tvertnei garām gāja Rīgas 26. pamat-

skolas audzēknis desmitgadīgais Jānis Stīga, kurš mira ceļā uz slimnīcu. Sprādzienā

vēl tika ievainoti divi strādnieki, viens - smagi. Tikai tāpēc, ka mīna eksplodēja

priekšlaicīgi, nenotika lielāka nelaime, kas varēja prasīt daudzu rīdzinieku dzīvību.276
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Vācu okupācijas varas drošības iestādes 1944. gada 18. februārī arestēja visus

trīs sprādziena organizētājus komjauniešus I. Sudmali, Dž. Bankoviču un M. Skreiju.

I. Sudmalis un Dž. Bankovičs tika pakārts 25. maijā Rīgas Centrālcietumā, bet

M. Skreija sodīts ar nāvi 27. jūnijā. Padomju laika propaganda, sagrozot faktus,

vēlāk šo terora aktu traktēja kā lielu varoņdarbu. īstenībā tie bija kārtējie nevaja-

dzīgie upuri.

Bruņotai pretestībai gatavojās arī nacionālā pretošanās kustība, kas visbiežāk

izpaudās ieroču vākšanā un militāras sacelšanās plānu izstrādāšanā. Tā Latviešu

nacionālistu savienībā ietilpa arī divas militāras grupas Alberta Dulla (vāca ieročus,

grupā pārsvarā bija Rīgas 12. policijas iecirkņa darbinieki) un Vila Rutka (vaja-
dzības gadījumā nodrošināja apsardzi, grupā galvenokārt bija Rīgas 6. policijas

iecirkņa darbinieki) vadībā. LNS militārās grupas vadītāju A. Dulli vācu Drošības

policijai izdevās apcietināt tikai pēc savstarpējas apšaudes 1942. gada 20./21. de-

cembra naktī, kad viņš tika ievainots ar četriem šāvieniem kājās un vienu galvā.277

Tas, ka A. Duļļa vienība galvenokārt sastāvēja no militāri izglītotiem cilvēkiem un

bija tiešā saistībā ar latviešu policijas vienībām, radīja satraukumu vācu drošības

iestādēs. Drošības policijas un SD komandiera Latvijā R. Langes ziņojums Drošības

policijas un SD pavēlniekam Ostlandē 1943. gada 29. janvārī, 278 kā arī līdzīgs pār-

skats, kas 1943. gada 1. februārī nosūtīts RSHA 4. pārvaldei, 279 liecina, ka intensīvi

tika ievāktas ziņas par pretošanās kustības ideju ietekmi latviešu policijas bataljonos.
Militārai darbībai gatavojās arī Jelgavas pretošanās kustības dalībnieki virs-

leitnanta A. Endziņa vadībā. Jau 1941. gada septembrī tajā bija iesaistīta daļa

Jelgavas skolotāju institūta audzēkņu. Šī grupa izlūkoja Jelgavas apkārtni, nodibi-

nāja sakarus ar Rīgas Arsenālu. Nepieciešamības gadījumā bija paredzēts izmantot

arī Madonas radioraidītāju. 280

Apkārtnes mežos apgūstot lauka mācības pēc Latvijas armijas parauga, orga-

nizējot ieroču teorētiskās studijas un vācot šautenes un revolverus, nacionālajā

pretošanās kustībā iesaistījās arī Malnavas lauksaimniecības vidusskolas audzēkņi
K. Mālmeistara vadībā, jau 1941. gada rudenī izveidojot daļēji nelegālu organizāciju

"Nacionālās Latvijas Daugavas Vanagi". 281 Šīs grupas dalībnieks I. Pilanders min

arī apstākļus, kuriem iestājoties bijusi plānota organizācijas darbības uzsākšana.

No mūsdienu viedokļa, tie ir ļoti utopiski. Tā bijusi cerība uz situāciju, kad Vācijas

armija nonāktu līdz Urāliem, bet būtu tik novājināta, ka nespētu cīnīties pret Rietu-

mu demokrātiskajām valstīm. Tad sekotu tautas sacelšanās Polijā, Lietuvā, Latvijā

un Igaunijā, kā arī, iespējams, Baltkrievijā, Ukrainā un citās vācu okupētajās

teritorijās.282 "Nacionālās Latvijas Daugavas Vanagu" organizācijas darbība apsīka

1943. gada pavasarī, sākoties masveida mobilizācijām Latviešu leģionā. Pilnīgi

skaidra bija kļuvusi arī iepriekšminētās militārās situācijas neiespējamība. 283
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Savukārt nelegālās organizācijas "Brīvā Latvija" loceklis Teodors Zirnis savās

atmiņās min, ka šīs organizācijas dalībnieki cerējuši uz 1918. gada situācijas

atkārtošanos, paredzot nacistiskās Vācijas sakāvi karā, taču nav bijuši ieinteresēti

tās militārā spēka sabotāžā, jo tas neveicinātu arī PSRS novājināšanu un šo poli-

tisko mērķu sasniegšanu. Latviešu leģions ticis uzskatīts par iespējamo jaun-

dibināmās Latvijas armijas kodolu. Pēc viņa sniegtās informācijas, kurai gan nav

konkrēta dokumentāla seguma, šo ideju atbalstīšanai visā Latvijā dibinātas lokālas

vienības, kas organizējušas sakarus, apgādi un daļēji ieroču vākšanas darbu. 284

Vācu Drošības policijas dokumentos atrodama arī informācija par nacionālās

pretošanās kustības grupu "Latvijas Vanagu organizācija". 285 Drošības policijas un

SD komandiera Latvijā R. Langes pārskatā par noskaņojumu un stāvokli laikā no

1943. gada 1. marta līdz 31. martam tā, līdzīgi kā iepriekš minētā organizācija

"Brīvā Latvija", raksturota kā nenopietna. 286 Šādi secinājumi izdarīti pēc šīs orga-

nizācijas 12 locekļu aresta, no kuriem lielākā daļa bijusi jaunāka par 20 gadiem, kā

arī iepazīstoties ar to izstrādāto statūtu utopisko saturu. Tā, piemēram, statūtu

4. punktā noteikta organizācijas štāba struktūra, paredzot bruņotas aizsardzības,

speciālo uzdevumu (spiegošana un propaganda) un pat flotes nodaļas izvei-

došanu. 287 Bet "Latvijas Vanagu organizācijas" biedri veikuši arī reālu darbību,

piemēram, V. Jurša dzīvoklī atrasti latviešu jaunatnei adresēti uzsaukumi, kurus

3200 eksemplāros dzelzceļa tipogrāfijas telpās iespiedis salicējs Bucis un māceklis

Žervinskis. Tajos aicināts sabotēt vācu okupācijas varas iestāžu rīkojumus, izvairoties

no darba dienesta Vācijā. Uzsaukums beidzies ar vārdiem: "Latviešu jaunatne,

neļaujiet sevi krāpt un jau tagad gatavojieties aizstāvēt jūsu dzimteni Latviju un

atbrīvot to no mūsu ienaidniekiem." 288 "Latvijas Vanagu organizācija" savu mērķu

realizēšanai sākusi vākt arī ieročus un munīciju. Kad sākās organizācijas biedru

aresti, tad gan atrasta tikai viena padomju parauga šautene ar 300 patronām un

viena 6,35 mm Valtera pistole. Organizācijas vadītājs V. Kluiss vācis arī detonato-

rus un sprāgstvielas, lai izdarītu sabotāžas aktus Rīgas cementa fabrikā. Līdz ga-

lam nav realizēta iecere iegūt vēl vairāk vieglo ieroču, lai apbruņotu skrejlapu

izplatītājus un aresta gadījumā tie varētu pretoties. 289

Jāuzsver nacionālās pretošanās organizācijas "Latvijas Sargi" vadītāja Arnolda

Avotiņa iecere 1944. gada vasaras beigās īstenot plānu, ka ar Latviešu leģiona

19. divīzijas, kas atkāpās no Vidzemes uz Kurzemi, kā arī citu Rīgā esošo latviešu

vienību palīdzību uz neilgu laiku būtu iespējams pretoties gan vācu, gan padomju

karaspēkam un šajā brīdī proklamētu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. 290

Par to liecinājuši arī citi bijušie šīs organizācijas dalībnieki. Tā, piemēram, Jānis

Niedra uzskata, ka padomju drošības iestāžu pēc Otrā pasaules kara atrastie

A. Avotiņa parakstītie dažādie rīkojumi un pavēles organizācijas "Latvijas Sargi"
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dalībniekiem liecina par šādas viņa rīcības nepārdomātību un bīstamību. Turklāt

šajos dokumentos minēto cilvēku norīkošana par rajona vai iecirkņa priekšnieku

nav atbildusi realitātei un saistāma ar A. Avotiņa vēlmi parādīt "Latvijas Sargu"

organizāciju daudz plašāk organizētu. 291 Šīs liecības mudina arī apstrīdēt orga-

nizācijas "Latvijas Sargi" dalībnieku krimināllietā atrodamās ziņas, ka tā izvērsusi

darbību visā Latvijas teritorijā, kas bijusi sadalīta septiņos apgabalos, kas savukārt

iedalīti rajonos, nodaļās un grupās, aptverot 20 000 dalībnieku, no tiem Rīgā -

6000 cilvēku. 292 Krimināllietas materiāli liecina arī par "Latvijas Sargu" rīcībā

esošajiem ieročiem un munīcijas krājumiem, ko apstiprina bijušie šīs organizācijas

dalībnieki. 293 Kritiski jāvērtē vienīgi apgalvojums, ka "Latvijas Sargu" paspārnē

bijušas izveidotas daudzas bruņotas grupas bijušās Latvijas armijas virsnieku un

nacistiskās Vācijas izlūkdienesta aģentu vadībā.294

No nacionālās pretošanās kustības puses nebija lielas aktīvas bruņotas pre-

testības (izņemot ģenerāļa Kureļa grupas Roberta Rubeņa bataljonu), tā arī tam

negatavojās. Nacionālā pretošanās kustība praktiski nesaņēma nekādu palīdzību

no ārpuses (no Rietumiem). Primārais faktors, kāpēc nebija nacionālās pretošanās

kustības bruņotu grupu Latvijā, bija bailes, ka atgriezīsies padomju okupācijas

vara. Daļa sabiedrības akli pakļāvās politikai, ko sludināja Oskars Dankers, Rūdolfs

Bangerskis un citi kolaboranti. Nozīmīgs faktors bija nacionālo spēku vājums un

nepamatoti lielās cerības uz Lielbritānijas un ASV palīdzību. Jānovērtē arī Latvijas

neizdevīgā ģeogrāfiskā situācija.

Nacionālās pretošanās grupas krasi norobežojās no komunistiskās pretošanās,

kaut arī jau 1943. gadā padomju partizāni meklēja sakarus ar nacionālo pretošanās

kustību. Tas bija iespējams arī tāpēc, ka Maskava ieguva informāciju no Londonas.

Tādi padomju pagrīdes vadītāji kā I. Sudmalis bija labi informēti par Latvijā pastā-

vošo pretošanās kustību. Viens no izņēmumiem bija kopēja sadarbība starp ģene-

rāļa Kureļa vienības leitnanta R. Rubeņa grupas vīriem un "Sarkanās bultas"

partizāniem 1944. gada nogalē Kurzemē, bet tā bija apstākļu spiesta, jo abas vienī-

bas atradās nacistu soda ekspedīcijas aplenkumā.

No nacistu puses kara laikā bija vērojams asiņains terors gan par sadarbību ar

padomju partizāniem (Audriņi, 200 nogalinātu civiliedzīvotāju, Rundēnu pagasta

Morduki (tag. Barsuki), 47 nogalinātie), gan kureliešiem (Zlēkas). Pastāvēja arī

ķīlnieku ņemšanas sistēma, kad par vienu nogalinātu vai ievainotu vācu karavīru

vai ierēdni nošāva vairākus desmitus ķīlnieku (Liepāja).

Padomju totalitārisma apstākļos pēc Otrā pasaules kara atsevišķos gadījumos

bija vērojama vācu okupācijas laikā represēto personu mākslīga pieskaitīšana

padomju pretošanās kustībai, savukārt trimdā Rietumos attīstījās subjek-
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tīvas tendences, kas uzskatīja Latvijas Centrālo padomi par vienīgo nacio-

nālās pretošanās kustības organizāciju vācu okupētajā Latvijā.

Pēc Otrā pasaules kara padomju pretošanās kustību vērtējot, redzamas arī rak-

sturīgas tendences historiogrāfijā minēt atsevišķas grupas, kas reāli nemaz neeksis-

tēja, tajā pašā laikā atsevišķiem bijušajiem pagrīdes dalībniekiem varēja rasties grūtības

pierādīt savu līdzdalību pretošanās kustībai, jo visas personas, kas kara laikā bija

atradušās vācu okupētajā PSRS teritorijā, tika uzskatītas par aizdomīgām.

Atsevišķās padomju vēsturnieku publikācijās, balstoties uz padomju drošības

iestāžu dokumentiem, pieminēta vairāku lielu pretošanās kustības organizāciju dar-

bība. Taču, iepazīstoties ar šo dokumentu oriģināliem, rodas iespaids, ka 40. gadu

otrajā pusē otrreizējās padomju okupācijas apstākļos par nacionālo pretošanās kus-

tību notiesāto cilvēku krimināllietās bieži vien, lai panāktu to vainas vieglāku pierā-

dīšanu, praktizēta atsevišķu cilvēku mākslīga sasaiste ar lielāku organizāciju darbību.

Daudzi nacionālās pretošanās kustības dalībnieki nonāca dažādās nacistu, bet -

īpaši jāuzsver - viena daļa pēc Otrā pasaules kara pat padomju represīvo iestāžu

nometnēs. Atsevišķas personas netika atklātas vācu okupācijas laikā un turpināja

darboties pretošanās kustībā arī pret padomju okupāciju, tāpēc tika arestētas un

tiesātas, neņemot vērā viņu līdzdalību cīņā pret nacistisko Vāciju.

No 1945. gada 23. jūlija līdz 3. augustam Latvijas PSR IeTK karaspēka Kara

tribunāls notiesāja 49 ar organizāciju "Latvijas Sargi" saistītus cilvēkus, kuri gan

tika apvainoti nevis pretdarbībā vācu okupācijas varai, bet "Dzimtenes nodevībā un

pretpadomju aģitācijā"295. Pēc aculiecinieku liecībām, daudziem apsūdzētajiem ar

organizācijas "Latvijas Sargi" darbību bija visai mazs sakars vai arī tāda vispār

nebija, bet seši apsūdzētie izmeklēšanas laikā gāja bojā. 296 Aktīvākajiem nacionālās

pretošanās kustības dalībniekiem -A. Avotiņam, J. Sildegam un K. Dagdam pie-

sprieda augstāko soda mēru - nāves sodu nošaujot, citiem - no 5 līdz 25 gadiem

ieslodzījumā un izsūtījumā. 297 Tomēr A. Avotiņš tiesas sēdē drosmīgi liecināja: "Mūsu

organizācija gribēja atjaunot neatkarīgu, demokrātisku Latviju [..] Es uzskatīju gan

komunistus, gan nacistus par latviešu tautas paverdzinātājiem un cīnījos kā pret

vieniem, tā pret otriem." 298

1947. gadā laikā no 7. līdz 16. janvārim Latvijas PSR IeTK Kara tribunāls

notiesāja nacionālās pretošanās kustības nelegālo laikrakstu "Latvija" un "Mazais

Latvis" izdevējus un izplatītājus K. Dravu, E. Dravu, J. Liezeri, S. Liezeri, A. V. Teru,

Z. Dīriņu un A. Geidānu, apsūdzot viņus dažāda veida pretpadomju darbībā un,

protams, neievērojot viņu piedalīšanos cīņā arī pret vācu okupāciju Latvijā. 299

K. Dravām un J. Liezerim tiesa piesprieda augstāko soda mēru - nošaušanu, kas

tika izpildīts 1947. gada 8. martā. Pārējie apsūdzētie tika sodīti ar ieslodzījumu uz
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10 vai 5 gadiem un izsūtījumu vēl uz trijiem-pieciem gadiem.300 Ko, vēršoties pret

nacionālās pretošanās kustību Latvijā, nepaspēja izdarīt vienas okupācijas varas

pārstāvji, to īstenoja otri okupanti, bargi uzstājoties pret jebkādiem Latvijas neat-

karības atjaunošanas centieniem.

Perspektīvā nepieciešams salīdzināt un izvērtēt saikni starp kolaborāciju (vācu,

padomju) un pretošanās kustību, jo bieži vien tās neizslēdz viena otru un pastāv

paralēli. Tas pats sakāms par atsevišķu personu -kolaborantu piederību pretoša-

nās kustībai (piemēram, Bruno Kalniņš, A. Valdmanis, G. Celmiņš un citi) un to

darbības vērtējumu.

Interesantas ir Ē. Pārupa sniegtās liecības par Latviešu pašpārvaldes ties-

lietu ģenerāldirektora A. Valdmaņa iespējamo saistību ar pretošanās kustību Lat-

vijā nacistu okupācijas laikā. Viņš min, ka viens no veidiem, kā ietekmēt vācu

politiku Latvijā, ir bijis veicināt tautā pasīvu pretestību okupantiem, bet sarunās

ar tiem oficiāli izteikt vēlmi sadarboties, tajā pašā laikā izvirzot nepieņemamas

prasības, lai novilcinātu laiku un kavētu vācu okupācijas varas mērķu īstenošanu

dzīvē. Ar šādu mērķi uzrakstīts arī A. Valdmaņa 1942. gada memorands "Lat-

viešu problēma",301 kurā aicināts veidot latviešu karaspēka vienības un Latvijai

piešķirt autonomijas statusu līdzīgi kā Slovākijai. Līdz šim dokumentāri nav

apstiprināta šeit sniegtā informācija, ka šī memoranda pirmuzmetumu uz trim

lapaspusēm uzrakstījis A. Dravnieks un Ē. Pārups, bet A. Valdmanis vēlāk to

pārstrādājis. 302 Līdzīgi Ē. Pārups raksturo arī tā saucamos Valdmaņa protokolus 303

par Latviešu pašpārvaldes 1943. gada 27. un 29. janvāra apspriedēm pie SS

un policijas vadītāja Latvijā V. Šrēdera un ģenerālkomisāra Rīgā 0. Drekslera

par leģiona izveidošanu izplatīšanu tautā. Šeit arī tiek minēts, ka ierosinājums

par 100 000 latviešu karavīru iesaukšanu kā laiku vilcinošu un dzīvē nerealizē-

jamu prasību sākotnēji nācis tieši no Virsnieku apvienības vadītāja pulkveža-
leitnanta Kalniņa.

304 Diemžēl reāli nacistiskās Vācijas Bruņotajos spēkos kopumā

tika iesaistīts vēl lielāks skaits latviešu karavīru - apmēram 115 000-120 000

cilvēku. 305

Arī organizācijas "Pērkoņkrusts" vadītājs G. Celmiņš pēc Otrā pasaules kara

beigām, īpaši neakcentējot savu sākotnējo ciešo sadarbību ar vācu okupācijas varu

un atceroties savu līdzdalību pretošanās kustībā, ir liecinājis:".. pēc būtības "Brī-

vās Latvijas" pretestības organizācija ir bijusi visplašākā, spēcīgākā un vienīgā, kas

bija tuvojusies pretestības kustības jēdzienam Rietumu Eiropas izpratnē, un par

tādu būtu arī izvērtusies, ja tai būtu bijusi dota iespēja darboties kaut vēl dažus

mēnešus: vienīgi viņas rīcībā bija laikraksts. Viņas labi izveidotais informācijas

tīkls |āva tai sekot visam, kas notika Latvijā un pat vācu okupācijas iestādēs, kā arī

mēģinājumiem radīt radnieciskas organizācijas Rīgā un provincē. Šāds "Brīvās
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Latvijas" organizācijas izcilais stāvoklis citu līdzīgu grupu starpā tai arī dod tiesības

izteikt savus uzskatus un viedokli ne tikai par līdzšinējo latviešu pretestības iz-

pausmju faktisko nozīmi un sasniegumiem, bet arī no piedzīvojumiem un prakses

secināt rīcību nākotnē." 306

Ļoti atšķirīgi G. Celmiņa darbību vācu okupācijas laikā un saistību ar nacionālo

pretošanās kustību komentējuši labi pazīstami Latvijas jaunāko laiku vēstures

pētnieki. Tā A. Ezergailis raksta, ka G. Celmiņš "1941. gadā ar vācu armiju iesoļo

atpakaļ Latvijā, bet pēc "Pērkonkrusta" slēgšanas tā paša gada augustā Celmiņš

savus pērkoņkrustiešus noved pagrīdē un nodibina plašāko (aiz komunistiem)

pagrīdes tīklu Latvijā. Izdod pagrīdes avīzi "Brīvā Latvija"."307 Savukārt A. Stranga

apgalvo, ka "ambiciozais G. Celmiņš toties ar 1942. gadu sāka vilties nacistos,

neapmierināts ar marionetes lomu. Eksistē apgalvojumi, ka viņš esot iesaistījies

pretošanās kustībā. Tas gan ir pārspīlējums, lai arī 1944. gadā vācieši viņu patiešām

apcietināja un kā "goda apcietinātais" viņš pat nonāca koncentrācijas nometnē,

nekādas viņa pretošanās aktivitātes, izņemot dažu skrejlapu izplatīšanas, nav

zināmas."308 lepriekš izklāstītais faktu materiāls par "Brīvā Latvija. Latvju Raksti"

iznākšanu ļauj apšaubīt abus šos viedokļus un raksturot tos kā pārspīlētus gan no

vienas, gan otras puses.

Izteikti negatīvi G. Celmiņa darbību Otrā pasaules kara laikā vērtē arī H. Biezais

savā publikācijā "Gustava Celmiņa "Pērkoņkrusts" dokumentu gaismā".309 Šie

historiogrāfijā sastopamie dažādie viedokļi mudina rūpīgi iedziļināties pētāmajā tēmā,

nosakot robežšķirtni starp kolaborācijas un pretošanās kustības izpausmēm, kā arī

rosina atturēties no pārsteidzīgiem, kategoriskiem secinājumiem.

Nacionālās un padomju pretošanās kustības tēmas pētniecības ietvaros nepie-

ciešams veikt arī pētījumus par Latvijas bijušo sūtņu Rietumos saistību ar nacio-

nālo pretošanās kustību un Latvijas Padomju valdības saistību ar padomju pre-

tošanās kustību.

Lietderīgi būtu apzināt vēl līdz šim nezināmās bijušo pretošanās dalībnieku

mutvārdu un rakstveida liecības (mūsdienās tas jau daļēji veikts par nacionālo

pretošanās kustību), kā arī izvērtēt padomju okupācijas laikā savāktos vēstures

avotus (Valsts Ārkārtējās komisijas, LPSR ZA vēstures ekspedīciju materiāli) un

iespējamības gadījumā salīdzināt vēl dzīvo personu agrāk sniegtās liecības ar viņu

sniegto informāciju mūsdienās.

Perspektīvā vajadzētu salīdzināt Latvijas un citu Eiropas valstu pretošanās

kustības dalībnieku darbību un kopskaitu attiecīgajā laikposmā, nosakot arī šīs

kustības dalībnieku īpatsvaru uz Latvijas iedzīvotāju kopējā fona, protams, neaiz-

mirstot, ka Latvijā tā norisinājās valstiskuma zaudēšanas un dubultokupācijas

apstākļos.
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Padomju okupācijas laikā padomju pretošanās kustības vēsture tika glorificēta

un izmantota ideoloģiskos nolūkos, tāpēc sabiedrības apziņā bijušajiem pagrīdes

darbiniekiem ierādīja ievērojamu vietu (piemēram, šī tēma pastiprināti tika iekļauta

izglītības iestāžu programmās un tamlīdzīgi). Savukārt mūsdienās vērojama pre-

tēja tendence - nacionālās pretošanās kustības dalībnieku ieguldījums cīņā par

Latvijas neatkarības atjaunošanu nav guvis pienācīgu atzinību ne sabiedrības ap-

ziņā, ne izglītības iestāžu programmās. Pietiekama uzmanība nav pievērsta Lat-

vijā un ārpus tās dzīvojošiem vēl dzīvajiem nacionālās pretošanās kustības da-

lībniekiem.

Pretošanās kustības izpētes tematika varētu būt saistīta arī ar šīs tēmas prak-

tisko aktualitāti mūsdienās, piemēram, ar kompensāciju no Vācijas par vergu

darbaspēka izmantošanu, finanšu līdzekļu atguvi no Šveices bankām (daļa šo

kompensāciju pašlaik ir attiecināta uz personām, kas vajātas to tautības dēļ - ebreji,

čigāni, pēc reliģiskās piederības un seksuālās orientācijas, taču tās netiek attieci-

nātas uz bijušajiem citu tautu pretošanās kustības dalībniekiem, kurus arī skāra

nacistiskās Vācijas okupācijas varas represijas) un tamlīdzīgi.

Pretošanās kustības tematikas nozīme ir saistīta arī ar šīs tēmas aktualitāti

mūsdienās. Vēl dzīvi ir tālaika aktīvi līdzdalībnieki gan Latvijā, gan ārpus tās

robežām. Daudzi no tiem ir cietuši kā no nacistiskā, tā komunistiskā režīma. Šo

cilvēku ieguldījums cīņā par Latvijas neatkarību vēl nav pietiekami izvērtēts. Tikai

1996. gada 25. aprīlī - piecus gadus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas

1991. gada 21. augustā - Latvijas Republikas Saeima pieņēma likumu "Par

nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu". Nacionālās pretošanās kus-

tības dalībnieku skaits, gadiem ejot, paliek arvien mazāks. Valstiskās apziņas un

nacionālās pašapziņas esamība līdzās politikas, ekonomikas un drošības stabili-

tātei ir viens no demokrātiskas Latvijas valsts pastāvēšanas priekšnoteikumiem.

lestāšanās par šīm atziņām pat visnelabvēlīgākos apstākļos - reāli nepastāvot

Latvijas valstij un atrodoties svešas okupācijas varas pakļautībā - ir vēstures

piemērs, kas prasa pienācīgu novērtējumu.

Pretošanās kustības tematika ir politiski nozīmīga, par to liecina pašlaik vērojamā

Latvijas Otrā pasaules kara vēstures problēmu aktualizācija, bieži vien izskanot

tendencioziem formulējumiem par daļas Latvijas sabiedrības saistību ar nacistiskās

Vācijas noziegumiem. Tāpēc īpaši svarīgi uzsvērt, ka liela daļa tālaika Latvijas

sabiedrības piedalījās pretošanās kustībā un vērsās gan pret padomju, gan vācu

okupāciju, ar nevardarbīgiem līdzekļiem popularizējot Latvijas valstiskās neatkarī-

bas atjaunošanu. Tam ir svarīga ārpolitiska nozīme, veidojot Latvijas tēlu starptau-

tiskajās attiecībās.
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Uldis Neiburgs, Dzintars Ērglis

National and Soviet Resistance Movement -the Common and

the Different (1941-1945)

Summary

The aim of this paper is to determine and analyse the activities of both national

and Soviet resistance movements during German occupation of Latvia, trying to

find out the common and the different aspects in the research of this issue. The

article is an attempt to answer questions like - how to define these resistance

movements, what are the main groups of sources and positions in historiography,

what are the problems and perspectives in the research of this theme.

The main attention in the article has been paid to the individual and group

resistance (national and Soviet) and their political manifestations against the German

occupation power in Latvia. The following need of further research will arise in the

future - to analyse overall public opinion during the German occupation (hidden

resistance), resistance against German economic policy, recruitment into the Latvian

Legion, deportation of workforce to Germany etc.

By the term "national resistance movement" the authors have meant both

active and passive demonstration of resistance to the German occupation power

based on the idea of Latvian national independence and restoration of statehood.

The "Soviet resistance movement" means left-wing oriented (Communist) under-

ground groups and organisations, established in Latvia with purpose of re-estab-
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lishment of Soviet Latvia. Both resistance movements were united in fight and

hate against Nazi occupation regime, otherwise their aims were totally different,

subsequently any co-operation between them was impossible.
The national resistance movement hoped to re-establish independence of Latvia

with support from Western democracies, while Soviet resistance movement ope-

rated in accordance with strategic goals of the USSR, i.e. renovation of the USSR

territorial integrity as on 22 June 1941. National resistance movement had estab-

lished contacts with the West through Sweden, however they were weak and the

hopes to get help from the Western Allies did not come true. The Soviet resistance

movement's contacts with the USSR provided ideological, material, ethnical assis-

tance, human resources and co-ordination.

One of the common characteristics of both resistance movements was use

of non-violent methods (political activities, dissemination of proclamations and

papers). These publications usually had similar content, however, there was a lack

of consensus among their authors regarding joint activities against the German

occupation power.

The active fight methods of both resistance movements were different. The

Soviet resistance movement used active methods like sabotage, terrorist acts etc.,

however these activities did not result in any positive outcome to the society of

Latvia. The national resistance movement (underground) did not take active military

actions, although the members collected weapons, munitions, etc. in order to be

ready for a crisis, when the international situation might be in favour of reestablish-

ment of independence.

The continuation of the research will require comparison and evaluation of the

link between collaboration (Soviet, German) and resistance movement, particularly

because they used to co-exist without excluding each other. It would be useful to

compare activities and total number of resistance members in Latvia and elsewhere

in Europe. The proportion of resistance members among other society members

as well as the loss of independence and double occupation status of Latvia should

be taken into account.



Dzintars Ērglis

Padomju represīvo orgānu arestētie ģenerāļa Kureļa

grupas dalībnieki

Bijušā Latvijas armijas ģenerāļa Jāņa Kureļa (1882-1954) vadītajai militārajai

vienībai, kura 1944. gadā oficiāli saucās Rīgas aizsargu pulka ģenerāļa Kureļa

grupa,
1 līdz šim veltīts daudz dažāda rakstura un apjoma publikāciju, gan par

minēto grupu kopumā, gan atsevišķām tās darbības epizodēm.

Visaptverošākie darbi, kuros izmantots plašs arhīvu materiāls un publi-

kācijas par Kureļa grupu, pieder Haraldam Biezajam 2 un Leonidam Šiliņam. 3

Bez tam kureliešu darbība atzinīgi novērtēta latviešu emigrācijas vēsturnieku

un publicistu Edgara Andersona,4 Edgara Dunsdorfa, 5 Valentines Lasmanes, 6

Kārļa Kangera,7 Arnolda Aizsilnieka,8 Ādolfa Alfrēda Blāķa, 9 Žaņa Unāma, 10 Žaņa
Epnera, 11 Ērika Pārupa, 12 Induļa Kažociņa, 13 Jāņa A. Krēsliņa, 14 Arnolda Lūša, 15

Augusta Lāča, 16 Jūlija Poča, 17 Gunāra Rodes, 18 Ojāra Celles,19 Jāņa Brieža,20

Aleksandra Berka21
un vairākos enciklopēdiska rakstura darbos,22 kā arī at-

sevišķos rakstos 23 un rakstu sērijās. 24 Minētie autori uzsvēruši kureliešu pre-

testību nacistiskajam okupācijas režīmam un cīņu par Latvijas valstiskuma

atjaunošanu.

Savukārt visai noraidoši un bieži vien pat krasi negatīvi kureliešu kustību

vērtējuši emigrācijas pārstāvji Rudolfs Bangerskis, 25 Arturs Silgailis, 26 Osvalds

Freivalds, 27 Gustavs Celmiņš,
28

Alberts Eglītis,
29 Aleksandrs Lasmanis,30 Arvīds

Dravnieks, 31 Kārlis Augstkalns, 32 Jēkabs Leitītis, 33 Jānis Vītols, 34 Alfreds Bērziņš, 35

Arnolds Šiņķis, 36
,

Rūdolfs Turks, 37 krājuma "Latviešu karavīrs otra pasaules kara

laikā" sastādītāji38
un citi, dažreiz pat anonīmi autori. 39 Šie rakstītāji pārsvarā bija

vācu armijas latviešu divīziju virsnieki vai personas, kuras nacistiskās okupācijas
laikā ieņēma augstus administratīvos amatus. Viņu vērtējumā kureliešu kustība

esot nesusi latviešu tautai tikai liekus upurus un vājinājusi tautas pretošanās

spējas atkārtotas padomju okupācijas draudu priekšā.

Kureliešu tēmai nedaudz pieskāries arī vācu vēsturnieks Hans Dīters Handraks

(Hans-Dieter Handrack)40 un angļu publicists Toms Bovers (Tom Bowery, kuru

darbos vietumis ir faktu kļūdas.
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Vienīgā par kureliešiem sarakstītā padomju autoru grāmata ir Osvalda Eglītes

"Ēnas purvā".42 Citi padomju laika autori -Vilis Samsons,43 Jānis Dzintars,44 Alfrēds

Raškevics, 45 Marģers Vestermanis un Raisa Tizenberga,46 Jānis Riekstiņš, 47 Helmuts

Kreicbergs, 48 Anna Pazare,49 Ābrams Kleins, 50 Fricis Bergs,51 Jānis Vēvers, 52 kā arī

autoru kolektīvi dažādos krājumos 53 kureliešu kustību īsumā aplūkojuši, rakstot

par citām Otrā pasaules kara problēmām. Padomju vēsturnieki kureliešus dēvēja

par buržuāziskajiem nacionālistiem, uzsvēra viņu saistību ar vācu izlūkdienestu un

padošanos bez cīņas nacistiem 1944. gada 14. novembrī.

Pēcpadomju periodā Latvijā kureliešu tēmai pievērsies Ēriks Jēkabsons, 54 Uldis

Neiburgs, 55 Arvids Memenis, 56 Valdis Stūrmanis57 un šī raksta autors58
.

Kurelieši

minēti V. Samsona,59 Latvijas Okupācijas muzeja, 6o Latvijas Valsts arhīva61 un Latvijas

vēstures institūta62 sagatavotajos dokumentu krājumos, Tālivalža Vilciņa sagatavo-

tajā Jāņa Veides dienasgrāmatas publikācijā,63 kuru emigrācijas presē pārstāstījis

Alfreds Jānis Bērziņš, 64 Heinriha Stroda,65 Vinetas Rolmanes, 66 Arvja Popes67 un

L. Birziņas68 pētījumos. Recenzējot H. Biezā grāmatu, tēmas izpētes līdzšinējo
stāvokli īsumā analizējis Normunds Bekmanis. 69 Savās atmiņās dalījušies bijušie

kurelieši Indulis Dišlers, 70 Jānis Rubenis, 71 Edvīns Daiga72 un Kurts Grīnups,73 tā-

laika notikumu aculiecinieki Rihards Rubīns, 74 V. Stiķe
75

un A. Mežgailis. 76 Par Ku-

reļa grupu rakstījis arī akadēmiķis Jānis Stradiņš,77 žurnālisti Uldis Šmits, 78 Ainārs

Dimants,79 Klāvs Radziņš, 80 Vanda Tomaševiča,81 Biruta Gereiša, 82 Jānis Trops, 83

Jēkabs Avots 84 un Nikolajs Kabanovs 85. Viedokli par Kureļa grupu paudis mūsu

valsts oficiālais laikraksts "Latvijas Vēstnesis". 86 Tās darbība aprakstīta arī dau-

dzās Latvijas vēstures grāmatās skolām. 87

Kureliešu tēma aplūkota arī daiļliteratūrā. To savos darbos skāruši Arveds

Švābe, 88 Ingrīda Vīksna, 89 Arvīds Grigulis,90 Francis Rekšņa, Harijs Gāliņš91 un

I. Dišlers. 92

Lai gan par kureliešiem ir daudz publikāciju, nepublicēti un pilnībā neizmantoti

materiāli par viņiem glabājas Latvijas Kara muzejā, 93 Latvijas Zinātņu akadēmijas

Centrālajā arhīvā, 94 Herberta Hūvera vārdā nosauktā institūta arhīvā Stenfordā ASV95

v.c. dokumentu krātuvēs Latvijā un ārzemēs.

1987. gadā bijušais Kureļa štāba saimnieciskais darbinieks Vilis Pāvulāns

(1906-1995) rakstīja: "Vēl kāds zīmīgs faktors: kureliešus nīda vācieši, krievi un

trimdā viena daļa mūsu tautiešu, un it sevišķi tādu ir daudz starp Daugavas

Vanagiem. Mums, kureliešiem, nav iespējams pret šo dinastiju cīnīties, jo prese

mūsu iebildumus neņem pretī."96 Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas situā-

cija šajā ziņā krasi mainījusies. Nacistu nogalināto kureliešu piemiņa godināta,

uzstādot viņiem vairākas piemiņas zīmes.97 20. gadsimta 90. gadu zinātniskās

publikācijas un ievērojamais rakstu skaits Latvijas presē liecina, ka interese par
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šo tēmu nav apsīkusi un tā apskatāma no vairākiem jauniem aspektiem, turklāt

nav neviena autora, kurš, līdzīgi daļai emigrācijas pārstāvju, nepamatoti asi

kritizētu Kureļa grupu.

Savukārt to kureliešu liktenis, kurus arestēja padomju represīvie orgāni,

vēstures literatūrā faktiski palicis nepētīts, izņemot dažus J. Dzintara rakstus; 98

arī par viņu skaitu ir dažādas versijas. Tāpēc raksta mērķis ir noskaidrot pēc

iespējas precīzāk patieso cilvēku skaitu, kurus padomju varas iestādes represēja

par piederību minētajai grupai. Laikposmā no 1944. gada līdz 1965. gadam, kad

cilvēkus arestēja par piederību Kureļa grupai, notika pārmaiņas PSRS valsts

drošības orgānu struktūrā un pakļautībā: pastāvēja NKGB (Valsts drošības tautas

komisariāts), MGB (Valsts drošības ministrija), MVD (lekšlietu ministrija) un,

visbeidzot, KGB (Valsts drošības komiteja). 99 Rakstā šīs organizācijas apzīmētas

ar nosaukumu - padomju represīvie orgāni.
Raksta pamatā ir bijušā Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts drošības komi-

tejas arhīva materiāli, kuri tagad glabājas Latvijas Valsts arhīva 1986. fondā. 100

Apcietināto kureliešu liecības krimināllietās ir kritiski vērtējamas, bet kopumā tās ir

ļoti plašs un unikāls materiāls par viņu traģisko likteni.

Strādājot pie krājuma "No NKVD līdz KGB", tika noskaidrots, ka padomju varas

represīvie orgāni Latvijā arestēja vismaz 193 Kureļa grupas dalībniekus. 101 Anali-

zējot katru krimināllietu atsevišķi, šis skaitlis izrādījās daudz lielāks, jo visiem

arestētajiem kureliešiem apsūdzības formulējumā nebija norādīts, ka viņi sastā-

vējuši Kureļa grupā. Viņus apsūdzēja kā aizsargus, diversantu un teroristu grupas

dalībniekus, kā arī tika minētas vēl citas apsūdzības. Gandrīz katrā Kureļa grupas

dalībnieka krimināllietā ir atrodama informācija arī par citiem kureliešiem. 102 Bieži

arestēto darbība Kureļa grupā nav minēta pat apsūdzības slēdzienā, bet tikai

izmeklēšanas protokolos, tāpēc nevar apgalvot, ka šī raksta pielikumā ir iekļauti

pilnīgi visi padomju represīvo orgānu arestētie Kureļa grupas dalībnieki. Tiesa,

noskaidrotais skaitlis - 308 -tomēr ir daudz precīzāks nekā citos izdevumos, arī

rādītājā "No NKVD līdz KGB" minētais, un domājams, ka tas tuvu atbilst patie-

sajam padomju represīvo orgānu arestēto kureliešu skaitam. Noteikt absolūti precīzu

skaitli nav iespējams arī tāpēc, ka atsevišķiem arestētajiem izmeklēšanas gaitā izde-

vās noslēpt savu darbību Kureļa grupā.

Vai piederība Kureļa grupai padomju izmeklētāju uztverē skaitījās nopietns

noziegums? Uz šo jautājumu nevar sniegt viennozīmīgu atbildi. Atkarībā no tā, vai

arestētajam bez piederības Kureļa grupai tika inkriminētas arī citas apsūdzības,

atkarībā no laikposma, kad tika izdarīts arests, kā arī no izmeklētāja kurelieši da-

žādi tika pratināti par darbību grupā. Vieniem par darbību Kureļa grupā bija sarak-

stīti visi pratināšanas protokoli, citiem - tā pieminēta tikai epizodiski. No absur-
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dajiem padomju tiesu spriedumiem nav izprotams, kāpēc daļu arestēto, U, tos,

kas tika apsūdzēti tikai par piederību Kureļa grupai, tiesa attaisnoja vai arī lietu

pārtrauca jau izmeklēšanas gaitā, bet citus notiesāja, turklāt arī soda mēri bija

visai atšķirīgi -no 2 līdz 15 gadiem. 103 Atkrīt arī pieņēmums, ka mazāku sodu

saņēma tie, kuri pēc kara sadarbojās ar padomju valsts drošības orgāniem. Ja

kurelietis pildīja savas represīvajiem orgāniem dotās saistības, tad vispār netika

arestēts, bet saistību nepildīšanas gadījumā saņēma bargu sodu - nevis trīs vai

piecus, bet gan desmit un vairāk gadu ieslodzījumā.

Piespriestie sodi kureliešiem bija ļoti dažādi, bet nav nozīmes tos sīkāk iz-

dalīt, jo viņus bieži vien vienlaicīgi tiesāja arī par citām izvirzītajām apsūdzī-

bām. Vienīgi jāpiebilst, ka apsūdzībā par piederību Kureļa grupai nāves sods

tika piespriests 13 (izpildīts septiņiem), pirms tiesas apcietinājumā mira 12

(Rīgā - septiņi, Permas apgabala Široklagā - trīs un Krasnojarskas novada

Kanskā - divi), izmeklēšanas gaitā tika atbrīvoti desmit, bet tiesā attaisnoti sep-

tiņi cilvēki.

Padomju represīvo orgānu izmeklētāju viedokli par Kureļa grupu vislabāk

atspoguļo apsūdzības slēdzieni:

"Visaktīvākais aizsargu formējums ir ģenerāla Kureļa bandītiskais štābs.

Noskaidrots, ka ģenerāla Kureļa vadītais Rīgas aizsargu štābs vācu izlūk-

dienesta uzdevumā 1944. gada augustā un septembrī deva norādījumu visām

savām apakšvienībām, kā arī apriņķu un pagastu aizsargu organizācijām pāriet

nelegālā stāvoklī graujoša darba veikšanai Sarkanās armijas aizmugurē.

Šajā nolūkā uz vietām iepriekš tika rīkoti vadītāju saieti, bet pēc tam arī visu

apriņķu un pagastu aizsargu organizāciju locekļu saieti. Daudzos apriņķos un

pagastos šie saieti notika ģenerāla Kure\a štāba pārstāvju, to vidū virsnieku Upel-

nieka, Dišlera, Linkoviča vadībā, kuri nolasīja ģenerāla Kureļa pavēli.

Vienā no šīs pavēles punktiem tika norādīts:

"Darbs organizējams tā, lai Sarkanās armijas aizmugurē aizsargi šautu no katra

stūra, no katra krūma, nedodot nevienam mieru ne dienu, ne nakti."

Pēc kontrrevolucionārajiem saietiem klātesošie iestājās ģenerāla Kureļa diver-

santu teroristiskajās bandās un sadalījās divās -pamata un rezerves grupās.

Pamata grupā ietilpa 1901. gadā dzimušie un jaunāki aizsargi, bet rezerves -

vecāka gadagājuma aizsargi.

Pamata grupas aizsargi tika nosūtīti uz militārajām apmācībām nometnēs un

SS bataljoniem, lai apgūtu sacelšanās cīņas taktiku Sarkanās armijas aizmugurē.

Pagastos palikušie rezerves grupu aizsargi tika apgādāti ar ieročiem no

ģenerāļa Kureļa Rīgas štāba bāzēm, bet daļa ieroču aizsargu apbruņošanai un

vēlākai izmantošanai sacelšanās nolūkos glabājās nelegālās noliktavās.
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Izmeklēšana arī noskaidrojusi, ka no ģenerāla Kureļa grupas bandu dalībnie-

kiem tika atlasīti aizsargi un nosūtīti uz skolām, kuras sagatavoja diversantu

teroristisko grupu vadītājus graujošai darbībai Sarkanās armijas aizmugurē, turklāt

šo vadītāju uzdevums bija pēc skolas beigšanas ierasties pagastos un nokomplektēt
bandītu grupas no pagastos dzīvojošiem aizsargiem, lai veiktu sacelšanos.

Bez tam no Kureļa bandītu grupas dalībniekiem tika nokomplektētas speciālas

vācu izlūkdienesta diversantu teroristiskās skolas, kurās aizsargi gatavojās grau-

jošai darbībai Sarkanās armijas aizmugurē.
'm

Pēc vācu armijas atkāpšanās no Vidzemes Rīgas apriņķī palikušie Kureļa gru-

pas dalībnieki nespēja nopietni pretoties Sarkanajai armijai, absolūtais vairākums

to pat necentās darīt. Viņi pamatā tika arestēti vēl kara laikā 1944. gada beigās un

1945. gada sākumā.

Kamēr Kureļa grupa atradās Vidzemē, brīvprātīgo bija maz. Pamatā tie bija

vācu armijas dezertieri, kā izņēmums minams no Salaspils nometnes izbēgušais

Ignats Armanis, 105
viņi, līdz iestājās Kureļa grupā, dzīvoja nelegāli un bieži vien

atradās bezizejas stāvoklī.

Galvenie motīvi, kāpēc cilvēki iestājās Kureļa grupā, bija šādi: uzturoties šajā
vienībā, nebija jābaidās no vācu žandarmērijas par dezertēšanu no vācu armijaslo6

un soda par izvairīšanos no dienēšanas vācu armijā.107 Retāk iestāšanās iemesls bija

baumas, ka vācieši kureliešus Rīgas apriņķī neizvedīs no piefrontes joslas un viņi
varēs palikt savās mājās, 108 bet Kurzemē bēgļiem noVidzemes ziemā nebija darba. 109

Rīgas apriņķa policijas 3. iecirknī ietilpa Taurupes, Zaubes, Kastrānes, Ķeipe-

nes, Lauberes, Madlienas, Meņģeles, Plāteres un Suntažu pagasts, bet 4. iecirknī-

Pļaviņu pilsēta, Aizkraukles, Bebru, Jumpravas, Kokneses, Krapes, Lēdmanes,

Lielvārdes, Birzgales, Skrīveru, P|aviņu un Viskaļu pagasts. 110 3. iecirkņa kanceleja

atradās Ķeipenes pagasta Viļņos, bet 4. iecirkņa - Skrīveros. 111 Līdz 1926. gadam

dzimušie vīrieši, kuri dzīvoja Rīgas apriņķa 3. un 4. policijas iecirkņa teritorijā, tika

ar pavēsti - retāk ar ziņneša starpniecību izsaukti uz sava pagasta valdi un no

turienes aizvesti uz Skrīveriem vai arī uzreiz izsaukti uz Kureļa štābu Robežos. Tā,

piemēram, pavēstei, kura tika izsūtīta Skrīveru pagasta iedzīvotājam Pēterim Alber-

tam Voldemāram Dzelzkalējam, bija šāds teksts:

Uzaicinājums

Pēterim Dzelzkalējam Daugaviešos

Lai Latvija būtu un pastāvētu, tagad ir tikai viens noteikums: cīņa un visu spēku

iesaistīšana aizsardzības darbā. Tādēļ visu ieročus nest spējīgo vīriešu pienākums

saistīties Latviešu SS leģionā vai aizsargu organizācijā kopējai cīņai pret austrumu

ienaidnieku.
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Aizsargi arvien bijuši tie, kas blakus savam ikdienas darbam ir ziedojuši sevi

iekšējās aizsardzības darbam un darbos pierādījuši tautas mīlestību un uzupu-

rēšanos.

Jūsu vārds līdz šim nav atrasts aizsargu sarakstos, tādēļ uzaicinu Jūs

ierasties ceturtdien š.g. 17. augustā pīkst. 8 Skrīveru pagasta Robežos pie

Rīgas aizsargu pulka atsevišķās grupas komandiera un iestāties aizsargu or-

ganizācijā.
Ar iestāšanos aizsargos Jūs pierādīsat, ka esat īsts Latvijas dēls, kas grūtā

brīdīgatavs ziedot spēkus savas tautas sargāšanai.

Nepieteikšanās gadījumā Jūs uzskatīs par tādu, kam nerūp tauta un dzimtene

un ko līdzcīnītāji apzīmē ar vārdu "dezertieris".

Pamats: Rīgas aizsargu pulka atsev. grupas komandiera š.g. 6. augusta raksts.

Skrīveros J. Liepa (paraksts)
1944. g. 15. augustā. Skrīveru pagasta vecākais" 2

Jāpiebilst, ka šāds uzsaukums, tikai nosūtīts citai personai, jau publicēts grā-

matā "Ēnas purvā". 113

Arī pavēstei, ko saņēma Kārlis Jakobsons, bija līdzīgs saturs.

Aicinājums

God. Kārlim Jakobsonam, dzīv. Bebru pagasta Jaunozolos.

Tēvija briesmās! Boļševiki svēto Latvijas zemi mīda, posta, dedzina, mūsu

tautu apkauj, mēs - latvieši pazīstam šo ienaidnieku. Katra godīga savas tautas

dēla pienākums ir cīnīties. Vienīgā legālā iespēja organizēt latviešu spēkus cīņai

ar ienaidnieku ir iesaistīties latviešu SS leģionā vai aizsargu organizācijā.

Šinī sakarībā Rīgas aizsargu pulka atsevišķās grupas komandieris ģenerālis

Kurelis uzdevis nekavējoties iesaistīt aizsargu organizācijā visus ieročus nest

spējīgos vīriešus, kas dzimuši 1884. gadā, un jaunākus.

Pamatojoties uz teikto, uzaicinu Jūs ierasties š.g. 10. augustā pīkst. 8-os pie

pagasta nama aizsargu nodaļas priekšnieka rīcībā.

Laikā no 1884. gada līdz 1900. gadam dzimušos saformēs pagasta aizsargu

nodaļā, kas paliks uz vietas sava pagasta un tuvākās apkārtnes aizsardzībai, bet

1901. gadā dzimušos un jaunākos nozīmētās vietās saformēs cīņai vienībās.

Aizrādu, ka šī aicinājuma nepildīšanas gadījumā Jūs tiksat uzskatīts par

dezertieri - dzimtenes nodevēju.

Bebros 1944. gada 7. augustā.

Pagasta vecākais (paraksts)

Aizsargu nodaļas priekšnieks (paraksts)." 4
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Šīs pavēstes mainīja daudzu gados vecāku Rīgas apriņķī dzīvojošu vīriešu lik-

teni. Ja nebūtu šī iesaukuma Aizsargu organizācijā, viņi pēc Sarkanās armijas

ienākšanas noteikti netiktu arestēti, jo piederība Kureļa grupai bija šo cilvēku

vienīgais noziegums. Savukārt Kurzemē Kureļa grupa papildinājās tikai ar brīv-

prātīgajiem.

Rīgas apriņķī daudzi Kureļa grupas dalībnieki, tuvojoties frontes līnijai, dezertēja.

Dezertēšana visbiežāk notika Skrīveros 1944. gada septembra vidū, kad vienību

grasījās pārcelt uz Kurzemi un klīda baumas, ka to varētu nosūtīt uz frontes iecirkni

starp Lielvārdi un Pļaviņām, vai arī evakuācijas sākumposmā pa ceļam no Skrīveriem

līdz Rīgai. Daži pēc kara arestētie kurelieši bija dezertējuši no grupas arī Kurzemē.

Kopumā no grupas bija dezertējuši 54 padomju arestētie kurelieši: 50 Vidzemē un

četri Kurzemē. Tomēr Kureļa grupas dezertieri, no padomju izmeklētāju viedokļa,

tādējādi nebija savu vainu mīkstinājuši un tāpat tika apsūdzēti par to, ka viņi esot

palikuši Sarkanās armijas aizmugurē, lai veiktu terora aktus un diversijas.

Ja kurelieši bija dezertējuši ar ieroci, vairākums to nodeva vietējā pagasta

izpildkomitejā vai arī Sarkanās armijas karavīriem. Tas apliecina, ka viņi nedomāja

cīnīties pret padomju varu. Tikai daži arestētie nebija atdevuši ieroci padomju varas

iestādēm. Zigurdam Dreimanim šauteni atņēma milicija,115 Pēterim Strādinām -

sarkanarmieši, 116 bet Jānim Lapsām 117
un Voldemāram Bukam 118 ieroci un munīciju

konfiscēja aresta brīdī. Savukārt Grigorijs Jakovļevs, 119 Roberts Millersons 120 un

Artūrs Bānītis 121 apgalvoja, ka šauteni aizsvieduši. Bija arī atsevišķi gadījumi, kad

Kureļa grupas dalībniekiem, piemēram, Kārlim Jakobsonam,122 Jānim Kušķim, 123

Jānim Bičevskim, 124 Kārlim Sudrabam 125
un Jānim Brudzinskim, 126 ieročus atņēma

vācu armijas karavīri atkāpjoties. Tikai viens kurelietis - Arvīds Krasts aizturēšanas

brīdī ar ieroci pretojās sarkanarmiešiem. 127

Atsevišķi kurelieši - Jānis Vīksna, 128 Arturs Sniedze, 129 Jānis Briģis 130 v.c. pēc

Sarkanās armijas ienākšanas savā pagastā dzīvoja nelegāli, bet lielākā daļa neslēpās,

jo nedomāja, ka būtu izdarīts noziegums pret vienu vai otru okupācijas režīmu. Un

tā tas arī bija. Vecāka gadagājuma vīri, dzimuši pirms 1901. gada, turpināja dzīvot

savās mājās, bet tik un tā tika arestēti.

Patiesībā padomju aizmugurē darbojās tikai Skrīveru pagastā Jāņa Vēzīša 131 un

Madlienas pagastā Kārļa Jēkabsona 132 vadītās grupas, kuras bija nelielas un jau
1944. gada nogalē tika sagrautas. Nerealizējās arī štāba dotie solījumi par vācu

lidmašīnām, kuras apgādāšot aizmugurē palikušās kureliešu grupas.
133 Padomju

izmeklētāji bieži vien pārspīlēja nacionālās pretestības kustības apmērus un panā-

kumus, lai tādējādi izceltu savu lomu tās sagraušanā, bet attiecībā par Kureļa grupas

dalībniekiem jāsaka, ka krimināllietās nekas nav minēts par Vidzemē palikušo

kureliešu pretdarbību Sarkanajai armijai.
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Padomju izmeklētājus galvenokārt interesēja to Kureļa grupas dalīb-

nieku darbība, kuri bija apmācīti vācu izlūkdienesta skolās Rīgā un Rīgas apriņķa

Ikšķiles pagastā. Vēl viņus interesēja Sarkanās armijas aizmugurē palikušo Ku-

reļa grupas dalībnieku vārdi un atstātās ieroču slēptuves Rīgas apriņķa Bebru

pagasta Kalnāju mājās, 134 Skrīveru pagasta Akmentiņu māju apkārtnē, 135 Kastrā-

nes pagastā 136 v.c.

Padomju represīvo orgānu arestēto kureliešu krimināllietās daļēji var atrast

atbildi jautājumam, cik Kureļa grupas dalībnieku palika Sarkanās armijas aiz-

mugurē 1944. gada septembrī. J. Dzintars norāda, ka no paredzētajiem 120 kure-

liešiem padomju aizmugurē palika 40 vīru, 137 bet pārējie aizbēga līdzi vācu armijai

uz Kurzemi. Vēlāk šis skaitlis tika precizēts -44 vīri.138 R. Bangerska atmiņās

minēts, ka pēc Kureļa grupas atkāpšanās no Skrīveriem Sarkanās armijas aiz-

mugurē atstāti 150 cilvēki. 139 H. Biezais grāmatā "Kurelieši", kuru pamatoti uzskata

par vispilnīgāko pētījumu par Kureļa grupu, arī tam piekrīt, jo šo skaitli devis

pats ģenerālis J. Kurelis. 140 Izskatot krimināllietas, konstatēju, ka Vidzemē ares-

tēts vismaz 214 Kureļa grupas dalībnieku, kas nebija atkāpušies kopā ar vācu

armiju uz Kurzemi, bet nav iespējams konstatēt, kurš no viņiem tika atstāts

Sarkanās armijas aizmugurē diversiju veikšanai un kurš palika dzīvot savā pagastā,

jo nevēlējās doties bēgļu gaitās. Padomju represīvo orgānu apsūdzībās gandrīz

visi kurelieši bez piederības Kureļa grupai tika apvainoti arī par to, ka gatavoju-

šies organizēt teroraaktus padomju aizmugurē.

Visvairāk arestēto bija dienējis kādā no trim strēlnieku rotām, Rubeņa bataljonā

un teritoriālajās grupās pagastos, kur salīdzinoši bija daudz vairāk cilvēku nekā

citās vienībās.

Arestēto cilvēku skaits no Kureļa grupas apakšvienībām ir šāds:

štābs - 2;

1. rota-18;

2. rota -46;

3. rota-21;

ložmetējnieku rota - 6;

velosipēdistu vads-3;

saimniecības komanda -16;

leitnanta Rubeņa atsevišķais bataljons -30;

teritoriālās grupas pagastos -102.

Citiem arestētajiem izmeklētāji pratināšanā nav likuši nosaukt vienību. Vēl

apcietināto vidū bija vairāki radisti, sakarnieki, sanitāri un karavīri no dažā-

dām Kureļa grupas apakšvienībām, kuras no jauna radās Kurzemē un bija izkai-

sītas dažādās vietās, galvenokārt Ventspils apriņķī - Ēdoles, 141 Usmas 142 un
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Zlēku pagastā, 143 Piltenes pagasta Rapatu ciemā,144 Dundagas pagasta Vados, 145 kā

arī Kuldīgas apriņķa Kuldīgas pagastā,146 Tukuma apriņķa Vānes pagastā 147 v.c.

Arestēto kureliešu liecībās vairākkārt minēts, ka Skrīveros bijusi arī marša rota,

kura sastāvējusi tikai no leģiona dezertieriem. 148 Kureļa štāba virsnieks i Dišlers

1945. gada 5. jūnijā sastādītajā149 un 1986. gada 30. jūnijā papildinātajā150 5. Rīgas

aizsargu pulka ģenerāļa Kureļa atsevišķās grupas organizācijas shēmā 1944. gada

septembrī gan tādu rotu nenorāda.

Kureļa grupas augstākās militārpersonas, kuras nonāca padomju apcietinājumā,

bija Kureļa štāba sakaru virsnieks, mācību vada un velosipēdistu rotas komandieris

I. Dišlers un atsevišķā bataljona, kurš dislocējās Ēdoles pagastā, komandieris

virsleitnants Vilis Strautnieks.

Padomju represīvo orgānu arestētie Kureja grupas radisti bija Latvijas Centrālās

padomes dalībnieki Rihards Zande 151 un Pēteris Klibiķis, 152 kā arī Kurts Aleksandrs

Grīnups, 153 Aleksandrs Akmentiņš 154
un Jānis Veisbergs. 155 R. Zandes, 156 P. Klibiķa 157

un K. A. Grīnupa158 gaitas Kureļa grupā jau aprakstītas vēstures literatūrā, tāpēc īsi

aplūkojama A. Akmentiņa un J. Veisberga darbība.

Bijušais VEF tehniskās daļas direktora vietnieks A. Akmentiņš 1944. gada

oktobra vidū ieradās no Rīgas Talsos un, tā kā viņam nebija personas dokumentu,

griezās Kureļa štābā Strazdē. A. Akmentiņu pieņēma Kristaps Upelnieks, kurš

viņu savervēja par Kureļa grupas radistu, izsniedza divas padomju ražojuma rācijas

"Sever" un piedāvāja slēpties Ventspils apriņķa Ugāles pagastā. Turklāt pēc

K. Upelnieka norādījuma ar rācijām nedrīkstēja strādāt, pat nedrīkstēja izmēģi-

nāt, kā tās darbojas. A. Akmentiņš dzīvoja Ugāles pagasta Upītēs līdz 1944. gada
novembra sākumam, kad divi vācu karavīri ieraudzīja mājās rācijas deta-

ļas, aizturēja A. Akmentiņu un nosūtīja viņu uz Kureļa štābu. Kopā ar Kureļa

štābu viņš tika arestēts un piecas dienas atradās Talsu cietumā, bet pēc tam ar

"SS Jagdverband Ostland" operatīvā štāba priekšnieka Borisa Jankava starpniecību

tika atbrīvots. 159

J. Veisbergs ar A. Akmentiņa starpniecību iestājās Kureļa grupā 1944. gada

novembra sākumā. Viņš saņēma uzdevumu salabot radioaparatūru, kas atradās

A. Akmentiņa dzīvoklī Talsos. Otrā dienā pēc J. Veisberga iestāšanās Kureļa grupā

viņš kopā ar A. Akmentiņu Talsos paņēma divus bojātus "Sever" X\ņa radiostaci-

jas komplektus un aizveda tos uz Ugāles pagasta Ukleitu mājām, kur J. Veis-

bergs tos saremontēja un sagatavoja darbam. J. Veisbergs dežurēja pie radio-

stacijas un gaidīja pavēli nodibināt radiosakarus ar citām Kureļa grupām, kuras

atradās tālāk no štāba. 12. novembrī J. Veisbergu arestēja un nosūtīja uz Talsu

cietumu, kur viņš atradās astoņas dienas. J. Veisbergu trīs reizes pratināja par
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Kureļa grupas uzdevumiem, galvenokārt interesējās, ar ko kurelieši uzturējuši

radiosakarus. Pirmajā pratināšanas reizē piedalījās arī B. Jankavs, kurš piedāvāja

J. Veisbergam braukt par pasniedzēju uz radistu skolu Vācijā, bet viņš atteicās.

Pēc trešās pratināšanas J. Veisbergu atbrīvoja. 160

Vairākos gadījumos arestēšanas iemesls bija dažas Kureļa grupā pava-

dītas dienas, dažreiz pat stundas. Tā, piemēram, Vladimirs Vilipsons par vienu

Kureļa grupā pavadītu nakti gadu un divus mēnešus atradās apcietinājumā. 161

V Vilipsons pēc kuņģa čūlas operācijas Skrīveros ieradās 25. augustā ap pulk-

sten 22. Otrā rītā viņš uzrādīja ārsta zīmi - un Kurelis viņu slimības dēļ atbrī-

voja no dienesta. Ap pulksten 10-11 viņš aizbrauca mājās. 162 Jānis Ābele Kureļa

grupā atradās divas dienas. 163 1944. gada 9. novembrī viņš Ventspils apriņķa

Puzes pagastā iestājās Kureļa grupā un štābā saņēma apliecību. Pēc divām die-

nām J. Ābele atvaļinājās uz sešām dienām, lai atvestu ģimeni tuvāk štābam, bet

Kureļa grupā neatgriezās un palika dzīvot pie ģimenes Talsu apriņķa Sten-

des pagastā. 164

Vairākus cilvēkus no Kureļa grupas atbrīvoja, jo viņi saimnieciskajā darbā bija

neaizvietojami meistari. Tādi bija kuļmašīnas mašīnisti Jānis Vīksna, 165 Arvīds

Briedis, 166 Roberts Auziņš167 un Pāvels Kļaviņš, kurš Kureļa grupā pabija tikai da-

žas stundas, 168 dzelzceļa darbinieks Alfrēds Matisons, 169 kurpnieks Pēteris Volde-

mārs Eglītis 170 v.c. Darbojoties saimniecības komandā, Jānim Ģēģerim 171 nebija

nekā kopēja ar Kureļa grupu kā vien Robežu īpašnieka Kristapa Granta mājas

remontēšana. Savukārt Jānis Lipše, kamēr atradās Kureļa grupā, mūrēja Skrī-

veru pagastā kādam vācu armijas pulkvedim krāsni. 172 Un tomēr visi minētie cil-

vēki tika arestēti.

Arestēto vidū bija arī piecas Kureļa grupā strādājošas sievietes. Marija Lure,

kalpone Robežu mājās, kur bija apmeties Kureļa štābs, apkalpoja pie galda virs-

niekus. 173 Albertīna Dovnaroviča-Avota strādāja Rubeņa bataljona virtuvē, 174 bet

Veronika Fjodorova bija šī bataljona medmāsa. 175 Lidija Āriņa bija tulks un mašīn-

rakstītāja,
176 bet, ko Kureļa grupā darīja Anna Veidemane, tas izmeklēšanas proto-

kolā nav minēts. 177 Tiesa, bez darbības Kureļa grupā viņām tika izvirzītas vēl citas

apsūdzības.

Kurzemes katlā, ko Hitlers savās pavēlēs dēvēja par "Kurzemes cietoksni",

palikušos kureliešus padomju varas orgāni represēja pēc nacistiskās Vācijas kapi-

tulācijas, turklāt vairākus pēc tam, kad viņi jau bija atradušies ieslodzījumā dažā-

dos vācu cietumos Kurzemē vai koncentrācijas nometnēs Polijā. Tādējādi šos

kureliešus apcietināja un tiesāja abi totalitārie režīmi. Nacistu un pēc tam padomju

varas arestētie kurelieši pēc grupas sagrāves 1944. gada novembrī bija: Aleksandrs
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Līdaks, 178 Jānis Rubenis, 179 Roberts Enkūzens, 180 Aleksandrs Lejietis,
181 Tālivaldis

Nīgals, 182 Grigorijs Kopmans, 183 Aleksandrs Akmentiņš, 184 Voldemārs Vītols,185 Ansis

Krūklis, 186 Ernests Kleperis, 187 Krišjānis Sakne,188 Jānis Veisbergs, 189 Kārlis Alberts

Anševics 190 un Jānis Lukstiņš. 191

K. A. Anševics līdz 1945. gada 27. martam atradās nometnē Dancigā. Kad

Sarkanā armija sāka bombardēt Dancigu, K. A. Anševics un vēl trīs cilvēki no

nometnes pārbēga pie Sarkanās armijas un tika ieskaitīts 205. strēlnieku rezer-

ves pulkā. 192 Savukārt J. Lukstiņš pēc Kureļa štāba sagrāves 23. novembrī

tika apcietināts un no Ventspils aizvests uz Gotenhāfenu, bet no turienes

2. decembrī - uz Berentu. Tur arestētos, kuri bija dienestam derīgi, iedalīja

15. SS divīzijā. 1945. gada 5. aprīļa rītā J. Lukstiņš kopā ar 30 karavīriem pār-

gāja Sarkanās armijas pusē.193 Taču tas ne K. A. Anševicu, ne J. Lukstiņu ne-

pasargāja no apcietināšanas. Tiesa, viņi tika apsūdzēti ne tikai par dienestu Ku-

reļa grupā.

Izņemot atsevišķus gadījumus, 194 padomju izmeklētāji, pratinot bijušā Rubeņa

bataljona kareivjus, neinteresējās par Zlēku traģēdiju, lai gan Baltkrievijai un oku-

pētajiem Krievijas apgabaliem raksturīgu asinspirti nacisti Zlēku pagastā sarīkoja,

atriebjoties tieši par kureliešu, nevis padomju partizānu darbību. Protams, arī

piederību leitnanta Roberta Nikolaja Rubeņa (1917-1944) vadītajai vienībai, kura

izcīnīja vairākas kaujas ar vāciešiem un atsevišķās epizodēs pat cīnījās kopā ar

"Sarkanās bultas" partizāniem, padomju represīvie orgāni neuzskatīja par vainu

mīkstinošu apstākli.

Padomju varas arestētie Rubeņa bataljona kareivji, kuri piedalījās kaujās pret

vācu pārspēku 1944. gada novembrī un decembrī, bija: Jānis Arvīds Zemulis, 195

J. Rubenis, 196 Broņislavs Salmanis, 197 Vilis Vilhelms Ūdris, l9B Jānis Āboltiņš,l99

Arnolds Smalkais, 200 Jānis Mangulis, 201 Tālivaldis Āre,2o2 Veronika Fjodorova, 203

Rihards Melderis, 204 Žanis Čeksteris, 205 Jānis Benītis, 206 Voldemārs Zods, 207 Jānis

Bracis, 208 Pēteris Lavrinovičs, 209 Salimons Berjoza,210 Aloizs Čipots,2ll Arturs

Zeļģis,
212 Albertīna Dovnaroviča-Avota, 213 Herberts Briedis, 214 Arnolds Bošs, 215

Kārlis Agens, 216 Georgijs Stankevičs, 217 Alfrēds Bambis, 218 Nikolajs Skriblis, 219 Uldis

Sproģis 220 un Jānis Ozols. 221 Vēl Rubeņa bataljonā dienēja Jānis Eduards Po-

rietis, 222 Voldemārs Prize 223 un Voldemārs Vītols, 224 kuri kauju laikā vairs neatra-

dās šajā vienībā. Tā bija vienīgā organizētā nacionālās pretošanās kustības pret

nacistisko okupācijas režīmu vērstā bruņotās cīņas izpausme Latvijā. Daudzi

rubenieši pēc bataljona sakāves slēpās mežos, tomēr vēlāk, atrodoties bezizejā,

lai glābtu savu dzīvību, bija spiesti Kurzemē iestāties "SS Jagdverband Ostland",

"Frontaufklärungstruppe 212" vai dažādās abvēra grupās. Jāņem vērā, ka eks-
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tremālos apstākļos cilvēks dara visu, lai izdzīvotu, tāpēc nebija reti arī tādi likteņa

pavērsieni kā, piemēram, J. A. Zemulim. Viņš pēc kādas Rubeņa bataljona kaujas

ar vāciešiem aizbēga mežā un vairākas dienas dzīvoja kopā ar "Sarkanās bultas"

partizāniem, 225 bet 1945. gada februārī un martā, būdams vācu soda akciju

orgānos, jau piedalījās padomju partizānu tvarstīšanā. 226

No 308 apzinātajiem arestētajiem Kureļa grupas dalībniekiem tikai pieci bija

piedalījušies kara noziegumos pret civiliedzīvotājiem. Ēvalds Dzenis 271. polici-

jas bataljona sastāvā piedalījās divās mierīgo iedzīvotāju nogalināšanas akcijās

Baltkrievijā. 1943. gada vasarā viņš apsargāja 110 cilvēku masveida nošaušanas

vietu Urečjas sādžā, 227 bet 1944. gada februārī Dokšicas rajona Borovije sādžā

piedalījās 37 civiliedzīvotāju nošaušanā. 228 Pēteris Dauksts 229 un Broņislavs Grau-

be,230 kuri kopš 1942. gada rudens dienēja 271. policijas bataljonā, Dokšicas

pilsētas apkārtnē Baltkrievijā piedalījās mierīgo iedzīvotāju aizdzīšanā katorgas

darbos uz Vāciju, kā arī sādžas nodedzināšanā. Josifs Stikuts, stārasts, 1943. gada

ziemā Rēzeknes apriņķa Andrupenes pagastā kopā ar policistiem konvojēja čigānu

tautības sievietes un bērnus uz nošaušanas vietu un apsargāja to eksekūcijas

laikā. 231 Arvīds Robežnieks 1944. gada vasaras nogalē Rīgas apriņķa Jumpravas

pagastā dokumentu pārbaudes laikā ar pistoli nošāva kādu vīrieti, kurš atgriezās

no darba vācu aizsardzības būvju celtniecībā. 232

Patiesībai neatbilst gan vēstures literatūrā, gan pašu arestēto kureliešu

liecībās 233 paustais apgalvojums, ka Kureļa grupā bijuši tikai latvieši. Latvieši,

protams, bija vairākumā, tomēr grupā bija arī daži citu Latvijā dzīvojošo tautību

cilvēki. Piemēram, Artamons Iļjins,
234 Teodors Meļņikovs, 235 Jemeļjans Kuzņe-

covs,
236 Grigorijs Jakovļevs237 un Georgijs Stankevičs 238 bija krievi, Donāts Ko-

kins 239 un Vitolds Hromovs 240
- poļi, Aleksandrs Pečenka 241

- baltkrievs, bet

Voldemārs Puhs242
- igaunis.

Kureļa grupas kopējo dalībnieku skaitu pēc arestēto liecībām precīzi nevar

noteikt. Un vai tas vispār ir iespējams, īpaši jau Kurzemes periodā? 243 Vis-

fantastiskākie skaitļi minēti Krišjāņa Saknes -11 000 244 -un Anša Krūkļa -

18 000 cilvēku 245 -liecībās.

Kureļa grupa nespēja ietekmēt mūsu republikas traģiskās vēstures notikumu

gaitu Otrā pasaules kara laikā un tika iznīcināta, bet tās dalībniekus pēc tam

vajāja abi totalitārie režīmi, kurus vienoja naids pret jebkādiem Latvijas tautas

centieniem atjaunot savas valsts neatkarību. Palika tikai apcietinājuma moku ceļš,

cilvēka izmisīga cīņa par dzīvības saglabāšanu. Individuālā motivācija, kas sais-

tīta ar izdzīvošanu, izskaidro arī daudzos dezertēšanas gadījumus un nepreto-

šanos Sarkanajai armijai 1944. gada rudenī Rīgas apriņķī.
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Protams, tēma par padomju represīvo orgānu arestētajiem kureliešiem pilnībā

nav izsmelta, jo bez tiem, kurus arestēja par darbību Kureļa grupā, vēl citi kurelieši

pēc kara tika represēti šādu iemeslu dēļ: vācu armijas karagūsteknis; persona, kas

caur filtrācijas punktiem Kurzemē nonākusi filtrācijas nometnē dažādos PSRS

rajonos; persona, ko administratīvi izsūtīja 1949. gada 25. martā.

Tomēr atrast un apkopot ziņas par kureliešiem ir sarežģīti, jo viņi netika apsū-

dzēti par piederību Kureļa grupai, bet par citiem "noziegumiem". Turklāt, kā jau

minēts, vairākiem arestētajiem izmeklēšanas gaitā izdevās noslēpt savu piederību

Kureļa grupai. Tā, piemēram, ziņas par atsevišķiem kureliešiem raksta autors atrada

Latvijas Kara muzeja materiālos246 vai no pašu Kureļa grupas dalībnieku presē

publicētajām atmiņām.247

Raksta pielikumā sniegts apzināto padomju represīvo orgānu arestēto kure-

liešu saraksts. Sarakstā ir šādi dati: numurs pēc kārtas; uzvārds, vārds, tēva-

vārds; dzimšanas gads un vieta; aresta datums; piespriestais sods. Piespriestais

sods pierakstīts sekojoši: vispirms minēts, uz cik gadiem apsūdzētajam atņemta

brīvība, pēc tam - uz cik gadiem atņemtas politiskās tiesības, bet apsūdzētajam

piederošā īpašuma konfiskācija apzīmēta ar burtu "k". Piemēram, "10+5+k"

lasāms: brīvības atņemšana uz 10 gadiem, politisko tiesību atņemšana uz pieciem

gadiem un mantas konfiskācija; "10+k" lasāms: brīvības atņemšana uz desmit

gadiem un mantas konfiskācija; "10" lasāms: brīvības atņemšana uz desmit

gadiem; "ASM" - augstākais soda mērs - nāves sods. Vairāki arestētie kurelieši

netika notiesāti. Šādos gadījumos norādīts, kad pārtraukta krimināllieta un ares-

tētais atbrīvots vai arī kur un kad viņš pirms tiesas miris. lekavās norādīts ares-

tētā krimināllietas numurs.248 Kā vēl viena norāde varētu būt datums, kad ieslo-

dzītais atbrīvots no apcietinājuma pēc soda izciešanas, bet šādi dati diemžēl

atrodami tikai daļā krimināllietu.

Pielikums

1. Agens Kārlis Aleksandra d.; 1905. g. Madonas apr. Saikavas pag.; 24.05.1945.;

K+S+k (42900).

2. Aigars Jānis Voldemāra d.; 1901. g. Rīgas apr. Skrīveru pag.; 18.03.1945.; 5

(16737;41190).

3. Akmentiņš Aleksandrs Jāņa d.; 1904. g. Rīgas apr. Turaidas pag.; 30.10.1945.;

10+5+k (15133).

4. Andersons Jānis Jāņa d.; 1905. g. Rīgas apr. Madlienas pag.; 15.01.1945.;

10 (26955).
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5. Andersons Jūlijs Jāņa d.; 1921. g. Kuldīgas apr. Saldus pag.; 04.03.1945.;

K+S+k (42710).

6. Andriksons Augusts Mārtiņa d.; 1885. g. Rīgas apr. Taurupes pag.;

16.04.1945.; 5 (36311).
7. Anševics Kārlis Alberts Laura Jāņa d.; 1904. g. Šauļu apr., Lietuva;

01.08.1945.; 10+5+k (14129).
8. Armanis Ignats Franča d.; 1920. g. Rēzeknes apr. Andrupenes pag.;

03.10.1944. ; s+k (P-10800).
9. Ašāks Voldemārs Jāņa d.; 1905. g. Jēkabpils apr. Viesītes pag.;

16.01.1945. ; 10+5+k (P-10901).

10. Atvars Voldemārs Sergeja d.; 1906. g. Jēkabpils apr. Jaunjelgava;

18.03.1945.; 5 (16737; 41190).

11. Austrums Voldemārs Mārtiņa d.; 1892. g. Rīgas apr. Lauberes pag.;

10.01.1945.; miris Rīgā cietumā pirms tiesas 11.02.1945. (P-10329).
12. Auzāns Jānis Pētera d.; 1906. g. Rīgas apr. Pļaviņu pag.; 18.01.1945., 5

(37168).
13. Auziņš Kārlis Andreja d.; 1907. g. Rīgas apr. Taurupes pag.; 22.12.1944.;

5 (35181).

14. Auziņš Roberts Andreja d.; 1892. g. Rīgas apr. Lauberes pag.; 19.02.1945.;

5 (35586).

15. Averka Andrejs Jēkaba d.; 1893. g. Rīgas apr. Lielvārdes pag.; 08.01.1945.;

miris Permas apg. Široklagā pirms tiesas 03.07.1945. (39382).

16. Avotnieks Augusts Jēkaba d.; 1904. g. Rīgas apr. Lauberes pag.;

09.12.1944.; 5 (39647).

17. Ābele Jānis Pāvila d.; 1916. g. Rīgas apr. Kokneses pag.; 04.10.1945.;

lieta pārtraukta 09.01.1946., no apcietinājuma atbrīvots 19.01.1946. (P-1983).

18. Āboliņš Jānis Otto d.; 1904. g. Madonas apr. Stāmerienes pag.; 13.10.1944.;

8 (38926).
19. Āboltiņš Jānis Riharda d.; 1923. g. Valmieras apr. Vilzēnu pag.; 22.01.1945.;

15+5+k (15930).
20. Āre Tālivaldis Kārļa d.; 1922. g. Rīga; 24.01.1945.; 20+5+k (15930).

21. Āriņa Lidija Henriha m.; 1923. g. Daugavpils apr. Višķu pag.; 06.12.1944.;

10+3 (P-10763).

22. Bakānovs-Bakāns Joahims Gabriela d.; 1912. g. Ilūkstes apr. Laucesas

pag. Kalkūne; 16.12.1944.; 25+5+k (368).
23. Balodis Kārlis Eduarda d.; 1905. g. Rīgas apr. Lauberes pag.; 13.01.1945.;

ASM+k; nāves sods 14.04.1945. aizstāts ar 20+k (28522).
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24. Balodis Vilis Kārļa d.; 1919. g. Rīgas apr. Lauberes pag.; 14.10.1944.;

10+5+k (28455).

25. Baltausis Jānis Kārļa d.; 1908. g. Rīgas apr. Lauberes pag.; 17.01.1945.;

tiesā attaisnots (28522).

26. Bambis (viņš arī Leitmanis) Alfrēds Kārļa d.; 1921. g. Petrograda, Krievija;

10.03.1945.; 10+5+k (43060).
27. Bānītis Artūrs Jura d.; 1900. g. Rīgas apr. Ķēču pag.; 30.01.1945.; 10+5+k

(43406).
28. Beitāns Jānis Andreja d.; 1892. g. Rīgas apr. Krapes pag.; 11.01.1945.; 5

(36514).

29. Benītis Jānis Jēkaba d.; 1903. g. Valka; 14.05.1945.; 20+5+k (25550).

30. Berjoza Salimons Daniela d.; 1918. g. Ludzas apr. Ciblas pag.; 10.05.1945.;

10+5+k

31. Bērziņš Augusts Elmārs Aleksandra d.; 1905. g. Rīga; 22.05.1950.; 25+5+k

(4841).

32. Bērziņš Jānis Jāņa d.; 1908. g. Rīgas apr. Skrīveru pag.; 10.10.1944.; 10+5+k

(P-10901).
33. Bērzstelis Žanis Jāņa d.; 1895. g. Bauskas apr. Rundāles pag.; 30.05.1945.;

6 (39860).

34. Bickis Jānis Jāņa d.; 1891. g. Rīgas apr. Aizkraukles pag.; 16.01.1945.;

7+3+k (14858).
35. Bičevskis Jānis Jāņa d.; 1898. g. Rīgas apr. Madlienas pag.; 26.01.1945.; 5

(35482).
36. Bodnieks Kārlis Jāņa d.; 1905. g. Rīgas apr. Jumpravas pag.; 13.03.1945.;

4 (16737; 41190).

37. Bošs Arnolds Kārļa d.; 1915. g. Valmieras apr. Burtnieku pag.; 11.05.1945.;

10+5+k (41403).
38. Bracis (viņš arī Roga) Jānis (viņš arī Arnolds) Aleksandra d.; 1923. g.

Madonas apr. Jaungulbenes pag.; 14.05.1945.; 15+5+k (28454).

39. Bramanis Kārlis Andreja d.; 1902. g. Rīgas apr. Lēdmanes pag.; 04.03.1945.;

7 (35631).

40. Brencēns Alfreds Jāņa d.; 1887. g. Rīgas apr. Madlienas pag.; 18.04.1945.;

5 (36311).

41. Briedis Arvīds Reiņa d.; 1909. g. Rīgas apr. Lauberes pag.; 17.01.1945.;

10+5+k (28522).

42. Briedis Herberts Augusta d.; 1916. g. Maskavas apg. Balakovo, Krievija;

10.05.1945.; 25+5+k (40586).
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43. Briģis Jānis Jura d.; 1905. g. Rīgas apr. Aizkraukles pag.; 01.10.1944.;

20+5+k (14858).
AA. Brudzinskis Jānis Jāņa d.; 1892. g. Rīgas apr. Skrīveru pag.; 16.12.1944.;

10+5+k (P-10901).

45. Buka Voldemārs Andreja d.; 1901. g. Rīgas apr. Krapes pag.; 25.10.1944.;

10+5+k (P-10901).
46. Cekulis Jānis Jāņa d.; 1893. g. Rīgas apr. Rembates pag.; 18.03.1945.; 4

(16737;41190).

47. Celmiņš Mārtiņš Arvīds Miķeļa d.; 1912. g. Rīgas apr. Taurupes pag.;

16.11.1950.; ASM+k; nāves sods izpildīts 19.09.1951. Rīgā (28662).

48. Ceriņš Osvalds Miķeļa d.; 1906. g. Madonas apr. Lubejas pag.; 15.03.1947.;

10+5+k (814).

49. Cīrulis Arturs Georga d.; 1892. g. Rīgas apr. Aizkraukles pag.; 04.01.1945.;

10+5+k (P-10901).
50. Čeksteris Žanis Jāņa d.; 1911. g. Jelgavas apr. Tērvetes pag.; 01.03.1946.;

10+5+k (17171).
51. Čipots Aloizs Antona d.; 1918. g. Rēzeknes apr. Kaunatas pag.; 10.05.1945.;

10+5+k (39123),
52. Danovskis Gvido Alfrēds Pētera d.; 1911. g. Rīgas apr. Lielvārdes pag.;

01.10.1944. ; miris Rīgā cietumā pirms tiesas 14.07.1945. (16737).

53. Dauksts Pēteris Donāta d.; 1918. g. Daugavpils apr. Kapiņu pag.; 03.04.1951.;

25+5+k (4959).

54. Dāliņš Pēteris Jēkaba d.; 1902. g. Bauskas apr. Rundāles pag.; 04.03.1945.;

4 (16737; 41190).
55. Dātavs Voldemārs Mārtiņa d.; 1905. g. Rīgas apr. Birzgales pag.; 17.10.1944.;

6 (39382).

56. Deksnis Pēteris Jura d.; 1889. g. Madonas apr. Ļaudonas pag.; 17.02.1945.;

4 (16737).
57. Deķis Krišs Kriša d.; 1918. g. Tukuma apr. Blīdienas pag.; 04.08.1950.; 10

(38306).

58. Detlaus Arvīds Kārļa d.; 1918. g. Igaunija; 17.05.1945.; 8 (28471).

59. Detlavs Kārlis Jāņa d.; 1904. g. Rīga; 14.03.1945.; 5 (16737; 41190).

60. Dinga Jānis Voldemārs Jāņa d.; 1911. g. Valkas apr. Lejasciema pag.;

21.05.1945. ; 10+5+k (14503).
61. Dinkins Ignats Pāvila d.; 1904. g. Daugavpils apr. Asūnes pag.;

27.04.1945.; lieta pārtraukta 08.03.1946., no apcietinājuma atbrīvots 23.03.1946.

(P-828).
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62. Dišlers (viņš arī Eglīte) Indulis (viņš arī Osvalds) Kārļa d.; 1920. g. Omska,

Krievija; 13.05.1945.; 25+5+k (99).
63. Dīķis Jānis Friča d.; 1916. g. Rīgas apr. Madlienas pag.; 14.05.1945.; 10+5+k

(14161).
'

64. Dombrovskis Kārlis Roberts Jura d.; 1905. g. Rīgas apr. Lauberes pag.;

20.12.1944. ; 5 (36489).

65. Dovnaroviča-Avota Albertīna Paula m.; 1922. g. Abrenes apr. Balvu pag.;

12.12.1946.; 5 gadi izsūtījumā (40060).
66. Dreimanis Andrejs Jāņa d.; 1901. g. Rīgas apr. Lielvārdes pag.; 20.12.1944.;

5 (36489).

67. Dreimanis Zigurds Andreja d.; 1921. g. Rīgas apr. Viskāļu pag.; 11.01.1945.;

3; saskaņā ar PSRS APP 07.07.1945. ukazu tiesā atbrīvots (36514).
68. Dreņģeris Jānis Mārtiņa d.; 1914. g. Rīgas apr. Birzgales pag.; 16.08.1950.;

ASM, nāves sods izpildīts 18.05.1951. Rīgā (21820).
69. Dzelzkalējs Pēteris Alberts Voldemārs Jāņa d.; 1904. g. Jelgava; 16.01.1945.;

10+5+k (P-10901).

70. Dzenis Ēvalds Roberta d.; 1923. g. Madonas apr. Jaungulbenes pag.;

04.05.1965.; 15 (45041).
71. Dzērve Pēteris Jāņa d.; 1906. g. Rīgas apr. Krapes pag.; 05.01.1945.; 10+5+k

(16737).

72. Eberliņš Aleksandrs Simona d.; 1903. g. Liepājas apr. Nīgrandes pag.;

22.02.1945. ; 5 (16737; 41190).
73. Eglītis Pēteris Voldemārs Kārļa d.; 1903. g. Cēsu apr. Jumurdas pag.;

14.04.1945.; lieta pārtraukta 29.08.1946., no apcietinājuma atbrīvots (P-3061).
74. Eihfūss-Atvars Elmārs Roberta d.; 1912. g. Rīga; 05.11.1946.; 10 (630).
75. Eisiks Jāzeps Jāņa d.; 1901. g. Rēzeknes apr. Bukmuižas pag.; 23.12.1944.;

miris Rīgā cietumā pirms tiesas 28.11.1945. (13917; 14858).
76. Elksnis Jānis Georga d.; 1881. g. Rīgas apr. Aizkraukles pag.; 12.11.1944.;

miris Rīgā cietumā pirms tiesas 16.03.1945. (11821).
77. Elksnis Jānis Miķeļa d.; 1867. g. Rīgas apr. Lielvārdes pag.; 14.01.1945.;

miris Krasnojarskas novada Kanskā cietumā pirms tiesas 31.08.1945.

(P-10352).
78. Elksnītis Roberts Miķeļa d.; 1904. g. Rīgas apr. Madlienas pag.; 04.01.1945.;

10+5+k (P-10901).

79. Enkūzens Roberts Ernesta d.; 1923. g. Aizputes apr. Cīravas pag.; 04.02.1950.;

25+5+k (3852).
80. Ermansons Arturs Bernarda d.; 1914. g. Rīgas apr. Katlakalna pag.;

21.12.1944.; 7 (34745).
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81. Fjodorova Veronika Alekseja m.; 1912. g. Pēterburga, Krievija; 25.01.1945.;

15+5+k (15930).
82. Freilihs Reinis Friča d.; 1912. g. Talsu apr. Lubezeres pag.; 21.05.1945.; 8

(35273).
83. Gailis Kārlis Jāņa d.; 1893. g. Rīgas apr. Lauberes pag.; 22.01.1945.; 10+5+k

(28522).
84. Galviņš Jānis Mārtiņa d.; 1906. g. Rīgas apr. Aizkraukles pag.; 09.10.1944.;

10+5+k (14858).

85. Galviņš Pēteris Mārtiņa d.; 1886. g. Rīgas apr. Aizkraukles pag.; 16.01.1945.;

tiesā attaisnots (14858).
86. Gems Jānis Pētera d.; 1915. g. Valkas apr. Smiltenes pag.; 17.01.1952.;

25+5+k (38352).
87. Grahoļskis Miķelis Alberta d.; 1907. g. Ludzas apr. Pildas pag.; 14.01.1945.;

5 (35727).
88. Grasītis Jānis Pētera d.; 1906. g. Rīgas apr. Aizkraukles pag.; 12.11.1944.;

10+5+k (14858).
89. Grasmanis Alfrēds Jānis Ernesta d.; 1912. g. Ventspils apr. Dundagas pag.;

17.05.1945.; 8 (28471).
90. Grasmanis Teodors Ernesta d.; 1911. g. Ventspils apr. Dundagas pag.;

17.05.1945.; 8 (28471).

91. Graube (viņš arī Grigorjevs) Broņislavs (viņš arī Kārlis) Ādolfa d. (viņš

arī Jāņa d.); 1916. g. Rēzeknes apr. Bukmuižas pag.; 15.02.1951.; 25+5+k

(6308).
92. Graudiņš Andrejs Andreja d.; 1901. g. Rīgas apr. Rembates pag.;

11.01.1945.; miris Permas apg. Široklagā pirms tiesas 25.12.1945. (P-10215).

93. Grigorjevs Jānis Jāņa d.; 1911. g. Rīgas apr. Aizkraukles pag.; 10.11.1944.;

8 (39382).
94. Griķis Kārlis Kārļa d.; 1928. g. Rīgas apr. Jumpravas pag.; 21.04.1945.; 10

(15037).
95. Grīnbergs Pēteris Andreja d.; 1894. g. Daugavpils apr. Krustpils pag.;

10.02.1945.; 10+5+k (37).
96. Grīnups (viņš arī Priežkalns) Kurts Aleksandrs (viņš arī Rolands) Arvīda d.

(viņš arī Jāņa d.); 1919. g. Rīga; 14.02.1946.; 10+5+k (8082).

97. Grospiņš Jēkabs Jāņa d.; 1906. g. Liepājas apr. Pērkones pag.; 20.01.1945.;

4 (37345).
98. Gulbis Alfrēds Jāņa d.; 1888. g. Rīgas apr. Skrīveru pag.; 10.02.1945.;

miris Kraslagā Krasnojarskas novada Kanskā cietumā pirms tiesas 28.06.1945.

(P-10222).
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99. Gulbis Jānis Andreja d.; 1895. g. Rīgas apr. Aizkraukles pag.; 16.01.1945.;

10+5+k (14858).
100. Gulbis Kārlis Jurģa d.; 1904. g. Rīgas apr. Jumpravas pag.; 28.11.1944.;

5 (16737; 41190).

101. Ģēgers Jānis Jura d.; 1903. g. Rīgas apr. Aizkraukles pag.; 16.12.1944.; 5

(35724).

102. Hromovs Vitolds Kazimira d.; 1908. g. Polija; 14.10.1944.; 10+5+k

(28455).
103. Iļjins Artamons Jevstafija d.; 1906. g. Daugavpils apr. Izvaltas pag.;

30.85.1947.; 25+5+k (2022).
104. Ivanovskis Osvalds Friča d.; 1913. g. Bauskas apr. Taurkalnes pag.;

18.10.1944. ; ASM+k; nāves sodu pavēlēts nekavējoši izpildīt 26.03.1945. (28372).
105. Jakobsons Kārlis Jāņa d.; 1902. g. Rīgas apr. Bebru pag.; 20.03.1945.; 5

(31887).

106. Jakovļevs Grigorijs Polikarpa d.; 1927. g. Braslavas raj., Polija; 08.03.1945.;

10+k (16737).

107. Jankevics Kārlis Friča d.; 1925. g. Ventspils; 21.05.1945.; 10+5 (42819).

108. Jansons Jānis Jāņa d.; 1916. g. Rīgas apr. Viskāļu pag.; 16.01.1945.; 5

(36514).
109. Jēkabsons Alfrēds Jāņa d.; 1915. g. Rīgas apr. Madlienas pag.; 14.10.1944.;

15+5+k (28455).
110. Jēkabsons Augusts Andreja d.; 1915. g. Somija; 14.01.1945.; 5 (37282).

111. Jēkabsons Kārlis Kārļa d.; 1912. g. Rīgas apr. Madlienas pag.; 14.10.1944.;

20+5+k (28455).
112. Jēkabsons Pēteris Jēkaba d.; 1912. g. Abrenes apr. Tilžas pag.; 27.09.1944.;

15+5+k (28455).
113. Jostsons Jānis Jāņa d.; 1896. g. Rīgas apr. Aizkraukles pag.; 12.11.1944.;

10+5+k (14858).
114. Jurjevskis Jānis Pētera d.; 1903. g. Rīgas apr. Krapes pag.; 25.11.1944.;

5 (16737; 41190).
115. Kalniņš Jānis Mārtiņa d.; 1906. g. Rīgas apr. Madlienas pag.; 13.01.1945.;

10+5+k (28522).
116. Kalniņš Otto Jura d.; 1917. g. Madonas apr. Iršu pag.; 17.01.1945.; 5

(37285).
117. Kažociņš Aleksandrs Kārļa d.; 1907. g. Rīgas apr. Madlienas pag.;

17.12.1946.; 15+5+k (8759).
118. Kāpostiņš Ernests Georgija d.; 1893. g. Rīgas apr. Aizkraukles pag.;

16.01.1945. ; tiesā attaisnots (14858).
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119. Kāpostiņš Kārlis Mārtiņa d.; 1892. g. Rīgas apr. Aizkraukles pag.;

16.01.1945.; tiesā attaisnots (14858).
120. Kāpostiņš Mārtiņš Mārtiņa d.; 1884. g. Rīgas apr. Aizkraukles pag.;

27.09.1944. ; 10+5+k (14858).
121. Kārkliņš Jānis Jāņa d.; 1890. g. Rīgas apr. Madlienas pag. Vērene;

16.01.1945. ; tiesā attaisnots (14858).
122. Kjapsņa Josifs Josifa d.; 1906. g. Disnas apr. Drujas pag., Baltkrievija;

16.04.1945.; 5 (36311).
123. Klaikalns (viņš arī Hapkalns) Adolfs Jūlijs Kārļa d. (viņš arī Pētera d.);

1900. g. Valkas apr. Mālupes pag.; 18.02.1953.; 25+5+k (21461).
124. Kleperis (viņš arī Krastiņš) Ernests Jāņa d.; 1924. g. Ventspils apr.

Dundagas pag.; 25.10.1948.; 25 (38716).

125. Klibiķis (viņš arī Tercelis) Pēteris Pāvila d.; 1917. g. Valmieras apr.

Augstrozes pag.; 04.12.1945.; 20+5+k (99).

126. Klikuts Jānis Jāņa CL; 1905. g. Bauskas apr. Vecumnieku pag.; 03.07.1950.;

ASM, nāves sods izpildīts 18.05.1951. Rīgā (21820).
127. Kļaviņš Jānis Aleksandra d.; 1920. g. Rīgas apr. Bebru pag.; 14.10.1944.;

8 (38926).

128. Kļaviņš Pāvels Aleksandra d.; 1909. g. Rīgas apr. Kokneses pag.;

16.01.1945.; lieta pārtraukta 04.03.1946., no apcietinājuma atbrīvots 08.03.1946.

(P-746).
129. Kociņš Alberts Mārča d.; 1890. g. Valmieras apr. Bauņu pag.; 26.01.1945.;

5 (16737,41190).

130. Kokins Donāts Osipa d.; 1896. g. Daugavpils; 20.04.1945.; lieta pārtraukta

29.08.1946., no apcietinājuma atbrīvots (P-3061).

131. Kokins Hermīns Franča d.; 1903. g. Daugavpils apr. Višķu pag.; 20.12.1944.;

5 (36489).

132. Kondratjevs Andrejs Andreja d.; 1905. g. Rīgas apr. Lauberes pag.;

20.12.1944.; 5 (36489).
133. Kopmans Grigorijs Dāvida d.; 1903. g. Talsu apr. Stendes pag.; 31.05.1945.;

10+3+k (14173).
134. Kozlovskis Kārlis Kārļa d.; 1900. g. Ilūkstes apr. Silenes pag.; 25.01.1945.;

4 (16737,41190).
135. Krastiņš Alberts Jura d.; 1887. g. Jēkabpils apr. Sērenes pag.; 14.03.1945.;

3; saskaņā ar PSRS APP 07.07.1945. ukazu tiesā atbrīvots (16737; 41190).

136. Krastiņš Hugo Jāņa d.; 1919. g. Rīga; 15.10.1947.; 25 (28635).

137. Krastiņš Jānis Kārļa d.; 1909. g. Rīgas apr. Viskāļu pag.; 11.10.1944.;

tO+3+k (42741).
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138. Krastiņš Vladimirs Jēkaba d.; 1904. g. Rīga; 20.02.1945.; 5 (37286).

139. Krasts Arvīds Jēkaba d.; 1920. g. Rīgas apr. Kokneses pag.; 02.10.1944.;

15+5+k (42741).
140. Krauklis Kārlis Andreja d.; 1894. g. Rīgas apr. Lielvārdes pag.; 24.01.1945.;

5 (16737;41190).

141. Krečetņikovs Leonīds Jura d.; 1927. g. Rīga; 17.01.1952.; 25+5+k

(38352).
142. Krieviņš Andrejs Annas d.; 1892. g. Rīgas apr. Madlienas pag.; 18.02.1945.;

4 (16737; 41190).

143. Krūka Kārlis Mārtiņa d.; 1906. g. Rīgas apr. Lauberes pag.; 08.01.1945.;

5 (36646).
144. Krūklis Ansis Kristapa d.; 1911. g. Rīga; 10.05.1945.; 25+5+k (28579).

145. Krūmiņš Jānis Kārļa d.; 1928. g. Rīgas apr. Jumpravas pag.; 02.10.1945.;

10+5+k (28382).
146. Krūze Roberts Jāņa d.; 1883. g. Rīgas apr. Aizkraukles pag.; 12.11.1944.;

10+5+k (14858).
147. Kurpnieks Jānis Jāņa d.; 1905. g. Rīgas apr. Jumpravas pag.; 26.11.1944.;

miris Rīgā cietumā pirms tiesas 09.07.1945. (16737).

148. Kušķis Jānis Dāvida d.; 1912. g. Rīgas apr. Zaubes pag.; 13.02.1945.; 5

(34780).
149. Kuzņecovs Jemeļjans Moiseja d.; 1906. g. Rēzeknes apr. Sakstagala pag.;

04.01.1945.; 4 (16737; 41190).
150. Ķikas Arvīds Jāņa d.; 1912. g. Valkas apr. Jaunlaicenes pag.; 10.05.1945.;

15+5+k (39054).
151. Lablaiks Andrejs Jāņa d.; 1902. g. Rīgas apr. Jumpravas pag.; 17.02.1945.;

10+5+k (16737).
152. Lablaiks Ernests Jāņa d.; 1902. g. Rīgas apr. Skrīveru pag.; 26.12.1944.;

10+5+k (16737).

153. Lapsa Jānis Jorģa d.; 1907. g. Rīgas apr. Skrīveru pag.; 02.10.1944.;

10+5 (42732).

154. Lapsa Roberts Mārtiņš Edas d.; 1907. g. Daugavpils apr. Aiviekstes pag.;

23.03.1945.; 5

155. Lavenieks Andrejs Mārtiņa d.; 1892. g. Rīgas apr. Skrīveru pag.;

17.11.1944. ; 10+5+k (14858).
156. Lavrinovičs Pēteris Jāņa d.; 1918. g. Tukuma apr. Vecmoku pag.;

13.05.1945. ; 15+5+k (28454).

157. Lazdāns Pēteris Pētera d.; 1903. g. Daugavpils apr. Kalupes pag.;

14.01.1945.; 4 (33565).
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158. Lazdiņš Alfrēds Andreja d.; 1905. g. Rīgas apr. Jumpravas pag.; 28.11.1944.;

15+5+k (16737).
159. Lazdiņš Kārlis Pētera d.; 1890. g. Rīgas apr. Plāteres pag.; 07.01.1945.; 4

(36514).
160. Lācis Andrejs Andreja d.; 1907. g. Rīgas apr. Lielvārdes pag.; 06.11.1944.;

5 (39382).
161. Lāse Kārlis Friča d.; 1901. g. Kuldīgas apr. Saldus pag.; 27.12.1949.;

25+5+k (3530).
162. Legzdiņš Arturs Alberts Kriša d.; 1921. g. Talsu apr. Arlavas pag.;

14.05.1945.; 10+5+k (14427).

163. Lejietis Aleksandrs Jāņa d.; 1926. g. Rīgas apr. Krapes pag.; 26.09.1946.;

10+5 (8771).

164. Liepiņš Pēteris Eduarda d.; 1920. g. Cēsu apr. Mārsnēnu pag.; 12.10.1944.;

7 (39647).
165. Liepkalns Roberts Ernests Friča d.; 1910. g. Ventspils apr. Dundagas pag.

Klārmuiža; 16.05.1945.; 8 (28471).
166. Liepnieks Broņislavs Ādama d.; 1904. g. Daugavpils apr. Vārkavas pag.;

13.03.1945.; 5 (16737; 41190).

167. Liģeris Pēteris Kārļa d.; 1921. g. Rīgas apr. Kokneses pag.; 14.05.1945.;

8 (34066).
168. Linde Vilhelms Elmārs Mārtiņa d.; 1913. g. Rīgas apr. Zaubes pag.;

31.01.1945. ; 5

169. Linkovičs Jānis Jāņa d.; 1877. g. Rīgas apr. Aizkraukles pag.; 12.11.1944.;

15+5+k (14858).
170. Lipše Jānis Pētera d.; 1906. g. Rīgas apr. Kokneses pag.; 04.02.1945.; 5

(35579).
171. Lībergs Edgars Mārtiņa d.; 1914. g. Rīgas apr. Lielvārdes pag.; 30.01.1945.;

7 (34847).
172. Lībers Elmārs Kārļa d.; 1928. g. Rīgas apr. Jumpravas pag.; 25.01.1945.;

10+k (16737).
173. Līcis Jānis Mārtiņa d.; 1885. g. Bauskas apr. Zālītes pag.; 17.01.1945.; 5

(34624).

174. Līdaks Aleksandrs Krišjāņa d.; 1912. g. Valmieras apr. Salacas pag.;

02.10.1946. ; 20+5+k (362).

175. Ločmelis Jānis Fadeja d.; 1895. g. Abrenes apr. Baltinavas pag.; 16.04.1945.;

5 (36311).
176. Lode Arnolds Jura d.; 1906. g. Paņeveža, Lietuva; 25.01.1952.; ASM+k;

nāves sods izpildīts 31.07.1952. Rīgā (38352).
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177. Logins Romualds Donāta d.; 1927. g. Rīga; 16.08.1946.; 10+3 (8771).
178. Luciņš Jānis Georgija d.; 1911. g. Rīgas apr. Aizkraukles pag.; 12.11.1944.;

15+5+k (14858).
179. Lukstiņš Jānis Kārļa d.; 1927. g. Rīgas apr. Skrīveru pag.; 10.09.1946.;

m3+k (8923).
180. Lure Marija Krišjāņa m.; 1903. g. Rīga; 13.08.1945.; lieta pārtraukta

08.03.1946., no apcietinājuma atbrīvota 15.03.1946. (P-3861).
181. Maģitis Jānis Pētera d.; 1917. g. Madonas apr. Odzienas pag.; 11.01.1945.;

4(37551).
182. Makužs Donāts Alekseja d.; 1918. g. Rēzeknes apr. Viļēnu pag.;

14.05.1945.; 20+5+k (14161).

183. Mangulis Jānis Jāņa d.; 1922. g. Valmieras apr. Burtnieku pag.;

23.01.1945.; 15+5+k (15930).
184. Marga Arnolds Valdemārs Kārļa d.; 1914. g. Rīgas apr. Lielvārdes pag.;

22.11.1944. ; 15+5+k (16737).

185. Marga Kondrāts Jāņa d.; 1908. g. Rīgas apr. Krapes pag.; 14.01.1945.;

5 (36514).

186. Marka-Zemurs Jānis Kārļa d.; 1907. g. Jēkabpils apr. Sēlpils pag.;

18.01.1945. ; 5 (37552).
187. Matisons Alfrēds Kārļa d.; 1909. g. Rīgas apr. Kokneses pag.; 20.04.1945.;

lieta pārtraukta 29.08.1946., no apcietinājuma atbrīvots (P-3061).
188. Mednis Jānis Kārļa d.; 1903. g. Rīgas apr. Rembates pag.; 06.11.1944.; 8

(39382).
189. Melbārds Kārlis Jāņa d.; 1891. g. Rīgas apr. Aizkraukles pag.; 09.10.1944.;

10+5+k (14858).
190. Melderis Rihards Jāņa d.; 1909. g. Rīga; 01.02.1946.; 10+5+k (17171).
191. Melngailis Jānis Otto d.; 1910. g. Madonas apr. Jaungulbenes pag.;

09.11.1944. ; 8 (39382).
192. Meļņikovs Teodors Nikolaja d.; 1892. g. Smoļenskas apg. Nadvinska,

Krievija; 15.05.1950.; 25+5+k (3873).
193. Mežbārdis Jānis Jāņa d.; 1904. g. Rīgas apr. Skrīveru pag.; 25.01.1945.;

10+5+k (521).

194. Millersons Roberts Mārtiņa d.; 1903. g. Rīgas apr. Madlienas pag.;

15.01.1945. ; 8

195. Moisejs Augusts Pētera d.; 1906. g. Pēterburga, Krievija; 19.01.1945.; 4

(16737; 41190).

196. Mucenieks Jānis Jāņa d.; 1896. g. Rīgas apr. Bebru pag.; 20.03.1945.; 7

(37741).
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197. Nemmiks Aleksandrs Jāka d.; 1903. g. Pērnavas apr., Igaunija; 20.04.1945.;

10+3+k (17099).
198. Nīgals Tālivaldis Jāņa d.; 1926. g. Rīgas apr. Krapes pag.; 02.11.1946.;

10+3 (8771).
199. Oga Alfrēds Valdemārs Jāņa d.; 1903. g. Rīgas apr. Birzgales pag.;

06.11.1944.; 10 (39382).
200. Ormanis Uldis Ernesta d.; 1926. g. Jēkabpils apr. Ābeļu pag.; 22.01.1945.;

5 (34454).
201. Ozoliņš Jānis Andreja d.; 1913. g. Rīgas apr. Madlienas pag.; 10.10.1944.;

15+5+k (28455).

202. Ozoliņš Jānis Jāņa d.; 1905. g. Rīgas apr. Skrīveru pag.; 22.01.1945.;

10+5+k (P-10901).
203. Ozoliņš Pēteris Jāņa d.; 1892. g. Daugavpils apr. Krustpils pag.; 26.04.1946.;

10+5+k (5539).
204. Ozols Ēvalds Kārļa d.; 1922. g. Rīgas apr. Pļaviņu pag.; 18.12.1944.; 7

(39934).

205. Ozols Jānis Eduarda d.; 1921. g. Valmieras apr. Limbaži; 27.09.1945.;

20+5+k (16022).
206. Palejs Jānis Jāņa d.; 1902. g. Rīgas apr. Lielvārdes pag.; 17.10.1944.; 6

(39382).
207. Pankratjevs Aleksandrs Anfima d.; 1912. g. Rīgas apr. Krapes pag.;

21.12.1944.; 8 (39712).
208. Pankulis Jānis Roberta d.; 1897. g. Ilūkstes apr. Salienas pag.; 15.01.1945.;

tiesā attaisnots (14858).
209. Pečenka Aleksandrs Ivana d.; 1904. g. Ilūkstes apr. Silenes pag.; 27.01.1945.;

tiesā attaisnots (28522).
210. Peikste Augusts Miķeļa d.; 1905. g. Rīgas apr. Ropažu pag.; 02.10.1944.;

15+5+k (16737).

211. Pelkovs Jānis Jāņa d.; 1901. g. Rīgas apr. Lauberes pag.; 22.01.1945.;

ASM+k; nāves sods 14.04.1945. aizstāts ar 20+k (28522).

212. Pētersons Jānis Kārļa d.; 1905. g. Rīgas apr. Skrīveru pag.; 16.01.1945.;

10+5+k (P-10901).
213. Pētersons Kārlis Jāņa d.; 1892. g. Rīgas apr. Viskāļu pag.; 16.12.1944.;

10 (34745).
214. Pētersons Kārlis Kārļa d.; 1883. g. Rīgas apr. Kastrānes pag.; 12.11.1944.;

miris cietumā Rīgā pirms tiesas 11.08.1945. (14858).

215. Piņķis Mārtiņš Mārtiņa d.; 1907. g. Rīgas apr. Skrīveru pag.; 17.11.1944.;

8 (39382).
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216. Pīternieks Aleksandrs Augusta d.; 1902. g. Abrenes apr. Tilžas pag.;

25.01.1945.; 8 (39/12).

217. Plūme Jānis Pētera d.; 1897. g. Valkas apr. Gaujienas pag. Sikšņi;

26.03.1945.; 5 (35565).
218. Plūme Kārlis Andreja d.; 1900. g. Rīgas apr. Jumpravas pag.; 13.03.1945.;

10+5+k (16737).
219. Podnieks Kārlis Jāņa d.; 1910. g. Rīgas apr. Mālpils pag. Vite; 18.01.1945.;

4 (34690).
220. Porietis Alfrēds Jāņa d.; 1911. g. Rīgas apr. Skrīveru pag.; 06.10.1944.;

15+5+k (42741).
221. Porietis Jānis Eduards Andreja d.; 1918. g. Daugavpils apr. Aiviekstes

pag.; 08.10.1946.; 10+3+k (8648).

222. Prize Voldemārs Pētera d.; 1914. g. Rīga; 20.05.1945.; 15+5+k (14436).
223. Puhks Voldemārs Augusta d.; 1897. g. Igaunija; 10.01.1945.; 3; saskaņā

ar PSRS APP 07.07.1945. ukazu tiesā atbrīvots (36514).
224. Purens Jānis Voldemārs Jāņa d.; 1908. g. Rīgas apr. Birzgales pag.;

22.11.1952.; ASM+k; nāves sods izpildīts 09.04.1953. (21393).
225. Pūriņš Paulis Kārļa d.; 1893. g. Rīgas apr. Lauberes pag.; 16.01.1945.; 5

(37553).
226. Pūriņš Teodors Mārtiņa d.; 1897. g. Rīgas apr. Lēdmanes pag.; 21.10.1944.;

10+5+k (11851).

227. Purniņš Andrejs Andreja d.; 1900. g. Valkas apr. Lugažu pag.; 09.01.1945.;

25+5+k (368).
228. Putniņš Pēteris Mārtiņa d.; 1896. g. Rīgas apr. Lauberes pag.; 19.02.1945.;

4 (37493).
229. Pūciņš Kārlis Arvīds Ernesta d.; 1911. g. Jēkabpils apr. Jaunjel-

gava; 17.04.1945.; lieta pārtraukta 29.08.1946., no apcietinājuma atbrīvots

(P-3061).
230. Rīmanis Kārlis Jāņa d.; 1924. g. Rīgas apr. Kokneses pag.; 09.09.1945.;

20+5+k (16866).

231. Robežnieks Arvīds Jāņa d.; 1914. g. Jēkabpils apr. Sērenes pag.;

09.12.1949.; 25 (29319).
232. Romanes Jānis Jāzepa d.; 1910. g. Rīgas apr. Bebru pag.; 25.01.1945.; 8

(32756).
233. Roze Jānis Andreja d.; 1909. g. Rīgas apr. Kokneses pag.; 05.10.1944.;

20+5+k (42740).
234. Rozenbergs Arvīds Pētera d.; 1908. g. Rīga; 25.03.1945.; ASM+k; nāves

sods 24.01.1946. aizstāts ar 25+k (15930).
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235. Rubenis Jānis Kristapa d.; 1910. g. Daugavpils apr. Krustpils pag.;

06.11.1947.; 25+5+k (1398).
236. Rubenis Jūlijs Pētera d.; 1907. g. Rīgas apr. Lauberes pag.; 08.01.1945.;

5 (36646).
237. Rubens Andrejs Jāņa d.; 1899. g. Rīgas apr. Lēdmanes pag.; 07.01.1945.;

5 (36514).

238. Rutkovskis Vasilijs Aleksandra d.; 1905. g. Ilūkstes apr. Grīva; 06.11.1944.;

10 (39382).
239. Sakne Krišjānis Kriša d.; 1915. g. Ilūkstes apr. Salienas pag.; 21.05.1945.;

15+5+k (39277).

240. Salmanis Broņislavs Jāzepa d.; 1914. g. Abrenes apr. Balvu pag.; 02.12.1947.;

25+5+k (1540).
241. Sapietis Kārlis Jāņa d.; 1906. g. Rīgas apr. Skrīveru pag.; 14.01.1945.;

10+5+k (P-10901).
242. Saturiņš Arturs Jāņa d.; 1915. g. Rīgas apr. Lauberes pag.; 27.06.1946.;

15+5+k

243. Saturiņš Augusts Jura d.; 1896. g. Rīgas apr. Jumpravas pag.; 24.01.1945.;

5 (16737; 41190).
244. Šiliņš Alberts Jāņa d.; 1906. g. Rīgas apr. Kokneses pag.; 22.02.1945.; 4

(37959).
245. Šiliņš Arvīds Pētera d.; 1906. g. Madonas apr. Patkules pag.; 16.01.1945.;

4 (36491).

246. Šiliņš Rudolfs Andreja d.; 1895. g. Rīgas apr. Lēdmanes pag.; 21.02.1945.;

10+5+k (16737).
247. Sinkevičs Donāts Osipa d.; 1905. g. Daugavpils apr. Krāslava; 28.11.1944.;

5 (16737; 41190).

248. Sīkais Jānis Jura d.; 1901. g. Rīgas apr. Jumpravas pag.; 28.11.1944.; 5

(16737,41190).
249. Skriblis Nikolajs Mārtiņa d.; 1917. g. Rīgas apr. Viskāļu pag.; 30.05.1945.;

ASM+k; nāves sods 10.07.1945. aizstāts ar 20+5+k (43646).

250. Skujiņš Kārlis Berharda d.; 1918. g. Rīgas apr. Krapes pag.; 20.03.1948.;

25 (39897).
251. Smalkais Arnolds Fridriha d.; 1911. g. Valmieras apr. Salacas pag.;

30.01.1945.; 15+5+k (15930).
252. Smalkais Vilis Jāņa d.; 1902. g. Rīgas apr. Krapes pag.; 14.06.1951.;

25+5+k (6335).
253. Sniedze Arturs Andreja d.; 1911. g. Rīgas apr. Lēdmanes pag.; 02.03.1950.;

25+5+k (3559).
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254. Spārniņš Jānis Jāņa d.; 1892. g. Rīgas apr. Madlienas pag.; 25.01.1945.;

8 (39712).
255. Sproģis Uldis Jāņa d.; 1921. g. Valmieras apr. Rūjiena; 13.05.1945.; 10+3+k

(P-10940).
256. Stabulniks Pēteris Ādama d.; 1911. g. Daugavpils apr. Jasmuižas pag.;

16.01.1945.;4(36514).
257. Stankevičs (viņš arī Smirnovs) Georgijs Josifa d.; 1918. g. Batumi, Gruzija;

10.03.1945.; ASM+k; nāves sods 30.05.1945. aizstāts ar 20+5 (43060).
258. Stepiņš Kārlis Mārtiņa d.; 1888. g. Rīgas apr. Aizkraukles pag.;

04.03.1945.; 3; saskaņā ar PSRS APP 07.07.1945. ukazu tiesā atbrīvots (16737;

41190).
259. Stikuts Josifs Pāvela d.; 1907. g. Rēzeknes apr. Andrupenes pag.;

23.05.1945.; 10+3+k (28634).
260. Strautnieks Vilis Jāņa d.; 1915. g. Bauska; 03.10.1945.; 20+5+k

(15455).
261. Strazdiņš Pēteris Mārtiņa d.; 1907. g. Rīgas apr. Lauberes pag.;

14.01.1945.; 5 (34205).
262. Stūris Jānis Andreja d.; 1912. g. Rīgas apr. Jumpravas pag.; 09.10.1944.;

15+5+k (16737).
263. Sudrabs Kārlis Friča d.; 1901. g. Rīgas apr. Madlienas pag.; 25.01.1945.;

miris Permas apg. Široklagā pirms tiesas 28.05.1945. (P-10220).
264. Sūna Staņislavs Franča d.; 1911. g. Liepāja; 26.02.1947.; 20+5+k (20243).
265. Svarēns Jānis Mārtiņa d.; 1889. g. Rīgas apr. Jumpravas pag.; 22.02.1945.;

3; saskaņā ar PSRS APP 07.07.1945. ukazu tiesā atbrīvots (16737; 41190).
266. Šantars Eduards Vladislava d.; 1928. g. Rēzeknes apr. Rēznas pag.;

16.12.1944.; 5 (33136).
267. Šķēle Alfrēds Friča d.; 1927. g. Ventspils apr. Zlēku pag.; 20.05.1946.;

10+5+k (8528).
268. Šmiters Jānis Jura d.; 1914. g. Rīgas apr. Lēdmanes pag.; 20.01.1949.;

25+5+k (2695).
269. Špariņš Kārlis Mārtiņa d.; 1896. g. Bauskas apr. Vecsaules pag.;
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Dzintars Ērglis

Die von sowjetischen repressiven Organen verhafteten

Teilnehmer des Kurelis-Verbands

Zusammenfassung

Über die vom ehemaligen General der Armee Lettlands Jānis Kurelis (1882-1954)

geführte Einheit hat es bisher viele Publikationen gegeben. Die allumfassendsten

Arbeiten, in denen umfangreiches Archivmaterial und die Publikationen ausgenutzt

wurden, gehören Haralds Biezais und Leonids Šiliņš. Außerdem ist die Tätigkeit

von kurelieši auch in Arbeiten anderer Emigrationshistoriker und Publizisten

(z.B. Edgars Andersons, Edgars Dunsdorfs, Valentine Lasmane, Kārlis Kangeris

u.a.) positiv bewertet. Die genannten Autoren haben den Widerstand von kurelieši

gegen die Nazis-Okkupationsmacht und den Kampf um die Erneuerung der Staat-

lichkeit von Lettland betont.

Seinerseits negativ und oft sogar sehr negativ haben andere Vertreter der

lettischen Emigration (z.B. Rudolfs Bangerskis, Arturs Silgailis, Osvalds Freivalds,

Alberts Eglītis u.a.) die Bewegung von kurelieši bewertet. Diese Schreiber sind

während der Nazi-Okkupationszeit überwiegend Offiziere der lettischen Legion

gewesen, oder sie haben hohe Posten in der Administration eingenommen. In

ihrer Bewertung hat die Bewegung von kurelieši dem lettischen Volk nur über-

flüssige Opfer gebracht und die Widerstandskräfte vor wiederholter Drohung der

sowjetischen Okkupationsmacht geschwächt.

Das Thema von kurelieši hat auch ein wenig der deutsche Historiker Hans-

Dieter Handrack berührt, aber leider gibt es einige faktologische Fehler.

Das einzige den kurelieši gewidmete Buch von einem sowjetischen Au-

tor ist das Buch "Ēnas purvā" (Die Schatten im Sumpf) von Osvalds Eglīte.

Die übrigen Autoren der Sowjetzeit (z.B. Vilis Samsons, Jānis Dzintars, Al-

frēds Raškevics, Helmuts Kreicbergs, Jānis Vēvers u.a.) haben die kure-

lieši - Bewegung in Kürze betrachtet, wenn sie über andere Probleme des

11. Weltkriegs geschrieben haben. Die sowjetischen Historiker haben die kurelieši

bürgerliche Nationalisten genannt und ihre Bindung zur deutschen Aufklärung

sowie das Kapitulieren ohne Kampf gegen die Nazis am 14. November 1944

betont.

Die beachtliche Zahl von wissenschaftlichen Beiträgen und Publikationen in

der Presse Lettlands in den 90er Jahren des 20. Jh. zeugt davon, dass das

Interesse an diesem Thema nicht nachgelassen hat, dabei gibt es praktisch keine

Autoren, die, ähnlich einem Teil der Emigrationsvertreter, die Kurelis-Gruppe

unbegründet scharf kritisieren würden.
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Seinerseits ist das Schicksal von den kurelieši, die von sowjetischen repressiven

Organen verhaftet wurden, in der Geschichtsliteratur außer nur einigen Schriften

von J. Dzintars faktisch unerforscht geblieben, auch über ihre Zahl gibt es ver-

schiedene Versionen. Deshalb habe ich versucht, nach der Möglichkeit genau die

wirkliche Zahl der Menschen, die von den sowjetischen Machtbehörden wegen der

Angehörigkeit zu dieser Gruppe repressiert wurden, zu klären.

Die Arbeit basiert sich auf die Archivmaterialien des ehemaligen Staatssicher-

heitskomitees am Ministerrat der LSSR, die sich jetzt im Staatsarchiv Lettlands

befinden. Die Zeugnisse der verhafteten kurelieši in ihren Strafsachen sind freilich

kritisch zu bewerten, aber im Ganzen ist es ein sehr umfangreiches und einzigartiges

Material über ihre tragischen Schicksale.

Nach dem Rückzug der deutschen Armee nach Livland (Vidzeme) -

hauptsächlich Kreis Riga - konnten die zurückgebliebenen Teilnehmer des Kurelis-

Verbands keinen ernsten Widerstand gegen die Rote Armee leisten, und die absolute

Mehrzahl hat es gar nicht versucht. Grundsätzlich sind sie noch während des Kriegs,

Ende 1944 und Anfang 1945, verhaftet worden. Beim Durchsehen der Strafsachen

von in Livland verhafteten kurelieši habe ich festgestellt, dass 214 Teilnehmer des

Kurelis-Verbands verhaftet worden sind, aber es ist nicht möglich zu sagen, wer

von ihnen im Hinterland der Roten Armee zur Durchführung von Diversionen

gelassen wurde, und wer von ihnen desertierte und in seiner Gemeinde leben blieb,

weil keiner den Wunsch hatte, Flüchtlingswege zu gehen.

Viele Teilnehmer des Kurelis-Verbands desertierten bei der Annäherung der

Frontlinie. Die Desertierung geschah am häufigsten von der Dislokationsstelle des

Kurelis-Verbands in der Gemeinde Römershof (Skrīveri), Kreis Riga Mitte Septem-

ber 1944, als die Einheit nach Kurland ziehen wollte und die Gerüchte umgingen,

dass es die Möglichkeit bestehe sie an die Front zu schicken, oder sie desertierten

in der Anfangsetappe der Evakuation unterwegs von Römershof nach Riga. Mehrere

nach dem Krieg verhaftete kurelieši waren auch von der Gruppe in Kurland deser-

tiert. 50 der von Sowjets verhafteten kurelieši waren von der Kurelis-Gruppe in

Livland und 4 in Kurland desertiert. Doch die Deserteure vom Kurelis-Verband,

aus der Sicht der sowjetischen Untersuchungsrichter, haben ihre Schuld dadurch

nicht vermindert und wurden genauso verurteilt, als ob sie im Hinterland der Roten

Armee geblieben gewesen wären, um terroristische Akte und Diversionen durch-

zuführen. Die im "Kurländischen Kessel" befindlichen kurelieši wurden nach der

Kapitulation des Nazi-Deutschlands von den sowjetischen Machtorganen repres-

siert, dabei ein Teil von ihnen erst nachdem sie schon in verschiedenen deutschen

Gefängnissen in Kurland und in Konzentrationslagern in Polen gesessen hatten.

Solcherweise sind sie von beiden totalitären Regimes verhaftet und verurteilt

worden.
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Die den Teilnehmern von Kurelis-Verband zugesprochenen Strafen waren sehr

verschieden, aber es gibt keinen besonderen Sinn sie detaillierter hervorzuheben,

weil die kurelieši öfters gleichzeitig auch wegen anderer Anklagen verurteilt wurden.

Es sei hinzugefügt, dass mit der Todesstrafe 13 Menschen (vollzogen 7) verurteilt

wurden, vor dem Gericht im Gefängnis sind 12 Menschen gestorben, während der

Untersuchung wurden 10 Menschen entlassen, aber durch das Gericht wurden

7 Menschen des Kurelis-Verbands freigesprochen. Ausgehend von den absurden

Urteilen des Sowjetgerichts, ist es unverständlich, warum ein Teil der Verhafteten,

die nur wegen der Angehörigkeit zur Kurelis-Gruppe beschuldigt wurden, im Gericht

freigesprochen wurden, oder ihre Sache wurde schon während der Untersuchung

eingestellt, aber andere wurden verurteilt, dabei waren auch die Strafen ganz

unterschiedlich -von 2 bis 15 Jahren.

Die Behauptung, dass in der Kurelis-Gruppe nur Letten gewesen sind, stimmt

nicht ganz. Die Letten sind natürlich in bedrückender Mehrzahl gewesen, doch in

der Gruppe waren auch mehrere andere in Lettland lebende Völker vertreten -

Russen, Polen, Belorussen und Esten.

In der Anlage gibt es ein Verzeichnis der 308 von sowjetischen repressiven

Organen verhafteten kurelieši. Dort sind folgende Angaben enthalten: Vorname,

Name, Vatersname; Geburtsjahr und -ort; Verhaftungsdatum; das festgesetzte

Strafmaß. In Klammern wird die Nummer der Strafsache angegeben.

Das Thema über die von sowjetischen Machtorganen verhafteten kurelieši ist

nicht ganz ausgeschöpft, weil außer den Menschen, die als Teilnehmer des Kurelis-

Verbands verhaftet wurden, noch andere kurelieši nach dem Krieg repressiert
wurden als:

-Kriegsgefangene der deutschen Armee;

- Personen, die durch Filtrationsstellen in Kurland in die Filtrationslager

gelangten;
- Personen, die am 25. März 1949 verwiesen wurden.

Doch Erkundigungen über diese Menschen einzuholen und zusammenzufassen

ist sehr kompliziert, weil sie nicht wegen der Angehörigkeit zur Kurelis-Gruppe

beschuldigt wurden, sondern wegen der obengenannten und noch sonstiger "Ver-

brechen". Dabei gelang es einzelnen Verhafteten während des Untersuchungs-

prozesses ihre Angehörigkeit zur Kurelis-Gruppe zu verschweigen.
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LPSR valsts drošības dienesta izveidošana

un tā galvenie represīvie uzdevumi 1944.-1956. gadā

levads

Darba pamatuzdevums ir analizēt Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas

(LPSR) valsts drošības dienesta izveidošanu un represīvo darbību periodā no

1944. gada līdz 1956. gadam. Šis posms ir raksturīgs ar plašām, pret Latvijas

iedzīvotājiem vērstām represijām - 1949. gada deportācija, nacionālās pagrīdes

grupu un to bruņoto formējumu iznīcināšana, spiegu atmaskošanas akcijas un

dažādas provokācijas, kuru rezultātā cieta daudzi cilvēki.

ledzīvotāju izsūtīšanu jau 1988. gadā LPSR Ministru Padome (MP)
2. novembra lēmumā "Par pilsoņu prettiesisku administratīvo izsūtīšanu no

Latvijas PSR 1949. gadā" atzina par nepamatotu, tātad nelikumīgu pat saskaņā
ar Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (PSRS) likumdošanu, un visas

1941. un 1949. gada akcijās deportētās personas 1989. gadā LPSR Augstākās

Padomes Prezidijs (APP) reabilitēja. 1 Šajā laikā LPSR - vēlāk Latvijas Republi-

kas Ģenerālprokuratūra un Tieslietu ministrija uzsāka 1940.-1950. gadā sodīto

vai citādi represēto personu lietu pārskatīšanu, kuras gaitā cietušās personas

tika reabilitētas un pret tām vērstās represijas atzītas par nelikumīgām. 2 Tā kā

daudzos gadījumos represiju organizēšanā un veikšanā saskatāmas genocīda

vai kara nozieguma pazīmes, svarīgi ir izprast katra represiju organizētāja vai

līdzdalībnieka lomu, morālo un juridisko atbildību šajos noziegumos. Šinī darbā

autori centušies izveidot vēsturisko fonu, kas atvieglotu represiju mehānismu

izvērtēšanu.

Pirmajā nodaļā īsumā apskatīta LPSR valsts drošības orgānu evolūcija, ot-

rajā - PSRS drošības iestāžu darbība Latvijas teritorijā Otrā pasaules kara laikā,

kad PSRS lekšlietu tautas komisariāts (IeTK) pārraudzīja savu specgrupu, kā arī

padomju partizānu diversiju un terora darbību nacistu okupētajā Latvijā. Šeit

akcentēta 1944. gada maija soda akcija pret Ludzas apriņķa Mazo Batu ciema

mierīgajiem iedzīvotājiem, kas kvalificējama par kara noziegumu.
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Trešajā nodaļā analizēta 1943. gada aprīlī dibinātās PSRS Aizsardzības un Jūras

kara flotes tautas komisariāta pretizlūkošanas pārvaldes SMERŠ represīvā darbība

pret Vācijas diversantiem, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un gru-

pām, kā arī vācu okupācijas režīma atbalstītājiem. Šīm kategorijām bieži vien

pieskaitīja nevainīgas personas, un tāpēc tās tika pakļautas nepamatotām represi-

jām. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem šīs personas ir reabilitētas kā

nepamatoti represētas, un reabilitēto personu skaits sastāda absolūto vairākumu

no visām SMERŠ safabricētajām lietām. SMERŠ darbība kopumā Latvijas vēstures

zinātnē apskatīta pirmoreiz.

Pēckara gados, izmantojot nacionālo pretestības grupu piesegu, LPSR dro-

šības orgāni iesaistījās operatīvajās spēlēs ar saviem bijušajiem sabiedrotajiem -

ASV un Lielbritānijas, kā arī ar Zviedrijas izlūkdienestiem. Šīs spēles ar mainīgiem

panākumiem un intensitāti risinājās līdz 50. gadu vidum. Izmantojot Latvijas rīcībā

esošos dokumentus, piektajā nodaļā apskatīta operatīvā spēle "Lursen-S" starp

LPSR Valsts drošības ministriju/Valsts drošības komiteju (VDM/VDK) un angļu

izlūkdienestu Secret Intelligence Service (SIS). Šī tēma apskatīta ceturtajā nodaļā.
Līdz ar valsts drošības sistēmas reorganizāciju 1953. gadā mainījās arī tās

prioritārie uzdevumi. Uzskatot, ka visi iekšējie draudi padomju varas pastāvēšanai

Latvijā pamatā ir novērsti un ka LPSR teritorija ir pietiekami attīrīta no pretpa-

domju garā noskaņotiem cilvēkiem, taktika represīvajā jomā mainījās, pārejot no

masveida akcijām uz individuālām vai atsevišķu personu grupu represēšanu. Piek-

tajā nodaļā uz daudzu faktu piemēru un dokumentu bāzes analizēti VDK prioritārie

uzdevumi pretizlūkošanas jomā 1953.-1956. gadā, kas paredzēja cilvēktiesību

ierobežošanu un netiešu represēšanu viņu politiskās vai reliģiskās pārliecības dēļ.

Sestajā nodaļā analizēti padomju specdienestu spēki - PSRS IeTK/VDM kara-

spēks, IeTK operatīvās grupas, iznīcinātāju bataljoni, speciālo kaujinieku grupas,

specaģentu darbība un līdzekļi -, kas Latvijā bija iesaistīti cīņā pret nacionālo pa-

grīdi un tās bruņotajām grupām.

Septītajā nodaļā aplūkota LPSR VDM loma 1949. gada deportāciju īstenošanā

un šo deportāciju nozīme partizānu atbalstītāju loka neitralizēšanā.

Avotu un literatūras apskats

LPSR drošības iestāžu darbība līdz šim ir maz pētīta. lemesls varētu būt Latvijā

saglabājušos LPSR drošības iestāžu dokumentu mazais skaits (izņemot LPSR VDK

krimināllietas). No Latvijas vēsturniekiem šobrīd pieejamajiem dokumentiem nevar

pilnīgi izpētīt visas LPSR drošības iestāžu darbības nianses. Arī Satversmes aiz-

sardzības biroja (SAB) Totalitārisma seku dokumentēšanas centra (TSDC) pētījumā
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apskatāmā laikposma (1944.-1956. gads) LPSR drošības iestāžu pieejamo do-

kumentu apjoms salīdzinājumā ar Valsts drošības komitejas lietvedībā esošo

dokumentu skaitu ir niecīgs. Grūtības izpētes darbā, īpaši VDK metožu pētnieciskajā

analīzē, rada arī LPSR specdienestu darbības konspiratīvais raksturs. TSDC dar-

binieki pētījuma sagatavošanas laikā izskatījuši gandrīz visus Latvijā pieejamos LPSR

drošības orgānu dokumentus. Tajā izmantoti Latvijas Valsts arhīva (LVA), tā Vēs-

turiski politisko dokumentu nodaļas, Lietuvas Speciālā arhīva (Lietuvos ypatingasis

archyvas, turpmāk - LSA), Igaunijas Valsts arhīva filiāles (Eesti Riigiarhiivi filiaal,

turpmāk - IVA), LR lekšlietu ministrijas arhīva (LR leM arh.), LR Ģenerālprokura-

tūras, TSDC v.c. dokumenti.

I. Nozīmīgākā materiālu grupa par drošības iestāžu darbību ir LVA doku-

menti. Pētījumā plaši izmantotas LVA 1986. fondā apkopotās bijušās LPSR VDK

krimināllietas, kuras kā avots sniedz bagātīgu informāciju par LPSR drošības

iestāžu represīvo politiku. No visām LVA esošajām 49 000 LPSR VDK krimi-

nāllietām, uzraudzības un personu lietām pētījumā izmantotas tās, kuras vis-

spilgtāk ilustrē LPSR drošības iestāžu cīņu pret bruņoto pretošanās kustību un

represijas pret Latvijas iedzīvotājiem. LPSR VDK krimināllietas vērtējamas kā

perspektīvs vēstures avots LPSR drošības iestāžu darbības izpētē, taču tās

analizējamas ļoti kritiski. Kritisku pieeju VDK krimināllietām kā vēstures avotam

nosaka gan Rietumu, gan galvenokārt Krievijas vēsturnieku norādes par fiziskās

un garīgās spīdzināšanas metodēm, ar kuru palīdzību izmeklēšanā bieži panāca

PSRS drošības iestādēm vēlamās liecības. Arī tiesāto Latvijas Republikas iedzī-

votāju reabilitācijas, kā arī tiesībsargājušo iestāžu veiktās juridiskās izziņas gaitā

iegūtās liecības bieži norāda uz neatbilstību starp apsūdzētā liecībām LPSR

drošības orgānu veiktās izmeklēšanas laikā un notikumu izklāstu tagadējās

liecībās. Represijās cietušie savu LPSR drošības iestādēm sniegto liecību saturu

daudzkārt izskaidro ar fizisko ietekmēšanu.

LPSR VDK krimināllietas par perspektīvu vēstures avotu uzskatāmas šādu

iemeslu dēļ:
1. No dokumentēšanas viedokļa LPSR drošības iestāžu krimināllietās personu

liecības ir noformētas visā pasaulē pieņemtajā juridiskās lietvedības kārtībā. Līdz

ar to par katru konkrētu faktu nopratinātas vairākas personas, veiktas juridisko

pierādījumu tehniskās ekspertīzes, sastādīti notikuma vietas apskates protokoli v.c.

Tāpēc daudzos gadījumos krimināllieta kā vēstures avots ir ticamāka nekā sabied-

riski politiskie dokumenti.

2. levērojot, ka LVA 1986. fondā fondēto krimināllietu, uzraudzības un personu

lietu kopskaits ir 49 000 un daudzas no tām sastāv no 20 un pat vairāk sējumiem,

krimināllietas sniedz lielu faktu apjomu.
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3. LPSR drošības iestādes krimināllietu dokumentos nereti legalizēja no aģen-

tūras iegūto operatīvo informāciju, to noformējot it kā par apsūdzētā atzīšanos.

Vērīgam pētniekam šis ir neatsverams avots, jo dokumenti par operatīvo darbu ar

aģentūru Latvijā tikpat kā nav saglabājušies. Tie šobrīd atrodas Krievijas Federālā

drošības dienesta arhīvā.

4. Krimināllietās minētie notikumi konstatēti nekavējoties vai neilgu laiku pēc

notikušā fakta. Tad ticis aptaujāts liels skaits -nereti daži tūkstoši - liecinieku, kuri

šobrīd vairs nav dzīvi. Daudzi krimināllietās minētie cilvēki tagad ir veci un vairs

liecināt nevar, jauc notikumus vai tos pārspīlē. Krimināllietas saglabājušas viņu

jaunības dienās teikto, kas daudzos gadījumos sniedz lielāku objektivitāti.

Šo apsvērumu dēļ krimināllietas kā avots izmantotas visās pētījuma nodaļās.

Analizējot LPSR drošības iestāžu pretdarbību bruņotajai pretestībai, izmantoti

LVA LPSR VDK dokumentu kolekcijas LPSR leTK rīkojumi.
3 Rīkojumos atrodama

dokumentārā bāze par cīņas uzsākšanu pret bruņoto pretošanos Latvijā. Uz šīs

kolekcijas un LVA LPSR MP dokumentu pamata4 pētījumā izdarīti secinājumi par

iznīcinātāju bataljonu kaujinieku darbību Latvijā.

LVA dokumenti arī liecina par LPSR drošības iestāžu operatīvo darbību pret

nacionālajiem partizāniem.5 LVA apkopotajos leTK/leM karaspēka pulku žurnālos ir

iespējams izpētīt militāras frontālas taktikas lietošanu pretošanās kustības lik-

vidēšanai. 6

Pētījuma septītajā nodaļā par 1949. gada deportācijām un to nozīmi nacionālo par-

tizānu atbalstītāju loka iznīcināšanā izmantotas LVA 1949. gadā deportēto personu lietas. 7

LPSR drošības iestāžu darbības aspekti atklājas arī LVA Vēsturiski politisko

dokumentu nodaļas Latvijas Komunistiskās partijas (LKP) dokumentos. Šie doku-

menti palīdz atsegt LPSR drošības iestāžu attiecības ar totalitārā režīma galveno

politisko un lēmējvaras spēku - Komunistisko partiju, satur norādes par uzde-

vumiem, kurus drošības iestādēm izvirzīja Latvijas komunistu partijas vadība.8

Daudzi fakti par LPSR drošības iestāžu darbību atklājas vienīgi dokumentārajā

sarakstē ar LKP vadību. LVA dokumenti - VDK atskaites Komunistiskajai partijai

un priekšlikumi par pretizlūkošanas darbības uzlabošanu 9 ļauj spriest par dažiem

operatīvās darbības, ko sankcionēja LKP, virzieniem.

TSDC pētījumā izmantoti arī LVA Vēsturiski politisko dokumentu nodaļā atro-

damie bijušā LPSR partizānu kustības štāba dokumenti (pavēles un rīkojumi), kuri

pierāda drošības iestāžu vadošo lomu partizānu kustības veidošanā un darbības

koordinācijā Vācijas armijas okupētajā Latvijas teritorijā 1944.-1945. gadā. 10

Latvijā atrodams maz dokumentu par SMERŠ vienību darbību (LVA Vēsturiski

politisko dokumentu nodaļā atrodamas SMERŠ atskaites Latvijas komunistu partijas

vadībai, 11 bet LVA LPSR VDK krimināllietās 12
- SMERŠ izmeklētās lietas). Taču, tā
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kā LPSR leTK 1944.-1945. gada direktīvās atrodami rīkojumi, kuri attiecas gan uz

leTK, gan uz Padomju armijas pretizlūkošanas pārvaldi SMERŠ, ar šo dokumentu

palīdzību iespējams atsegt militārās pretizlūkošanas struktūrvienības galvenos

darbības aspektus Latvijas teritorijā. 13

Ja pamatdokumenti Latvijas vēsturniekiem nav pieejami, liecības par LPSR

drošības iestāžu darbu var iegūt arī Latvijas Valsts arhīva uzziņas dokumentos

(piemēram, norāžu kartotēkās). Tā izmantota LPSR VDK sastādītā norāžu karto-

tēka par drošības iestāžu cīņu pret nacionālajiem partizāniem. 14

11. Tā kā Latvijas arhīvos nav saglabājušies LPSR drošības iestāžu dokumenti

par vairākām to kompetences jomām, pilnīgas ainas noskaidrošanai izmantoti līdzīgi

dokumenti no Lietuvas un Igaunijas arhīviem, lai pēc analoģijas principa secinātu

par Latvijas PSR drošības orgānu darbību. Šāda pieeja ir pieļaujama, jo visu trīs

bijušo padomju republiku drošības orgānu darbību regulēja principā identiskas PSRS

centrālo drošības orgānu pavēles un instrukcijas. Tā PSRS centrālo drošības orgānu

pavēles un rīkojumi par bruņotās pretošanās likvidēšanu trijās Baltijas republikās

bija vienādi, tāpat galvenos vilcienos vienāda bija arī to izpildes taktika. Tāpēc

pētījumā pēc analoģijas principa izmantoti Lietuvas un Igaunijas arhīvu dokumenti,

aizpildot attiecīgus iztrūkumus Latvijā esošajā dokumentācijā. Lietuvā bijušo

padomju drošības iestāžu dokumentu klāsts salīdzinājumā ar Latviju ir krietni

plašāks. īpaši tas sakāms par operatīvās darbības dokumentiem. Lietuvas Speciālā

arhīvā fondētie Lietuvas PSR VDK dokumenti arī iekļauti TSDC pētījumā. 15 Pēc

identitātes principa izmantoti arī Igaunijas Valsts arhīva dokumenti par Igaunijas

PSR drošības iestāžu specaģentiem kaujiniekiem. Tajos atrodami aģentiem kauji-

niekiem sniegto uzdevumu apraksti, kādi nav saglabājušies Latvijas PSR drošības

iestāžu dokumentos. 16

111. Jebkura specdienesta darbības pamats ir operatīvā darbība, pie tās pieder

arī darbs ar aģentūru. Bez šīs metodes izpētes par drošības iestāžu darbību spriest

nevar. LPSR drošības iestāžu darbības mehānisma un metožu izpratni pētījuma

autoriem sekmējuši juridiskā izziņas darbā iegūtie paskaidrojumi, kurus snieguši

drošības orgānu represiju upuri, drošības iestāžu darbinieki un aģenti.

Juridisko dokumentu - 90. gados izmeklēšanas gaitā iegūto izziņas materiālu

par aplūkojamo periodu - izmantošana pētījumā dod iespēju konstatēt LPSR

drošības iestāžu darbības metodes, personālijas v.c, kā arī būtiski papildināt

zināšanas par izpētes objektu. TSDC izmantojis arī pret bijušo padomju partizānu

grupas komandieri Vasiliju Kononovu (1923) 1998. gadā ierosinātās krimināllietas

materiālus, kas ir jaunums Latvijas vēsturē. Šāda pieeja ļauj izvērtēt atsevišķas

personas vai personu grupas konkrētu līdzdalību un vainas pakāpi genocīda un

kara noziegumu realizēšanā Latvijas teritorijā. 17



378 Padomju okupācija Latvijā, 1944. gads - 50. gadu vidus

IV. Pētījumā izmantoti arī TSDC rīcībā esošie dokumenti. Visi LPSR VDK

1944.-1956. gadā sastādītie operatīvās darbības dokumenti jau 1989. gadā tika

izvesti uz Krieviju vai arī iznīcināti. īpaši šis dokumentu trūkums jūtams, analizējot

pētījuma ceturtajā un piektajā nodaļā aprakstīto LPSR VDM/VDK izlūkošanas un

pretizlūkošanas darbu. Vienīgie izmantotie dokumenti par šo tematu ir TSDC

bibliotēkā esošā PSRS Ministru Padomes VDK 2. galvenās pārvaldes 1955. gada

30. jūlija sanāksmes saīsinātā stenogramma, LPSR VDK darbinieka Jāņa Luka-

šēviča (1920-1989) memuāri un "Izziņa par LPSR VDK arhīva lietu "Lursen-S""; 18

žurnāla "Latvijas Arhīvi" 1996. gada 172. numurā tika publicēts TSDC darbinieku

sagatavotais dokuments "Izziņa pēc "LPSR VDK arhīva lietas "Lursen-S" ma-

teriāliem"". 19

Izziņa par arhīva lietu "Lursen-S" atspoguļo LPSR VDM/VDK operatīvās spēles

ar ārzemju specdienestiem. Šo izziņu nevar uzskatīt par objektīvu avotu, jo doku-

ments paredzēts propagandistiskas dokumentālās filmas scenārijam. Galvenā

dokumenta vērtība ir tā bagātīgie fakti.

Dokumentu trūkuma dēļ TSDC daudz darba ieguldījis, intervējot drošības

iestāžu darbības upurus un drošības iestāžu darbiniekus. Šis darbs devis daudz

papildinformācijas, un dokumentētās intervijas izmantotas TSDC pētījumā.

V. TSDC pētījuma sestajā nodaļā par LPSR drošības iestāžu darbību bruņo-

tās pretošanās apspiešanā izmantoti LR lekšlietu ministrijas arhīva dokumenti -

leM pavēles. 20 No tām var spriest par padomju varas cīņu pret nacionālo bru-

ņoto pretošanos 1953.-1954. gadā, kad šie uzdevumi pēc 1953. gadā veik-

tās spēka struktūru reorganizācijas nonāca iekšlietu resora kompetencē. Uz

LR leM Nepamatoti represēto pilsoņu reabilitācijas nodaļas datu bāzes pamata

TSDC pētījumā veikta 1949. gada marta civiliedzīvotāju deportācijas struk-

tūranalīze.

Par drošības iestāžu atbildību represiju īstenošanā pret Latvijas iedzīvotājiem

var spriest arī pēc izdotajos dokumentu krājumos publicētajiem dokumentiem. Līdz

šim pilnīgākajā Latvijā izdotajā krājumā "Okupācijas varu politika Latvijā 1939-

-1991" 21 publicētie dokumenti liecina par kopējo represiju apjomu un represiju

formām, kuras īstenojušas arī LPSR drošības iestādes. Vairāki dokumentu krājumi

atspoguļo 1949. gada marta Latvijas iedzīvotāju deportāciju un zemnieku repre-

sēšanu, par ko līdzatbildīgas ir arī Latvijas PSR drošības iestādes. 22 Par drošības

iestāžu lomu Latvijas iedzīvotāju represēšanā objektīvi vēsta arī ārzemēs izdotie

dokumentu krājumi. 23

Literatūrā atsevišķā pētījumā LPSR drošības orgānu darbība 1944.-1956. gadā

līdz šim nav aprakstīta.
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LPSR drošības iestāžu funkcijas, ievērojot šo iestāžu slepenības režīmu,

LPSR zinātniskajā literatūrā nav analizētas vispār. Padomju okupācijas laikā

iznākušas tikai dažas pašu drošības iestāžu darbinieku sarakstītas vai arī viņu

inspirētas grāmatas. Tā 1970. gadā iznāca bijušā LPSR VDK priekšsēdē-

tāja Jāņa Vēvera (1899-1978) publicistiskais darbs "Indīgās saknes", 24 kurā

aprakstīta LPSR drošības iestāžu darbība pret nacionālajiem partizāniem un

piedalīšanās izlūkošanas-pretizlūkošanas operatīvajā spēlē ar Lielbritā-

nijas izlūkdienestu. Grāmatā daudz propagandas elementu, drošības iestāžu

darbinieku slavināšanas. Tādēļ tie grāmatā minētie fakti, kas nerod apstip-

rinājumu dokumentos, analizējami kritiski. LPSR iekšlietu un drošības iestāžu

cīņa pret nacionālajiem partizāniem, īpaši LPSR VDM specaģenta Jāņa Klim-

kāna (1921-1971) darbība aprakstīta bijušā LPSR VDK darbinieka Ivana Lo-

ginova (1926) rakstā "Karš pēc kara" 25 un Jāņa Lapsas, Nikolaja Kokorē-

viča, Laimoņa Vāczemnieka publicistiskajā darbā "Ugunsgrāmata". 26 No LPSR

vēsturnieku darbiem TSDC pētījumā izmantots vienīgi "Cīņa par padomju Baltiju

Lielajā Tēvijas karā", 27 jo tajā atrodamas ziņas par PSRS IeTK nokomplek-

tēto diversiju grupu nosūtīšanu darbam Latvijā. Pēc Latvijas Republikas neat-

karības atjaunošanas LPSR drošības iestāžu darbību vēsturnieki galveno-

kārt pētījuši saistībā ar to piedalīšanos bruņotās pretošanās apspiešanā no

1944. līdz 1956. gadam un iedzīvotāju deportēšanā 1949. gada martā. Vēstu-

res literatūrā līdz šim vienīgais apkopojošais darbs, kurā analizēta LPSR drošības

iestāžu rīcība bruņotās pretošanās apspiešanā, ir Heinriha Stroda pētījums divos

sējumos "Latvijas nacionālo partizānu karš, 1944-1956"28, kurā publicētie doku-

menti izmantoti TSDC pētījumā. H. Stroda pētījums dod plašu ieskatu kompleksā

represīvo spēku izmantošanā pret Latvijas nacionālajiem partizāniem. Grāmatas

"Uz ežiņas galvu liku", kas stāsta par to pašu tēmu, divās daļās, izņemot dažus

akadēmisku vēsturnieku rakstus, ir apkopotas nacionālo partizānu un viņu atbal-

stītāju subjektīvas atmiņas.
29 Atmiņu stāstus tālākiem pētījumiem var izmantot,

vienīgi tos salīdzinot ar dokumentiem. Grāmatās publicētie vēsturnieku darbi

par bruņoto pretošanos līdz ar jaunatklātiem faktiem un dziļāku izpratni par

bruņotās pretošanās attīstību pašlaik zaudējuši aktualitāti. 1949. gada depor-

tāciju sagatavošanas mehānismu un norisi nav iespējams analizēt, nebalsto-

ties uz H. Stroda rakstu "Krasta banga" 30. Šajā rakstā pirmoreiz izmantoti vairāku

Krievijas arhīvu dokumenti. Deportēto skaitu pēc Latvijas arhīvu dokumentiem

par 1949. gada marta deportāciju apkopojis Benedikts Spridzāns rakstā "Lat-

vijas melnākā diena" 31
.

Minētā problemātika apskatīta arī rakstu krājumā "Oku-

pācijas varu nodarītie postījumi Latvijā 1940-1990" 32
.
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Pētījumā izmantota bijušajā Padomju Savienībā izdotā speciālā literatūra par

PSRS drošības orgānu darbību - PSRS VDK mācību grāmatas pretizlūkošanā un

padomju drošības iestāžu vēsturē. 33 PSRS drošības iestāžu darbiniekiem domātās

grāmatas sniedz skaidrojumu par šo iestāžu izmantoto terminoloģiju, kā arī izpratni

par drošības iestāžu darbības principiem un paņēmieniem.

Krievijā (pēc PSRS sabrukuma) un ārzemēs iznākusī literatūra palīdz izprast

PSRS drošības iestāžu izlūkošanas un pretizlūkošanas darbības kopsakarības.

PSRS VDK un Lielbritānijas izlūkdienesta operatīvās spēles gaitā 1945.-1956.

gadā abu valstu pretizlūkošanas-izlūkošanas darbība notika Baltijā, lielā mērā arī

Latvijas teritorijā. Tajā iesaistījās arī LPSR VDM/VDK darbinieki un aģenti. Izlūk-

dienestu sāncensības rezultātā gāja bojā arī Latvijas nacionālās pretošanās

kustības dalībnieki Lielbritānijas izlūkdienesta aģenti - latvieši. Izpratni par šiem

notikumiem var gūt ASV un Rietumeiropā pirmizdotā literatūrā. 34 Par PSRS VDK

pretizlūkošanas un Lielbritānijas izlūkdienestu operatīvo spēli objektīvu aprakstu
sniedz bijušais PSRS pretizlūkošanas darbinieks Oļegs Gordijevskis un Kristofers

Endrjū savā darbā par PSRS VDK ārpolitiskajām operācijām. Minēto darbu

papildina arī Filips Naitli grāmatā par PSRS izlūku Lielbritānijas izlūkdienestā

Kimu Filbiju. Tā kā Naitli darbs domāts plašam lasītāju lokam, tad fakti jāatšķir

no to interpretējumiem sensacionālā formā.35 No ārzemju autoru darbiem iespē-

jams izprast arī Rietumu valstu izlūkošanai interesējošās sfēras PSRS. Līdz ar to

saprotams, kāpēc PSRS VDK (arī LPSR VDK) pretizlūkošana uzmanīja šo sfēru

darbiniekus, mēģinot nepieļaut informācijas noplūdi. Viens no izcilākajiem šā-

diem darbiem ir Dž. Rilsona 20. gadsimta spiegošanas vēsture. 36 Savukārt to, kā

PSRS VDK pretizlūkošanas darbā Rietumvalstu iebraucēju novērošanai izmantoja

aģentūru, pētījis Igaunijas Valsts arhīva zinātnieks Indriks Jurjo.37 Viņa darbs

nozīmīgs tāpēc, ka tajā analizētās VDK pretizlūkošanas metodes attiecināmas arī

uz LPSR VDK darbību.

Bijušās PSRS VDK dokumenti līdz šim pieejami pārsvarā tikai Krievijas vēstur-

niekiem. Tāpēc krievu vēsturnieku pētījumos izmantoto dokumentu pirmatklājuma

un autentiskuma dēļ Krievijā iznākošie vēstures žurnāli - "OmenecmeeHHaa ucmo-

pua", "l/l3Becmun MocKoecKoao focydapcmeeHHoao yHueepcumema", "ESoeHHbie ap-

xuebi Poccuu" izceļami kā īpaši svarīga literatūra. Tā TSDC pētījumā izmantots fakts

par Latvijas PSR iedzīvotāja - bijušā politiķa Friča Mendera un Rietumu pavalstnieku

kontaktiem, par kuriem liecības Latvijas arhīvu dokumentos nav atrodamas.

Bijušās Lietuvas PSR VDK dokumenti Lietuvas Republikā saglabājušies pilnī-

gāk nekā Latvijas PSR VDK dokumenti Latvijas Republikā. Arī drošības iestāžu

darbības zinātniskajā izpētē Lietuvas vēsturnieki apsteidz Latvijas kolēģus. Lietuvas

Genocīda un pretošanās centrs regulāri izdod savu darbinieku pētījumus žurnālos
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"Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centras darbai" (1996) un

"Genocidas ir rezistencija" (1997). Tā kā Lietuvas vēsturnieki savos pētījumos min

visām bijušajām Baltijas republikām domātās PSRS drošības iestāžu pavēles un

instrukcijas, kā arī Lietuvas PSR drošības iestāžu darbības metodika pēc analo-

ģijas attiecināma uz Latvijas PSR drošības iestādēm, TSDC pētījumā izmantoti fakti

no minētajos Lietuvas žurnālos publicētajiem rakstiem.

1. LPSR valsts drošības orgānu izveidošana un pilnveidošana

1943.-1954. gadā

Latvijas padomju okupāciju 1944.-1945. gadā palīdzēja īstenot tās pašas PSRS

drošības iestādes, kuras Latvijas teritorijā darbojās 1940.-1941. gadā. 1943. gada

rudenī Krievijā, Maskavas apgabalā, Pavlovo Posadā, gatavojoties otrreizējai Bal-

tijas valstu okupācijai, kā PSRS Valsts drošības tautas komisariāta (VDTK) struk-

tūrvienības tika izveidotas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas PSR VDTK operatīvās

grupas, kuras formēja nākamo dienestu kadru rezervi, organizēja izlūku un diver-

santu grupas, kā arī, šķērsojot frontes līniju, veica izlūkošanas operācijas vācu

okupētajās Baltijas valstu teritorijās jau pirms Sarkanās armijas ienākšanas. 38

1944. gada jūlijā pēc Sarkanās armijas ienākšanas Latvijā izveidotās operatīvās

grupas okupētajās teritorijās (apriņķos) sastādīja LPSR VDTK aparātu.39 Kara beigu

posmā un pirmajos pēckara gados VDTK funkcijas bija ierobežotas pat izlūkošanas

un pretizlūkošanas ietvaros, jo cīņa ar bruņoto pretestību atradās iekšlietu resora

kompetencē, bet akcijas pret "pretpadomju elementiem", pretizlūkošanas un pret

diversantiem vērstās operācijas padomju karaspēka ieņemtajās teritorijās veica

militārās pretizlūkošanas pārvalde SMERŠ.

1946. gada 24. martā sakarā ar valsts drošības struktūru reorganizāciju LPSR

VDTK tika pārveidots par Valsts drošības ministriju (VDM).
40 Pretizlūkošanas pār-

valde SMERŠ kā pastāvīga struktūrvienība tika likvidēta, uz tās bāzes izveidojot Valsts

drošības ministrijas sevišķās daļas, kuras veica pretizlūkošanas darbu PSRS militā-

rajās struktūrās. Līdz ar to paplašinājās VDM uzdevumu loks pretizlūkošanas jomā.

1953. gada martā pēc Josifa Staļina (1879-1953) nāves VDM kā patstāvīga

struktūrvienība beidza pastāvēt, jo to pievienoja lekšlietu ministrijai ar pārvaldes

tiesībām. Šāda situācija pastāvēja vienu gadu - līdz 1954. gada martam, kad

valsts drošības iestādes tika atdalītas no iekšlietu sistēmas un izveidota LPSR

Ministru Padomes Valsts drošības komiteja.
41 Kaut gan VDK pakļautība izpild-

varai bija visai formāla, drošības orgāni neatguva savu patstāvīgo statusu. Pašā

VDK struktūrā stāvoklis "pie Ministru Padomes" tika uzskatīts kā VDK nozīmes

nenovērtēšana.
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2. PSRS IeTK partizānu -diversantu grupu darbība

vācu okupētajā Latvijas teritorijā 1944.-1945. gadā

un akcija pret civiliedzīvotājiem Mazajos Batos*

PSRS drošības iestādes diversiju un terora darbību Latvijā īstenoja arī Otrā pasaules

kara gados, kad visu Latvijas teritoriju bija okupējusi Vācija. Terora un diversiju

īstenošanai tās izmantoja speciālas grupas, kā arī apmācīja padomju partizānus.

Sākoties Otrajam pasaules karam, 1941. gada 30. jūnijā pie PSRS Bruņoto spēku

virspavēlnieka mītnes tika izveidota Valsts aizsardzības komiteja. 42 Šī komiteja

1941. gada 3. augustā pieņēma lēmumu par latviešu strēlnieku divīziju izveidošanu

un partizānu vienību un grupu organizēšanu darbībai ienaidnieka aizmugurē.43

Lēmumā tika paredzēts nodrošināt centralizētu materiālo apgādi jaunizveidotajām
latviešu strēlnieku divīzijām un partizānu vienībām, uzdodot to PSRS lekšlietu tautas

komisariātam, 44 kurā no 1941. gada 20. jūlija līdz 1943. gada jūlijam bija apvienoti

PSRS iekšlietu un valsts drošības orgāni.45 Partizānu kustības organizēšanā tika

iesaistītas nelegālās komunistu organizācijas. 46 Uz Latviju 1941. gada vasarā un

rudenī nosūtīja izlūkošanas un diversantu grupas, kuras pēc brīvprātības principa

formēja no armijā un flotē dienošajām militārpersonām.47

Partizānu kustības vadīšanai okupētajās teritorijās PSRS lekšlietu tautas komi-

sariāta sastāvā 1941. gada 3. oktobrī tika izveidota 2. daļa, bet jau 1942. gada 18.

janvārī uz šīs daļas bāzes izveido 4. pārvaldi, kuras 2. daļas 6. nodaļa nodarbojās

ar partizānu grupu vadīšanu Latvijas teritorijā. 48 PSRS lekšlietu tautas komisariāta

2. daļu, vēlāk -4. pārvaldi vadīja Valsts drošības pārvaldes majors Pāvels Sudo-

platovs (1907-1996). Pārvaldes uzdevums bija organizēt izlūkošanu, teroru un

diversijas pretinieka aizmugurē.49 Pārvaldei tieši bija pakļauta arī operatīvā grupa,

kura 1944. gada 27. maijā veica nežēlīgu soda akciju Mazajos Batos, nogalinot

deviņus ciema civiliedzīvotājus.

Lai uzlabotu partizānu kustības vadību, 1943. gada februārī pēc Latvijas Komu-

nistiskās (boļševiku) partijas Centrālās komitejas (LK(b)P CX) ierosinājuma ar Valsts

aizsardzības komitejas lēmumu tika izveidots Latvijas partizānu kustības štābs,

kurš tieši pakļāvās Partizānu kustības centrālajam štābam pie virspavēlnieka mītnes50

un kura priekšnieks bija apakšpulkvedis Arturs Sproģis. 51 Latvijas partizānu kustī-

bas štābs atradās Krievijā, Maskavā, Sarkanarmijas ielā nr. 59, 52 un tā galvenais

uzdevums bija nodrošināt Latvijā esošo partizānu brigāžu un vienību materiāli

tehnisko apgādi. Štāba struktūru un kadru sastāvu noteica Partizānu kustības

centrālā štāba pavēles un instrukcijas, bet darbību reglamentēja Aizsardzības

*

Sagatavojis TSDC speciālists Māris Krūmiņš.
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ministrijas un valsts drošības orgānu rīkojumi. 53 Līdz 1943. gada 21. jūlijam Latvijas

partizānu kustības štāba juridiskais statuss bija karaspēka daļa nr. 00137 un štāba

pavēles skaitījās kā šīs karaspēka daļas pavēles. 54

Vissavienības nozīmes specskolās sagatavoja 118 virsnieku un 225 seržantus

un ierindniekus, no kuriem 271 tika nosūtīts uz Latviju partizānu kustības vadīšanai. 55

Par pretizlūkošanas pasākumu organizēšanu un izpildi partizānu grupās atbildēja

partizānu brigāžu un vienību sevišķo daļu priekšnieki. Latvijas partizānu kustības

štāba vadībā bija izveidots plašs aģentūras tīkls -854 cilvēki. 56

Diversijas Vācijas armijas okupētajā Latvijas teritorijā veica īpaši apmācītas

Valsts drošības tautas komisariāta operatīvās grupas (specgrupas), kuras arī

dēvēja par partizāniem. Šo grupu uzdevumos ietilpa diversijas akti svarīgos

pretinieka objektos (dzelzceļa sastāvu un tiltu spridzināšana, sakaru komunikāciju

iznīcināšana, vācu noliktavu un rūpnīcu dedzināšana, spridzināšana un cita veida

diversijas) un vācu okupācijas varas un armijas komandējošā sastāva pārstāvju

likvidēšana, spiegu un aktīvu okupācijas varas atbalstītāju atmaskošana, kā arī

izlūkošanas darbs, vācot militāra rakstura ziņas. Tikai 1943. gadā vien vācu

okupētajā Latvijas teritorijā dažādos laika periodos darbojās no 41 līdz 125 PSRS

VDTK operatīvajām grupām. 57

No specgrupu kaujiniekiem bieži cieta Latvijas pierobežas zemnieki. Sarkanie

diversanti tos regulāri terorizēja, atņēma pārtiku, lopus, pajūgus, zirgus, drēbes

v.c. lietas, kā arī veica soda akcijas, noslepkavojot civiliedzīvotājus. Par šādu situāciju

bija uztraukušies pat vietējie partizāni, kuri cīnījās pret vācu okupantiem, jo dažkārt

tika nogalināti arī viņu atbalstītāji.58 Nereti specgrupas maskējās vācu armijas for-

mas tērpos un izdarītos noziegumus pret civiliedzīvotājiem uzdeva kā fašistu

pastrādātus. 59

Latvijas teritorijā "sliežu kara" operācijas, kurās piedalījās arī par kara nozie-

gumiem apsūdzētais partizānu specgrupas komandieris Vasilijs Kononovs, orga-

nizēja Partizānu kustības centrālais štābs, nevis Latvijas partizānu kustības štābs. 60

Latvijas pierobežas zemnieku iebiedēšanas politika sevišķi spilgti izpaudās V. Kono-

nova vadītās specgrupas akcijā pret Mazo Batu ciema zemniekiem, kad ar sevišķu

cinismu un cietsirdību 1944. gada 27. maijā V. Kononova vadītā specgrupa,

pārģērbusies vācu armijas formas tērpos un dziedot vācu dziesmas, noslepkavoja

deviņus Ludzas rajona Mazo Batu sādžas zemniekus -Bernardu Šķirmantu (dzim.

1884. g.) Gelenu Šķirmanti (dzim. 1887. g.), Vladislavu Šķirmantu (dzim. 1900. g.),

Juliānu Šķirmantu (dzim. 1895. g.), Modestu Krupniku (dzim. 1895. g.), Ambrožu

Buļu (dzim. 1890. g.), Meikuli Krupniku (dzim. 1907. g.), Veroniku Krupniku (dzim.

1881. g.) un Teklu Krupniku (dzim. 1912. g.).61 Dzīvus sadedzināja vai nogalināja,

citādi spīdzinot, sešus vīriešus un trīs sievietes, no kurām viena bija grūtniecības
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pēdējā mēnesī. V. Kononova krimināllietā ir izziņa par viņa dienesta gaitām PSRS

Bruņotajos spēkos un Latvijas partizānu brigādē specgrupas komandiera amatā

1943. un 1944. gadā, par to saņemot algu. 62

Operatīvās grupas uzturēja regulārus radiosakarus (saņēma uzdevumus, atskai-

tījās par paveikto, pārsūtīja iegūto informāciju u.tml.) ar centru Maskavā.63 Radistus

partizānu specgrupu vajadzībām sagatavoja Maskavā. 64

No V. Kononova krimināllietā apkopotajiem materiāliem var secināt, ka viņa
vadītā specgrupa pielīdzināma regulāra karaspēka struktūrvienībai (kombatantiem).
Tas nozīmē, ka uz grupas darbību attiecas 1907. gada 5.(18.) oktobra Hāgas

konvencija "Sauszemes kara noteikumi un paražas", 65
saskaņā ar kuru Mazo Batu

traģēdija ir uzskatāma par kara noziegumu.

3. PSRS Aizsardzības tautas komisariāta Galvenās

pretizlūkošanas pārvaldes un Jūras kara flotes tautas

komisariāta pretizlūkošanas pārvaldes SMERŠ darbība Latvijā

1944.-1946. gadā

Līdz ar Latvijas otrreizējo okupāciju tās teritorijā darbu sāka PSRS Aizsardzības

tautas komisariāta Galvenās pretizlūkošanas pārvaldes un Jūras kara flotes tautas

komisariāta Pretizlūkošanas pārvaldes SMERŠ vienības. Šīs vienības bija tieši

pakļautas PSRS valsts drošības orgānu vadībai, un tām bija dotas plašas pilnvaras

rīkoties visās trijās Baltijas republikās. Vienības darbojās paralēli LPSR drošības

iestādēm, savu darbību koordinējot ar vietējo drošības iestāžu vadītājiem, tātad -

LPSR drošības iestāžu darbība ar SMERŠ bija nesaraujami saistīta. SMERŠ dar-

bība apskatīta pētījuma atsevišķā nodaļā.

Pretizlūkošanas pārvaldi SMERŠ (nosaukums krievu valodā "CiviepTb LunnoHaivi") Otrā

pasaules kara laikā 1943. gada aprīlī uz bijušo PSRS IeTK sevišķo daļu pārvaldes bāzes

izveidoja PSRS Valsts aizsardzības komiteja. Pārvaldei izvirzīja sekojošus uzdevumus -

cīņu pret spiegošanu, diversijām, ārzemju izlūkdienestu un pretpadomju elementu teroris-

tisku un cita veida graujošu darbību Sarkanās armijas un Jūras kara flotes daļās un iestādēs,

kā arī Dzimtenes nodevības un kaitniecības nepieļaušana un novēršana frontē.66 1946. gada

maijā SMERŠ pretizlūkošanas institūcijas reorganizēja, bet tās īpašās daļas karaspēkā no-

deva PSRS Valsts drošības ministrijai (arī LPSR dislocētajās PSRS karaspēka vienībās).

Kā liecina LPSR VDK krimināllietas,67 1944.-1946. gadā SMERŠ veikto represiju
rezultātā Latvijā cieta daudzi nevainīgi cilvēki. Viņu skaits līdz šim nav noskaidrots.

Lielāko daļu šo cilvēku Latvijas Republikas juridiskās instances reabilitēja 90. gados,

vairāki ieguvuši nacionālās pretošanās dalībnieka statusu. Jāatzīmē, ka ir gadījumi,

kad SMERŠ represētie Latvijas Republikā nav reabilitēti izdarīto kara noziegumu dēļ.
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SMERŠ darbību reglamentējošie dokumenti Latvijā nav pieejami, tāpēc seci-

nājumus par šīs vienības darbību Latvijas teritorijā var izdarīt vienīgi pēc LPSR

iekšlietu un drošības komisāru dotajiem uzdevumiem SMERŠ, kā arī LPSR lekšlietu

tautas komisariātam. Piederēdamas dažādiem resoriem, tomēr LPSR IeTK un PSRS

SMERŠ, veicot operācijas kopējā teritorijā, savus plānus saskaņoja, kā arī koordinēja

savus aģentūras tīklus. 1944. gada 12. augustā LPSR IeTK 1. speciālās daļas

priekšnieks Fiļipovs visām LPSR IeTK apriņķu daļām noteica kārtību, kādā krimi-

nāllietas pārņemamas no SMERŠ tālākai izmeklēšanai un rīcībai. 68 1944. gada
10. oktobrī LPSR iekšlietu un valsts drošības komisārs Augusts Eglītis (1896—

1966) deva rīkojumu LPSR IeTK apriņķu, pilsētu un operatīvajām daļām pārbaudīt

pēc operatīvajām uzskaitēm visas personas, kuras IeTK gatavojas arestēt vai vervēt,

lai noskaidrotu, vai tās nedarbojas kā SMERŠ aģenti (to veica, balstoties uz PSRS

IeTK 1944. gada 26. septembra cirkulāru nr. 227). Minētā procedūra atviegloja

abu resoru aģentūras koordinētu izmantošanu. 69 1945. gada 17. jūlijā A. Eglītis

visiem IeTK operatīvo daļu priekšniekiem norādīja, ka visi kompromitējošie materiāli

par Sarkanās armijas militārpersonām jānodod SMERŠ orgāniem, lai labāk saska-

ņotu operatīvo darbu ar aģentūru. Savukārt pret Sarkanās armijas militārpersonām

un brīvprātīgajiem vērstas izstrādes obligāti jāsaskaņo ar atbilstoša līmeņa SMERŠ

vadītājiem.70 Arī 1946. gadā LPSR IeTK direktīvas regulāri tika nosūtītas SMERŠ. 71

No pieejamajiem dokumentiem var spriest, ka Latvijā SMERŠ galvenokārt

represēja šādas cilvēku grupas un kategorijas:

1) Sarkanās armijas dezertieri;

2) nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;

3) Vācijas drošības iestāžu un militāro vienību (Jagdverband) diversanti;

4) Vācijas okupācijas režīma Latvijā atbalstītāji, to skaitā repatrianti;

5) ārvalstu drošības dienestu spiegi Sarkanajā armijā.

Sarkanās armijas dezertieri

SMERŠ un leTK ciešo sadarbību represīvo funkciju veikšanā raksturo A. Eglīša

1944. gada 19. augusta uzdevums LPSR leTK apriņķu daļu priekšniekiem - panākt,

lai hospitāļos ārstētie karavīri pēc tam nedezertētu un neviltotu savus medicīniskos

dokumentus, tā mēģinot atsvabināties no militārā dienesta. 72 Tā realizēšanai daļu

priekšniekiem uzdeva savu darbību koordinēt ar SMERŠ. 1944. gada 20. septembrī

iekšlietu komisārs A. Eglītis secināja, ka Sarkanās armijas dezertieri, kā arī tie, kas

izvairās no iesaukšanas armijā, turpina slēpties un organizē jaunas nacionālo

partizānu grupas. Pēc A. Eglīša domām, tas tāpēc, ka LPSR leTK apriņķu daļas

partizānus vajā vienīgi ar karaspēku, šo operāciju nesavienojot ar operatīvo darbu.

A. Eglītis daļu priekšniekiem uzdeva saistīties ar vietējiem kara komisariātiem un
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no pretizlūkošanas daļām dabūt Sarkanās armijas dezertieru un no karadienesta

bēguļojošo personu sarakstu. Vadoties no šiem sarakstiem, A. Eglītis plānoja

turpmāko darbu pret "bandītiem dezertieriem". 73

1944. gada 23. septembrī 2. Baltijas frontes Pretizlūkošanas pārvaldes priekš-

nieks ģenerālmajors Žeļezņikovs LK(b)P CX sekretāram Jānim Kalnbērziņam (1893-

--1986) jau ziņoja, ka SMERŠ novērsis vairākus militārpersonu dezertēšanas un

pašsakropļošanās gadījumus.74

Par leTK un SMERŠ kopdarbību liecina arī A. Eglīša 1944. gada 23. novembra rīko-

jums par SMERŠ uzdevumu izpildi, meklējot personas, kuras dezertējušas no Sarka-

nās armijas vai izvairās no iesaukšanas tajā.75 Šī sadarbība turpinājās arī nākamajā gadā.76

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki

1944.-1946. gadā SMERŠ represēja vairākas personas, kuras vēlāk reabilitēja un

ieguva nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu.

1946. gada 16. februārī Baltijas kara apgabala pretizlūkošanas pārvaldes SMERŠ

2. daļas kapteinis Voroņins parakstīja lēmumu par Kurta Grīnupa (1919) arestu, savu

rīcību pamatojot arto, ka K. Grīnups, dzīvodams nelegāli, ir Talsu apriņķa bruņotas
bandas (t.L, Jāņa Bonzaka nacionālo partizānu grupa) dalībnieks, izgatavo fiktīvus

dokumentus, ar tiem apgādā bandītus un personas, kas slēpjas no padomju varas

iestādēm. K. Grīnups esot arī bandītu formējuma izlūks un Rīgā vācot informāciju

bandītiem. 77 Tajā pašā dienā Voroņins pieņēma lēmumu par K. Grīnupa arestu.78

SMERŠ rīkotajās K. Grīnupa pratināšanās Rīgā, SMERŠ ēkā Amatu ielā, izmek-

lētājus interesēja pat viņa dzīve Latvijas Republikas laikā.79

Apsūdzībā K. Grīnupam uzrādīts, ka viņš bijis nacionālais partizāns, dienējis

Talsu policijā no 1945. gada februāra, izgatavojis fiktīvus dokumentus nacionālajiem

partizāniem un nelegālistiem, izplatījis pretpadomju uzsaukumus, kā arī aicinājumu

boikotēt PSRS Augstākās Padomes vēlēšanas 1946. gadā. 80 Tajā pašā K. Grīnupa

krimināllietā apsūdzēta arī Karlīna Daugule 81
un vēl četri cilvēki. K. Grīnupu notiesāja

uz 10 gadiem cietumā, pieciem gadiem nometinājumā, atņemot tiesības, un mantas

konfiskāciju, pārējos grupas dalībniekus - uz dažādiem termiņiem stingrā režīma

labošanas darbu nometnē.82 1991. gadā LR Augstākā tiesa reabilitēja K. Grīnupu,

A. Auniņu, K. Dauguļi, F. Beinaroviču, I. Zālīti, bet nereabilitēja A. Koroļkovu. 83

Vācijas drošības iestāžu un militāro vienību (Jagdverband) diversanti

Latvijas teritorijā SMERŠ meklēja arī Vācijas izlūkdienesta savervētos diversantus.

Tā 1945. gada aprīlī LPSR leTK pēc SMERŠ informācijas meklēja 1945. gada

1. martā Mažeiķu-Vaiņodes apkārtnē no lidmašīnas desantētās aģentu diversantu

grupas (vismaz seši cilvēki) un vēl 24 cilvēkus, kurus Vācijas izlūkdienests no
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1944. gada rudens apmācīja gan Latvijā, gan Krievijā un kuri, pēc SMERŠ ziņām,

bija izsēdināti Latvijas teritorijā Sarkanās armijas aizmugurē. 84

A. Eglīša 1945. gada 6. jūnija rīkojumā par "Ceturkšņa atskaitēm cīņā ar

bandītismu un pretpadomju pagrīdi" tika noteikts, ka atskaitē jānorāda galvenie

leTK operatīvie pasākumi ar aģentūras izmantošanu, lai aizturētu Vācijas dienestu

izpletņlēcējus un citus ārzemju spiegus, norādot arī tās akcijas, kur leTK sadarbojas

ar SMERŠ. 85

SMERŠ veica operatīvās izstrādes arī pret Vācijas okupācijas režīma veidoto

diversiju grupu Jagdverband (veidota ar perspektīvu uzdevumu cīnīties partizānu

karā ienaidnieka aizmugurē). 10. armijas gvardes SMERŠ daļa no 1945. gada
17. maija līdz 9. jūnijam Kuldīgas pagastā arestēja 23 bijušos Jagdverband dalīb-

niekus, kuri Kurzemē bija cīnījušies ar padomju specvienību izpletņlēcējiem un

padomju partizāniem, starp tiem arī ar 2. Baltijas un Ļeņingradas frontes specvienību

"Sarkanā bulta". 86

1945. gada 26. jūnijā 10. armijas gvardes tribunāls šos 23 Jagdverband Kul-

dīgas apriņķa diversantus notiesāja uz dažādiem termiņiem (10-15 gadu) ieslo-

dzījumā, bet apsūdzētajam Jurim Krišjānim (1915-1945) piesprieda nāves sodu. 87

J. Krišjānis bez darbošanās Jagdverband tika apsūdzēts arī par dienestu 280. po-

licijas bataljonā, kura sastāvā viņš bija piedalījies cīņā pret padomju partizāniem

Baltkrievijā, arestējis partizānu ģimenes, nodedzinājis viņu mājas. No 1944. gada

11. janvāra līdz 1944. gada augustam J. Krišjānis dienēja Kuldīgas policijā, bet no

1944. gada darbojās Jagdverband. 1945. gada 8. un 9. maijā viņš Kuldīgas apriņķī

veidojis ieroču glabātavas turpmākai cīņai pret padomju režīmu. 88

Citā SMERŠ izmeklētajā krimināllietā 1945. gadā tika apsūdzēti vēl 14 Kuldī-

gas apriņķa Jagdverband dalībnieki, kuriem apsūdzību uzturēja Ļeņingradas

frontes SMERŠ 4. daļas 1. nodaļas izmeklētājs Čerepko, bet apstiprināja 4. daļas

priekšnieka vietnieks Titovs un tās pašas daļas 1. nodaļas priekšnieks Lutohins. 89

Visus 14 apsūdzētos un notiesātos bijušos Jagdverband dalībniekus Latvijas

Republikā reabilitēja. 90

Vācijas okupācijas režīma Latvijā atbalstītāji

1945. gada 8. septembrī tika izdota PSRS leTK/VDTK un Aizsardzības komisariāta

Galvenās pārvaldes SMERŠ pavēle nr. 001027/00381/00169 par repatriēto pār-

baudi filtrācijas komisijās. 1946. gada 27. martā LPSR iekšlietu ministra vietnieks

Alberts Sieks rīkojumā uzsvēra, ka daudzi LPSR repatrianti ir Dzimtenes nodevēji,

bijušā Vācijas okupācijas režīma ielikteņi, vāciešu atbalstītāji v.c. pretpadomju

elementi, kuri bēguši no PSRS. Šie repatrianti izvairoties no pārbaudes filtrācijas

komisijās, bet naidīgākā daļa pārejot nelegālā stāvoklī, organizējot bandītiskus
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tiktu izpildītas PSRS represīvo institūciju pavēles, visi repatrianti sameklēti un izietu

filtrācijas komisijas pārbaudes. 91

1945. gada 1. martā 10. armijas gvardes pretizlūkošanas daļas SMERŠ vecākais

izmeklētājs Babenko parakstīja apsūdzību trim personām -Kārlim Rudzītim, Žanim

Mentelim un Hermanim Strēlim. Apsūdzību akceptēja 10. armijas gvardes SMERŠ

Izmeklēšanas daļas priekšnieks apakšpulkvedis Kozovs.

K. Rudzītim apsūdzība uzrādīta par to, ka viņš 1941. gada 28. jūnijā bruņotas

grupas sastāvā veicis bruņotu uzbrukumu Jaunauces pagasta izpildkomitejai un

pārņēmis varu Jaunaucē. Viņa komandētā grupa arestējusi padomju darbiniekus,

komunistus un komjauniešus, vedusi viņus uz nopratināšanu. 92 K. Rudzītis pats

piedalījies arī nopratināšanās.

1945. gada 5. martā 10. armijas gvardes Kara tribunāls K. Rudzītim piesprieda

20 gadu katorgas darbos. Ž. Menteli notiesāja uz 20 gadiem katorgas darbos,

H. Strēli - uz 10 gadiem labošanas darbu nometnē. 1992. gadā LR Augstākā tiesa

K. Rudzīti, Ž. Menteli un H. Strēli reabilitēja.93

Ārvalstu drošības dienestu spiegi Sarkanajā armijā

1944. gada 21. augustā A. Eglītis uzdeva LPSR IeTK apriņķu daļu priekšniekiem

nodrošināt, lai Sarkanās armijas rindās neiekļūtu "spiegi, pretpadomju nacionālo

partizānu grupu dalībnieki un Dzimtenes nodevēji". IeTK daļām tika uzdots ar

aģentūras palīdzību īpaši pārbaudīt pat tos Komunistiskās partijas biedrus un

komjauniešus, kuri bija palikuši Vācijas okupētajā teritorijā un tur reģistrēti. Jāpār-

bauda bija arī tie cilvēki, kurus Vācijas okupācijas režīms evakuēja uz Vāciju

piespiedu darbā un kuri atgriezās savā dzīvesvietā pēc tam, kad to ieņēma Sarkanā

armija. Visus karadienestā iesauktos un savervētos aģentus un ziņotājus A. Eglītis

pavēlēja nodot attiecīgo SMERŠ daļu rīcībā. 94

4. LPSR drošības iestāžu operatīvā spēle ar Lielbritānijas

izlūkdienestu 1945.-1956. gadā

Jau 1945. gadā pēc padomju režīma nostiprināšanās un kara beigām LPSR Valsts

drošības tautas komisariāta 2. (pretizlūkošanas) daļas vadītājam Jānim Lukašēvi-

cam (1920-1989) radās ideja drošības iestāžu darbiniekus un aģentus Lielbritā-

nijas izlūkdienestam (SIS) uzdot par nacionālās pretošanās kustības cīnītājiem.

Spēles sākumposmā briti tam arī noticēja. 95 Jāatzīmē, ka padomju drošības iestā-

dēm bija pieredze Rietumu izlūkdienestu maldināšanā jau kopš 1920. gada, kad

čeka veica operāciju "Trests".
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Pateicoties LPSR Valsts drošības tautas komisariāta, Valsts drošības ministrijas

un Valsts drošības komitejas (turpmāk nodaļas tekstā - VDK) darbinieku profe-

sionalitātei, sākās spēle, kuras gaitā LPSR VDK ilgāku laiku sekmīgi kontrolēja

Lielbritānijas izlūkdienesta darbību Latvijā. lepazīstoties ar britu operatīvās aģen-

tūras darbu un aģentu iefiltrēšanas vidi, tika izzinātas gan Lielbritānijas izlūkdie-

nesta vēlmes Baltijā, gan daļēji tā interešu virzieni Krievijas teritorijā. Tas Padomju

Savienībai deva iespēju pastiprināt drošību. LPSR VDK paralizēja arī nacionālās

pretošanās kustības potenciālo saskarsmi ar Rietumu pārstāvjiem un tādējādi

novērsa ārvalstu morālo un materiālo palīdzību pretošanās cīņai. LPSR VDK

dokumentos apgalvots, ka nacionālo partizānu kustības panākumi balstās uz ārzemju

izlūkdienestu palīdzību, bet tas nonāk pretrunā ar pašas VDK paveikto, pretošanās

kustību izolējot no Rietumu ietekmes. 96 LPSR VDK būtu grūti atzīt, ka partizānu

cīņu cēloņus noteica iekšējie, nevis ārējie faktori. VDK dokumentos nacionālie

partizāni nonievāti, jo tie cīnījās par brīvas un neatkarīgas Latvijas Republikas

atjaunošanu.

Jau sākot ar 1954. gadu, Lielbritānijas izlūkdienests atklāja LPSR VDK spēles

noteikumus. Kā norāda bijušais PSRS VDK virsnieks Oļegs Gordijevskis, PSRS

VDK vadības uztieptās stūrgalvīgās un konservatīvās taktikas dēļ LPSR VDK neiz-

mantoja iespējas, ko tai deva veiksmīgais operācijas sākums. 97 Analizējot no

"pretošanās kustības" saņemto informāciju, kā arī novērojot to, ka izdzīvoja tikai

tie Latvijā iesūtītie britu izlūkdienesta aģenti, kuri cieši sadarbojās ar leģendēto

"Makša" "nacionālo partizānu" grupu ,
ko vadīja LPSR VDM darbinieks Alberts

Bundulis (1909-1989), Lielbritānijas izlūkdienestā radās pamatotas aizdomas par

saviem Latvijas "partneriem". 1954. gadā britu pieprasīto ūdens paraugu no Isetas

upes Krievijā Maskavas čekisti laboratorijā bija izstrādājuši pārlieku radioaktīvu,

kas SIS aizdomas vēl vairāk pastiprināja. Minētie fakti liek domāt, ka 1954. gada

septembrī LPSR VDK aģents Marģeris Vītoliņš (1912-1997) devās uz Londonu,

iniciatīvu spēlē pārņēma Lielbritānijas izlūkdienests.

Abu izlūkdienestu sacensības rezultātā nozīmīgus zaudējumus cieta Latvijas

nacionālās pretošanās kustība, sevišķi nacionālie partizāni. LPSR VDK aģents

M. Vītoliņš 1946. gada 7. septembrī, balstoties uz partizānu rīcībā esošo informāciju

par angļu pārstāvju ierašanos Latvijā, pierunāja 13 nacionālos partizānus no vairā-

kām grupām ierasties Rīgā uz tikšanos - it kā ar SIS aģentu, bet patiesībā - ar

LPSR VDK operatīvo darbinieku. Visus 13 partizānus, kā arī konspirācijas dēļ

M. Vītoliņu arestēja. 98 Vienlaikus apcietināja arī partizānu atbalstītājus, kurus bija

atklājis M. Vītoliņš.
Arī Pētera Čevera (1914-1951) nacionālo partizānu grupai tikšanās Engures

mežu masīvā ar LPSR VDK veidoto viltus nacionālo partizānu grupu kļuva liktenīga.
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1950. gada 1.-2. novembrī kopējā maltītē Sulu mežā pie Plieņciema (tagadējā
Tukuma rajona teritorija) P. Čevera partizānu grupa tika iemidzināta ar "speclī-
dzekli" -spēcīgu narkotisku vielu -un sagūstīta."

1951. gada 24. augustā nāves sodu izpildīja grupas dalībniekam Pēterim

Čeveram, Jānim Gurām (1909-1951), Augustam Dunduram (1908-1951) un

Arkādijam Jurcenam (1911-1951); Ziedonim Ālam (1929-1994), Valdim Dzelz-

galvim (1928), Ārendam Lapiņām (1930) piesprieda 25 gadus labošanās darbu

nometnē. 100

Kopumā spēlē padomju pusē piedalījās 65-70 cilvēku. Tās operatīvo darbu

vadīja augstā amatā esošais vēlākais LPSR VDK ģenerālmajors J. Lukašēvics; Alfons

Noviks (1908-1996) - LPSR valsts drošības komisārs (no 1946. gada 24. marta-

ministrs) (1944-1952); Jānis (citos dokumentos Ivans) Zujāns (1910-1975) -

LPSR VDM 2.N daļas101 vadītājs (1946-1951), 2. daļas vadītājs (1951-1953), LPSR

iekšlietu ministrs (1953-1962); Jānis Vēvers (1899-1978) -LPSR valsts drošības

komisāra (ministra) vietnieks (1944-1952), LPSR VDK priekšsēdētājs (1954-1963).
Viltus nacionālo partizānu grupas vadīja un apgādāja LPSR VDK darbinieki Nikolajs

Voroņins, Oskars Melderis, Jānis Plotko v.c. Spēlē kā talantīgs operatīvais darbi-

nieks izcēlās vēlākais LPSR VDK apakšpulkvedis A. Bundulis un majors Kazimirs

Ķipurs (1924-1992), kurš, izlikdamies par latviešu nacionālo partizānu, Kurzemes

mežos un mājās nodzīvoja piecus gadus.

Gandrīz visi LPSR VDK darbinieki, kuri bija iesaistīti operatīvajā spēlē, pieda-

lījās arī nacionālo partizānu apšaušanas un sagūstīšanas operācijās. Spēlē ak-

tīvi rīkojās VDK aģenti kaujinieki, kurus ar dažādiem līdzekļiem savervēja arī no

nacionālo partizānu grupu cīnītājiem. Viņi uz savu vai citu partizānu grupu tika

sūtīti (iefiltrēti) ar uzdevumu nogalināt vai sagūstīt partizānus. Minētās darbības

1907. gada 5.(18.) oktobra Hāgas konvencijā par karadarbību un kara huma-

nizāciju ir atzītas par nosodāmām. 102

5. LPSR VDK pretizlūkošanas daļas prioritārie uzdevumi

1953.-1956. gadā

1953. gadā pēc Josifa Staļina nāves spēka struktūru reorganizācijas rezul-

tātā PSRS valsts drošības funkcijas tika uzdotas iekšlietu sistēmai (PSRS

leM). Arī valsts drošības koncepcijā tika mainītas tradicionālās prioritātes.
Līdz šim pirmā bija izlūkošana (atbilstoši - 1. galvenā pārvalde), pēc tam

pretizlūkošana (2. galvenā pārvalde). 1953. gada martā 1. galvenās pārvaldes

nosaukumu piešķīra pretizlūkošanai, bet 2. galvenās pārvaldes nosaukumu -

izlūkošanai. Šāda situācija pastāvēja līdz kārtējai reorganizācijai 1954. gada
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martā, kad izlūkošanas un pretizlūkošanas institūcijām atjaunoja tradicionā-

los pārvalžu nosaukumus. Jāatzīmē, ka situācija PSRS drošības sistēmā starp

1953. gada martu un 1954. gada martu nereti rada sajukumu šī perioda pēt-
nieku darbos.

1954. gada 12. martā PSKP CX pieņēma lēmumu "Par valsts drošības orgānu

darbu", kas paredzēja, ka pretizlūkošanas galvenais uzdevums ir atklāt un at-

maskot imperiālistisko valstu iesūtītos spiegus, diversantus un teroristus. 103

Saskaņā ar PSRS VDK 1954. gada 10. augusta direktīvu nr. 74 tika pārtrauktas

valsts noziedznieku meklēšanas lietas, ja par valsts noziegumu aizdomās turētā

persona dzīvoja kapitālistiskā valstī un nenodarbojās ar pretpadomju darbību. Par

katru pārtraukto lietu vajadzēja uzrakstīt izziņu, un tā bija jānosūta uz PSRS VDK

1. galveno (izlūkošanas) pārvaldi. 104

1955. gada 30. jūlijā PSRS VDK 2. galvenā pārvalde rīkoja apspriedi, kurā par

LPSR VDK darba rezultātiem atskaitījās tās vadība. Sanāksmē sevišķu uzmanību

pievērsa LPSR VDK 2. (pretizlūkošanas) daļas darbības analīzei, kuras priekšnieks

bija Mihails Larjutins. Atskaites galvenās sadaļas bija: 1) kapitālistisko valstu

aģentūras atklāšana, 2) pretinieka sakaru kanālu pārtveršana un savu aģentu

iesaistīšana pretinieka rindās, 3) ārzemju jūrnieku pārbaude.

PSRS VDK 2. galvenās pārvaldes priekšniecību neapmierināja M. Larjutina va-

dītās daļas darbs. Viens no neapmierinātības iemesliem bija pārāk mazais daļas

uzdevumu risināšanā iesaistīto aģentu skaits. Aģentu kvalitāte, pēc PSRS vadītāju

domām, bija zema. Turklāt operatīvie darbinieki ar aģentūru strādājot pavirši, jo

viņi pārslogoti ar neperspektīvām lietām. Maza vērība pievērsta repatriantiem un

tādu pasākumu organizācijai, kuru rezultātā latviešu emigranti atgrieztos dzimtenē.

Bez tam PSRS VDK 2. galvenā pārvalde atzīmēja pretrunas un konkurenci starp

LPSR VDK 2. daļas un 2.N daļas (pretizlūkošanas daļa un daļa cīņai ar nacionālistu

bruņotajiem formējumiem) darbiniekiem, jo to uzdevumi bija līdzīgi un nereti pat

dublējās. 105

Rietumvalstu specdienestiem darbs PSRS teritorijā bija sarežģīts, jo ārzem-

nieku kontakti ar vietējiem iedzīvotājiem tika stingri kontrolēti. Uskatīja, ka PSRS

ir valsts ar stingru pretizlūkošanas režīmu. 106 Tomēr 50. gadu vidū notikušās

pārmaiņas PSRS veicināja ekonomisko kontaktu aktivizēšanos ar ārvalstīm, līdz

ar to valsts drošības iestādēm vajadzēja attiecīgi palielināt aģentu skaitu iebrau-

kušo ārzemnieku uzraudzīšanai un izsekošanai. Turklāt, kā kādā runā uzsvēra

LPSR VDK priekšsēdētājs J. Vēvers, operatīvā situācija Latvijā ievērojami atšķī-

rās no citām PSRS republikām, novadiem un apgabaliem, jo daudziem Latvijas

iedzīvotājiem ārzemēs dzīvo radinieki, bet republikas rietumos atrodas valsts

robeža. Bez tam Rīgas un Ventspils ostā regulāri ierodas ārzemju kuģi.
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Satraukumu VDK darbiniekos radīja tas, ka kapitālistisko valstu izlūkdienesti savu

aģentūru centās iefiltrēt padomju jūrnieku vidē.107 Savukārt LPSR VDK pret

ārzemnieku aktivitātēm nodrošinājās, enerģiski vervējot par aģentiem kontra-

bandas preču uzpircējus, ar kuriem ārzemnieki visbiežāk kārtoja dažādus darī-

jumus. Šīs kategorijas personas jebkurā brīdī varēja saukt pie kriminālatbildības

par pastāvošās likumdošanas pārkāpumiem. Sadarbojoties ar VDK, viņiem atļāva

nelikumīgo rūpalu turpināt un tirgoties ar ārzemju jūrniekiem.

1955. gada augustā VDK Ventspils daļas darbinieku rīcībā nonāca informācija,

ka kāda ārzemju kuģa jūrnieki diviem jauniešiem par labu atlīdzību lūguši sagā-

dāt padomju pases un karaklausības apliecības. 1955. gada maijā kāds ārzemju

jūrnieks bija mēģinājis pierunāt Ventspils iedzīvotāju sniegt ziņas par pilsētas

apgādi ar pārtiku. Kā samaksu par pakalpojumu jūrnieks apsolījis jaunieti nelegāli

nogādāt ārzemēs. Tā paša gada oktobrī kāds ārzemju jūrnieks interesējies par

iedzīvotāju reakciju uz Vācijas kanclera vizīti Maskavā. 108

Pretizlūkošanas darbu ostas pilsētās šajā laikā veica galvenokārt PSRS VDK

Latvijas Dzelzceļa un jūras baseina pārvalde. Taču, lai vieglāk būtu kontrolēt

iebraukušos jūrniekus un citus ārzemniekus, nolēma Rīgā un Ventspilī izveidot tā

saucamos interklubus, kuros bija paredzēts gādāt par viesu "atpūtu". Kamēr šādi

klubi tika veidoti, lai nezaudētu laiku, PSRS VDK Latvijas Dzelzceļa un jūras ba-

seina pārvaldes priekšnieks Vladimirs Allaberts lūdza LKP CX sekretāru J. Kaln-

bērziņu atbalstīt viņa priekšlikumu - Vissavienības kultūras sakaru biedrības ar

ārzemēm (VOKS) Latvijas nodaļā izveidot trīs četru cilvēku grupu, kas nodarbotos

ar ārzemju jūrnieku ideoloģisko apstrādi. Šī grupa VDK radītu labvēlīgus apstākļus

veikt operatīvos pasākumus ārvalstu jūrnieku vidū. 109

Jāatzīmē, ka Rīgā un Ventspilī jau bija plaši izvērsusies tirdzniecība ar kon-

trabandas precēm, kā arī prostitūcija. 110 Straujo pārmaiņu rezultātā drošības iestā-

des zaudēja visaptverošu kontroli ne tikai pār ārzemniekiem, bet arī pār vietējiem

zvejniekiem. Turklāt, kā savā sūdzībā J. Kalnbērziņam minēja VDK pārstāvis V. Alla-

berts, LPSR Zivsaimniecības ministrijā nodarbinātos jūrniekus, kuri uzturas ārpus

republikas teritoriālajiem ūdeņiem, kuģu kapteiņi pārvietojot no viena kuģa uz citu,

šo jautājumu izlemjot pēc saviem ieskatiem, nesaskaņojot to ar Valsts drošības

komiteju. Tā, piemēram, 1956. gada 1. septembrī Zvejas ekspedīcijas pārvalde nav

zinājusi, uz kura kuģa atrodas vairāk nekā 200 zvejnieku. Šāds stāvoklis liedzot

VDK darbiniekiem organizēt viņu operatīvo "apkalpošanu". 111 Protams, iedzīvotāju

kontaktus ar ārzemniekiem ostas pilsētās uzmanīja arī vietējo VDK struktūrvienību

darbinieki. Šajā sakarā 1956. gada beigās partijas sapulcē Ventspils VDK darbi-

nieki ziņojuši, ka viņi notvēruši trīs personas, kas ar ārzemju jūrnieku palīdzību

mēģinājušas aizbēgt uz Rietumiem. 112
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Lai meklētu un atklātu ārzemju izlūkdienestu aģentus Daugavpilī, LPSR VDK

Daugavpils daļas darbinieki saskaņā ar LPSR VDK 1955. gada direktīvo norādī-

jumu nr. 6 sastādīja attiecīgu plānu, kurā paredzēja pastiprinātu uzmanību konkrēti

definētām personu kategorijām. Šajās kategorijās ietilpa personas, kuras ilgstoši

dzīvojušas Amerikā, Anglijā, Zviedrijā, Francijā, Vācijā un citās kapitālistiskajās val-

stīs vai strādājušas ārzemju pārstāvniecībās, darbojušās krievu baltemigrantu

organizācijās (Tautas darba savienība un Krievijas vispārējā militārā savienība),

kādreiz bijušas nekomunistisko partiju biedri, kā arī tās, kuras aktīvi sarakstās ar

ārzemēm. VDK Daugavpils daļas operatīvajiem darbiniekiem un pilsētas milicijas

darbiniekiem tika uzdots pastiprināt darbu ar aģentūru, uzticības personām un

milicijas atbalsta brigādēm (MAB), lai meklētu personas, kuras Daugavpilī iera-

dušās nesen, īpaši, ja tās dzīvo bez pieraksta, neatbilstoši saviem līdzekļiem, pie-

kopj aizdomīgu dzīvesveidu, bieži maina dzīves un darba vietu.

Saskaņā ar šo plānu VDK Daugavpils daļas operatīvajiem darbiniekiem savos

iecirkņos, vienojoties ar milicijas daļas priekšniecību, šajos pasākumos bija jāie-

saista milicijas iecirkņu pilnvarotie. Valsts noziedznieku meklēšanā rekomendēja

izmantot padomju patriotisma garā noskaņotas personas, kuras strādā apkalpo-

jošā sfērā, - namu pārvaldniekus, restorānu un bufešu darbiniekus v.c. VDK pie-

ļāva iespēju, ka iesūtītie ārzemju izlūkdienestu aģenti var pārvietoties, izmantojot

sauszemes un ūdens transportlīdzekļus, tāpēc milicijas darbiniekiem nepieciešams

ierīkot pastāvīgus posteņus autoostās un kuģu piestātnēs. LPSR VDK Daugavpils

daļas operatīvajam pilnvarotajam majoram Andrejam Jurkēvičam tika uzdots meklēt

uzticības personas starp taksometru šoferiem, kasieriem, kontrolieriem.

Uzdevumus ārvalstu spiegu atmaskošanā saņēma arī Daugavpils izpildkomi-

tejas un partijas komitejas darbinieki, partijas pirmorganizāciju sekretāri un par-

tijas komiteju locekļi, kuru darbs bija saistīts ar iedzīvotāju apkalpošanu. Viņiem

tika norādīts pastiprināt modrību valsts noziedznieku meklēšanā un ziņot par visām

personām, kuras ir aizdomīgas vai ir līdzīgas meklēšanā izsludinātiem noziedz-

niekam. Par katru aizdomīgu gadījumu nekavējoties bija jāinformē Valsts drošības

komiteja. Gadījumā, ja Daugavpilī tiktu atklāts ārvalstu izlūkdienestu aģents, par to

nekavējoties bija jāziņo LKP Daugavpils pilsētas komitejas pirmajam sekretāram

Edgaram Mūkinam un izpildkomitejas priekšsēdētājam Pakalnam. 113

50. gadu beigās LPSR VDK pastiprinātu uzmanību pievērsa bijušajiem (atmas-

kotajiem un sodītajiem) ārzemju izlūkdienestu aģentiem, kuri bija atgriezušies no

ieslodzījuma vietām. Nedrīkstēja pieļaut, ka Vācijas izlūkdienests mēģinātu atjaunot

sakarus ar pirmskara aģentūru. Uzskaitē tika ņemti visi Latvijā dzīvojošie Baltijas

vācieši. 114 Plašais uzraugāmo personu kontingents nebija aptverams ar VDK rīcībā

esošajiem spēkiem, tāpēc tika lūgta milicijas palīdzība. 115 Par nedrošu personu
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kategoriju tika uzskatīti arī repatrianti. Acīmredzot VDK koncentrēšanās uz spiegu

atmaskošanu, kas pēc būtības ir klasisks jebkura pretizlūkošanas dienesta uzde-

vums, prasīja VDK resursu pārdalīšanu par labu jaunajām nostādnēm, samazinot

cīņu pret nacionālajiem partizāniem.

Tā, piemēram, VDK Ventspils daļas darbinieki apgalvoja, ka precīzu šaubīgo

iedzīvotāju pārbaudi pēckara gados nav bijis iespējams veikt tāpēc, ka daļas galve-

nie spēki bijuši mobilizēti cīņā pret "bandītiem". VDK darbinieki Komunistiskās

partijas sapulcē skaidroja, ka pēckara periodā daudzi apcietinātie spiegi tiesāti pēc

citiem Kriminālkodeksa pantiem, nevis tieši par spiegošanu. Sapulcē nolēma lie-

lāku uzmanību pievērst personām, kuras izcietušas sodu par sevišķi bīstamu valsts

noziegumu un atgriezušās Latvijā, kā arī sakārtot repatriantu uzskaiti un no viņu

vidus vervēt aģentūru. 116

Kā jau minēts, salīdzinājumā ar agrākiem gadiem 50. gadu vidū Padomju

Savienībā arvien biežāk ieradās kapitālistisko valstu pārstāvju delegācijas. Latviju

tās apmeklēja retāk, tomēr arī Rīgā 1956. gada augusta sākumā ieradās zviedru

karakuģis, kura komandas locekļi vizītes laikā tikās ar daudziem Latvijas iedzī-

votājiem. Vēlāk, analizējot šīs vizītes norisi un kontroli, konstatēja, ka milicijas,

VDK un Kara komandantūras darbība nav bijusi koordinēta, jo neesot bijis izvei-

dots štābs, kas saskaņotu visu minēto iestāžu darbību. Gadījies, ka ekskursiju

vadītāji patvaļīgi mainījuši maršrutu, ekskursanti neparedzētās vietās izkāpuši no

autobusa u.tml. levērojot šos trūkumus, Rīgas pilsētas milicijas priekšnieks Macu-

lēvičs ierosināja viesu uzņemšanā iesaistīt partijas un komjaunatnes aktīvistus, kas

sagaidītu ārzemniekus un atbildētu uz viņu jautājumiem, tādā veidā novēršot dažu

neapzinīgu pilsoņu necienīgo rīcību 117
un uzlabojot LPSR iedzīvotāju un ārzem-

nieku tikšanās kontroli. Nepietiekamas kontroles dēļ šādas tikšanās bija kļuvušas

neprognozējamas. Tā, piemēram, bijušais sociāldemokrāts F. Menders šādā tikša-

nās reizē informējis zviedru sociāldemokrātu avīzes korespondentu Lundbergu par

apstākļiem politieslodzīto soda izciešanas vietās un par Padomju Savienības nacio-

nālo politiku Latvijā. 118 Lai novērstu nekontrolētas tikšanās iespējamos nelabvē-

līgos rezultātus, vairāki jaunieši, kuri bija tikušies ar zviedru jūrniekiem, aizvesti uz

milicijas iecirkni, lai noskaidrotu viņu dzīvesvietu un personības datus. 119 Tas

nozīmēja, ka jaunieši tika ņemti VDK uzskaitē un šāds kompromitējošs fakts

(nesankcionēta tikšanās ar ārzemniekiem) varēja ietekmēt viņu turpmāko dzīvi.

Dažkārt šādus cilvēkus piespieda sadarboties ar drošības orgāniem un iesaistīt

ārzemnieku izstrādē.

50. gadu beigās VDK reāli pastiprināja ārzemnieku kontroli. Viesnīcu numuros

ievietoja noklausīšanās ierīces, lai noklausītos telefona sarunas. Tūristu uzraudzību

nodrošināja šim nolūkam izveidots aģentūras tīkls. Vairākums ekskursiju vadītāju
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un tulku bija VDK aģenti. Slepeno ziņotāju netrūka arī viesnīcas darbinieku, drau-

dzības biedrību v.c. organizāciju pārstāvju vidū, kas bija saistīti ar ārzemnieku

uzņemšanu un apkalpošanu. Nereti aģentiem bija uzdots nodibināt kontaktus ar

ārzemniekiem (sevišķi augsti tika novērtēta ilgstoša sarakste ar kādu kapitālistisko

valstu iedzīvotāju), veikt novērošanu un novērst nevēlamas nacionālistiski noskaņotu

cilvēku tikšanās ar ārzemniekiem. 120

Saskaņā ar VDK rīcībā esošo informāciju no 1953. gada ASV izlūkdienests

(CIA) sācis pastiprināti izmantot savu diplomātisko pārstāvju braucienus pa Padomju

Savienību, un šim nolūkam tikusi izstrādāta programma "Ceļojumu aktu vāki". Tā

kā ASV oficiālie pārstāvji visur nav aicināti, bet bijušo Baltijas valstu teritorijā tie

neieradās politisku apsvērumu dēļ, tikusi izstrādāta otra programma, ko CIA rea-

lizēja ar kodētu nosaukumu "Sarkanādainais". Šī programma balstījās uz informāciju,

ko CIA ieguva no ASV, Eiropas valstu un trešās pasaules pilsoņiem, vervējot šo

valstu tūristus, biznesmeņus, žurnālistus, šahistus un baznīcas pārstāvjus, kuri

ceļoja uz PSRS. Pieprasīto informāciju varēja iegūt, nepārkāpjot PSRS likumus, jo

aģentiem nevajadzēja iekļūt slepenos objektos vai vervēt padomju pilsoņus. Pro-

gramma "Sarkanādainais" centās izmantot parastu tūristu maršrutu priekšrocības,

lai iegūtu informāciju par būvēm gar galvenajām tranzīta maģistrālēm un lielā-

kajām pilsētām. Galvenā prasība bija, lai aģentam formulētu konkrētus uzdevumus,

īpaši akcentējot novērojumus, kas attiecās uz tehniskām ziņām par atomenerģē-

tikas, aviācijas rūpniecības objektiem un raķešu bāzēm. Aģentiem vajadzēja veikt

vizuālo novērošanu sava maršruta ietvaros, īpašu uzmanību pievēršot kādām

noteiktām parādībām, piemēram, ceļotājam varēja paprasīt aprakstīt kādas rūpnī-

cas dūmu krāsu. Informācija, ko ieguva programmas "Sarkanādainais" ietvaros,

palīdzēja CIA aizpildīt daudzus robus zināšanās par Padomju Savienības rūpniecisko

ražošanu, celtniecību, tehnoloģijām, ražošanas produktivitāti, vājajām vietām v.c.

Tūristi bija atzīmējuši vilcienu vagonu un lidmašīnu sērijas numurus, tirdzniecības

gadatirgos izpētījuši un fotografējuši padomju tehnoloģijas produktus, kas savukārt

ļāva ASV izlūkdienesta analītiķiem noteikt, piemēram, rūpnieciskās ražošanas gada

apjomu, darba mehanizācijas pakāpi un rūpniecībā izmantotos sakausējumus. 121

Arī LPSR VDK 1959. gadā nāca pie slēdziena, ka ārzemju tūristu un delegāciju

vidū nereti sastopami Rietumu valstu izlūkdienestu pārstāvji, par ko arī informēja

LKP Centrālo komiteju. Piemēram, Latvijā bija viesojusies Zviedrijas varietē grupa,

kuras administrators, kā noskaidroja, bijis zviedru izlūkdienesta aģents. Tāpat

ārzemju tūristu vidū netrūkstot personu, kas uzdodas par dāņiem un norvēģiem,

kaut gan patiesībā ir latvieši. 122 Lai sekmīgāk atmaskotu ārzemju spiegus, PSRS

VDK 2. daļas vadība uzdeva Latvijas PSR VDK rūpīgi ievākt ziņas par latviešiem,

kuru radinieki vai tuvi paziņas strādā un dzīvo ASV vai Lielbritānijā. 123 Šādas ziņas
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palīdzētu no LPSR iedzīvotājiem vervēt aģentus, kuri varētu tikt iesaistīti VDK

uzdevumu izpildē attiecībā par ārzemniekiem. Lai sekmīgāk veiktu darbu ar ārzem-

niekiem, VDK darbiniekiem prasīja apgūt svešvalodas. 124

Analizējot LPSR valsts drošības struktūru darbu 50. gados, var likties dīvai-

ni, ka pretizlūkošanas pasākumi tiek saistīti ar represijām. Taču jebkuras tota-

litāras valsts drošības iestādes ir būvētas uz totālas cilvēka izsekošanas principa
un pretizlūkošanas pasākumi ir tieši saistīti ar enerģiskām, represīvām darbī-

bām pret personām vai to grupām, kas ar kaut kādiem parametriem atšķiras no

totalitārā sabiedrībā vispārpieņemtiem noteikumiem. Bez tiešām represijām, kā,

piemēram, arests, apcietināšana, tiesāšana, deportēšana v.c, ļoti bieži šajā

periodā tika īstenotas netiešas represijas - "nepareizo" cilvēku karjeras iero-

bežošana, atskaitīšana no mācību iestādēm, aizliegumi izbraukt uz ārzemēm,

radinieku tiesību ierobežošana v.c. Minētajos aspektos cieši sadarbojās Ko-

munistiskās partijas un VDK struktūras, turklāt vecākā brāļa loma sadarbībā

parasti bija partijai.

Šajā laikposmā var konstatēt visaptverošas sabiedrības kontroles sistēmas

izveidošanu VDK paspārnē. Nosacīti var runāt par dubulta dzelzs aizkara izveido-

šanu. Viens aizkars bija paredzēts iekšējai lietošanai - sabiedrības savstarpējās

komunikācijas kontrolei un ietekmēšanai, bet otrs -PSRS informatīvai un fiziskai

nodalīšanai no ārpasaules. Tādā veidā tika formēta noslēgta, no ārpasaules izolēta

padomju sabiedrība ar totāli kontrolētu un ierobežotu savstarpējo komunikāciju.

6. LPSR VDTK/IeTK/leM/VDM/VDK darbība

bruņotās pretošanās kustības apspiešanai

Latvijā visā padomju okupācijas laikā pastiprināta uzmanība tika pievērsta cīņai ar

pretošanās kustību, īpaši ar bruņoto pretošanos. Prakse pierādīja, ka vissekmīgāk

pretošanos režīmam var apspiest, lietojot nevis tiešu militāru spēku, bet gan

slepenas operatīvās darbības metodes. Jebkura operatīvā darbība nav iespējama

bez aģentūras (drošības orgānu savervēti aģenti). Latvijas Republikas Politpārval-

des dokumenti liecina, ka jau pirms valsts okupācijas PSRS izlūkdienesti Latvijas

teritorijā veica aktīvu darbību ar aģentūru. Pēc Latvijas aneksijas PSRS sastāvā

padomju drošības struktūras Latvijā ieviesa visaptverošu kontroles sistēmu, kurā

aģentūrai bija milzīga nozīme. Tādējādi jau 1940.-1941. gadā pat nevardarbīga

iedzīvotāju pretošanās bija ierobežota.

Līdz ar Sarkanās armijas otrreizēju iebrukumu Latvijas teritorijā 1944. gadā

atsākās arī pretošanās padomju režīmam. To padomju drošības iestādes jau bija

prognozējušas un atbilstoši reaģēja. Kad 1944. gada jūlijā PSRS Latviju oku-
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pēja otrreiz, Sarkanajai armijai tūlīt sekoja padomju iekšlietu un drošības ko-

misariātu, kā arī PSRS Aizsardzības tautas komisariāta Galvenās pretizlūkošanas

pārvaldes un Jūras kara flotes tautas komisariāta pretizlūkošanas pārvaldes

SMERŠ vienības.

Lai apskatītu LPSR drošības iestāžu darbību bruņotās pretošanās apspiešanā,

jāizseko to institūciju, kuras tieši cīnījās pret nacionālajiem partizāniem un bru-

ņotajiem nelegālistiem, evolūcijai. Latvijas teritorijā no 1944. gada jūlija operatīvo

un militāro darbību pret nacionālajiem partizāniem izvērsa leTK speciāli šādai

darbībai jau Otrā pasaules kara laikā Krievijā radītā Bandītisma apkarošanas daļa

(BAD), krieviski - Vmden6opb6bic6aHdumu3MOM(Oßß)''. Paralēli leTK BAD operatīvo

darbību nacionālās pretošanās, t.sk. bruņotās pretošanās dalībnieku vidē izvērsa

Valsts drošības tautas komisariāts. Gan leTK gan VDTK šajos jautājumos saņēma

uzdevumus un norādījumus no LK(b)P Centrālās komitejas. 1945. gadā Vidzemē,

Sēlijā un Latgalē darbojās arī speciāla LK(b)P militārā vienība - nodaļa cīņai ar

bandītismu. Šo specgrupu veidoja no bijušajiem padomju partizāniem un Otrā

pasaules kara laika PSRS speciālo vienību dalībniekiem.

1946. gadā reorganizēja tautas komisariātus. leTK BAD iekļāva LPSR lekšlietu

ministrijas struktūrā. Bruņotā pretošanās turpinājās arī 1946. gadā. Padomju režīms

secināja, ka ar leM spēkiem īsā laikposmā pretošanos nevarēs likvidēt. Nacionālo

partizānu iznīcināšana bija komplicēta un no padomju drošības iestādēm prasīja

ļoti konspiratīvu operatīvo darbu ar aģentūru. Partizānu izstrādē bija nepieciešams

iesaistīt arī citu sabiedrības dzīves nozaru kontrolei domātos aģentus un infor-

matorus, kompleksi izmantojot viņu iegūto informāciju. Tāpēc cīņai ar bruņoto

pretošanos LPSR VDM 1947. gada martā izveidoja jaunu -2.N daļu, kas pārņēma

visas LPSR leTK BAD funkcijas. BAD beidza pastāvēt.

Līdz ar LPSR VDM pievienošanu LPSR lekšlietu ministrijai 1953. gada 13. aprīlī

cīņa ar bruņoto pretošanos atkal tika iekļauta lekšlietu ministrijas kompetencē.

1954. gada 10. aprīlī tika izveidota LPSR Valsts drošības komiteja (VDK), kas

līdz pat 1956. gada oktobra beigām nodarbojās ar bruņotās pretošanās apspiešanu

un līdz 70. gadu sākumam - ar bijušo nacionālo partizānu atklāšanu un represē-

šanu. Līdz 1967. gadam LPSR VDK 2. daļa (pretizlūkošana) veica arī bijušo

pretošanās kustības dalībnieku un deportēto personu, to skaitā legalizēto nacionālo

partizānu, partizānu ģimenes locekļu un atbalstītāju uzraudzību un kontroli. No

1967. gada līdz 1991. gada 21. augustam šīs uzraudzības funkcijas bija uzdotas

LPSR VDK 5. daļai (daļa cīņai pret ideoloģisko diversiju jeb ideoloģiskā pret-

izlūkošana). (Tālāk tekstā, norādot uz bruņotās pretošanās apspiešanā dažādos

laikposmos iesaistītajām iestādēm, dotas norādes uz represīvo iestāžu nosaukuma

saīsinājumu - leTK, VDTK, leM, VDM un VDK-atbilstoši to darbības laikposmam.)
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Pret nacionālo partizānu kustību vērstā

LPSR lekšlietu un Valsts drošības tautas komisariāta

operatīvā darbība 1944.-1945. gadā

1941. gada 31. martā LPSR IeTK sadalīja suverēnās institūcijās - LPSR lekšlietu

tautas komisariātā un Valsts drošības tautas komisariātā. Turpmākajos gados, arī

pēc otrreizējās Latvijas okupācijas, IeTK formāli netika uzskatīts par drošības iestādi.

Tomēr jāievēro, ka visas LPSR IeTK BAD (no 1946. gada leM BAD) lietotās opera-

tīvā darba metodes un iegūto pieredzi cīņā pret bruņoto pretošanos pēctecīgi

izmantoja 1947. gada martā izveidotā LPSR VDM 2.N daļa, no 1953. gada 13. aprīļa
līdz 1954. gada 10. aprīlim - leM, bet no 1954. gada 10. aprīļa līdz 1956. gada

30. oktobrim (šajā datumā tika likvidēta pēdējā partizānu grupa Latvijā) - LPSR

Valsts drošības komiteja. Lai izprastu, ar kādām metodēm LPSR drošības iestādes

vēlāk apspieda bruņoto pretošanos, pētījumā nedaudz apskatīta arī IeTK operatīvā

darbība cīņā ar partizāniem.

Pirmo dokumentāro pavēli sākt operatīvo darbību pret nacionālajiem partizā-
niem atrodam 1944. gada 26. maija IeTK Bandītisma apkarošanas daļas priekš-

nieka vietnieka majora Semjona Bedika rīkojumā. Tajā norādīts, ka viens no BAD

uzdevumiem ir apzināt un likvidēt "bandītiskos formējumus, bandītus vieniniekus,

arestējot to atbalstītājus" 125
,

kā arī izmeklēšanas un operatīvā darba ar aģentūru

organizēšana. Rīkojumā ieteikts:

1. levērojot Sarkanās armijas virzīšanos Latvijas teritorijā, IeTK apriņķu un

pilsētu daļām un nodaļām sekot tai tieši pa pēdām.

2. lerodoties darbības vietās, uzsākt nacionālo partizānu grupu likvidēšanu ar

aģentūras un karaspēka operāciju palīdzību, vienlaikus, "sadarbojoties ar VDTK,

apcietināt vācu fašistisko okupantu ielikteņus un atbalstītājus, nodevējus, Dzimtenes

nodevējus..." 126
.

3. Izveidot aģentūras tīklu, par tā galveno uzdevumu izvirzot nacionālās pre-

tošanās kustības dalībnieku apzināšanu, kā arī leģionāru, vācu okupācijas laika

amatvīru un policistu, Sarkanās armijas dezertieru apzināšanu. 127

4. Lai ar personisko sakaru starpniecību atklātu nacionālo partizānu grupas un

centrus, aģentūras darbam vervēt maršruta aģentus (aģents, kuru lielākoties

izmantoja, sūtot uz noteiktu objektu teritorijas izlūkošanai).

5. Atklājot nacionālās pretošanās grupas, tajās iesaistīt iefiltrētos aģentus (aģents,
kuru iesūtīja nacionālo partizānu grupā, drošības iestādēm sacerot pārliecinošu

motivāciju, lai grupa to pieņemtu. lekļūstot grupā, aģents realizēja drošības iestāžu

uzdevumus, izmantojot dažādus līdzekļus-viltību, ietekmēšanu, dezinformāciju v.c,

pakļāva partizānus fiziskai iznīcināšanai -karaspēka, iznīcinātāju bataljonu triecieniem).
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6. Piedaloties IeTK apriņķu daļu operatīvajiem darbiniekiem, IeTK karaspēkam

un iznīcinātāju bataljoniem, veikt operatīvus kaujas pasākumus mežos, sagūstot

nacionālos partizānus. 128

Par maršruta aģentu un iefiltrēto aģentu tiešajiem uzdevumiem LPSR drošī-

bas iestāžu dokumentos nav informācijas, taču par tiem var secināt no Igaunijas
PSR VDM dokumentiem - noskaidrot, cik cilvēku darbojas grupā, grupas atra-

šanās vietu, konspirācijas paņēmienus, grupas sakarus ar citiem partizāniem,

atbalstītāju bāzi, sakarniekus, apbruņojumu un ieroču markas, partizānu grupas

uzdevumus. 129

1944.-1945. gadā okupētās Latvijas teritorijā viens no nacionālo partizānu grupu

papildinājuma avotiem bija Sarkanās armijas dezertieri, tāpēc šo personu neit-

ralizēšanai IeTK operatīvie darbinieki veica aktīvus pasākumus. 1944. gada 20. sep-

tembrī LPSR iekšlietu, kā arī valsts drošības komisārs A. Eglītis un IeTK BAD

priekšnieka vietnieks S. Bediks rīkojumā LPSR IeTK apriņķu daļu priekšniekiem

izteica bažas, ka dezertieri nesodīti turpinot slēpties un - ļaunākais - papildinot
nacionālo partizānu rindas. Apriņķu daļu priekšnieki "bandītiskās dezertieru grupas"

vajājot ar karaspēka palīdzību, nesaistot šos vajāšanas pasākumus ar organizēto

operatīvo aģentūras darbu. 130 Abi varasvīri norādīja, ka šajās grupās jāiefiltrē aģenti -

savervētie grupu dalībnieki, viņu radinieki, atbalstītāji un citi tuvi cilvēki, kuri spētu

grupas pakļaut karaspēka triecienam. Aģentūrā rekomendēja iesaistīt mežsargus,

medniekus, pastniekus, iebraucamo vietu pārraugus, pat kriminālelementus un citus

cilvēkus, kam būtu iespējams novērot dezertierus.

Šajā rīkojumā atsegtas metodes, kuras arī vēlāk efektīvi izmantoja cīņā pret

nacionālajiem partizāniem:
1. Apzināt dezertieru un partizānu atbalstītājus, ar aģentu palīdzību tos novērot

un maksimāli izmantot (vervējot par aģentiem) partizānu un dezertieru apcie-

tināšanai. Aģenta uzdevumam neatbilstošus partizānu atbalstītājus arestēt.

2. Praktizēt situācijas, kad iefiltrētais aģents šķeļ grupu un no tās atdala

atsevišķus dalībniekus, kurus pēc tam var izmantot partizānu un dezertieru likvi-

dēšanai vai apcietināšanai.
3. Mežos sūtīt operatīvās IeTK darbinieku grupas, partizānu tvarstīšanā tām

sadarboties ar IeTK lekšējo karaspēku un iznīcinātājiem. Izmantot ķēžveida pār-

gājienus un slēpņus. 131

Otrā un trešā metode ir sākums IeTK VDM specgrupu veidošanai, kuras vēlāk,

sastādītas no aģentiem kaujiniekiem, sūtīja fiziski likvidēt partizānus. Tūlīt pēc tam

uzbrukumā devās arī IeTK karaspēks vai iznīcinātāji, lai neitralizētu vēl dzīvos

partizānus. Specgrupu izmantošana tika maskēta, jo apkārtējie iedzīvotāji un parti-

zānu piederīgie domāja, ka partizānus nogalinājuši karavīri vai iznīcinātāji.
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LPSR IeTK satrauca notikumi citās PSRS okupētajās teritorijās. Bija bažas, ka

neatkārtojas tādi paši notikumi kā Rietumukrainā, kur 1944. gadā nacionālie partizāni

izdarīja vismaz 16 uzbrukumu rajonu centriem. A. Eglītis un S. Bediks sūdzējās, ka

arī Lietuvā un Latvijā partizāni uzbrukuši apriņķu un pagastu centriem, un deva

atbilstošus rīkojumus. 132 Viens no tiem ir".. sekošana bandai ar mērķi to iznīcināt" 133.

Šeit pirmoreiz IeTK rīkojumos parādās uzdevums par visas partizānu grupas fizisku

likvidēšanu.

1944. gada 30. decembrī IeTK secināja, ka, sākoties ziemai, mežā dzīvojošie

partizāni pārvietojas tuvāk apdzīvotām vietām, slēpjas pie radiniekiem v.c. at-

balstītājiem, kas atvieglo cīņu ar pretošanās kustību. 134 Šo cīņu IeTK uzskatīja

par neiespējamu bez jaunu aģentu vervēšanas no nacionālo partizānu grupu

dalībniekiem, to radiniekiem, atbalstītājiem, vervēšanu saistot ar konkrētiem

partizānu grupu likvidēšanas plāniem un aģentūrai nederīgo partizānu atbalstī-

tāju arestu.

Par ļoti svarīgu pasākumu 1944. gada ziemā IeTK uzskatīja partizānu -vieninie-

ku, dezertieru un no iesaukuma Sarkanajā armijā bēguļojošo cilvēku uzskaites pre-

cizēšanu un pārbaudīšanu. Uzskaite atviegloja sameklēt piemērotas kandidatūras

aģentu vervēšanai.

1944. gadā IeTK pieņēma lēmumu veicināt partizānu brīvprātīgu legalizēšanos

un norādīja, ka legalizācija jāaktivizē ar sievu, vecāku un citu radinieku palīdzību. 135

Norāde, ka operatīvie darbinieki, kuri piedalīsies liela mēroga operācijās pret

nacionālajiem partizāniem, pienācīgi jāapgādā ar ieročiem un operācijas norise

precīzi jāsaskaņo ar aģentūras informāciju par partizānu slēpšanās vietām un ce-

ļiem uz tām, 136 varētu liecināt par iepriekšējo operāciju neveiksmēm.

1944. gads atskaitēs (līdz 12. decembrim) lekšlietu tautas komisariātam kopumā

izskatījās visai sekmīgs - no 23 324 atklātajām režīmam netīkamām personām

operatīvo pasākumu rezultātā apcietināti tika 4914 cilvēki, t.sk.:

a) arestētas un sauktas pie kriminālatbildības 1377 personas;

b) apcietināts 1100 dezertieru un nosūtīts uz soda daļām;

c) apcietinātas 774 bijušās Vācijas armijas militārpersonas un nosūtītas uz

speciālajām nometnēm un karagūstekņu nometnēm;

d) Valsts drošības tautas komisariātam nodots 216 cilvēku;

c) militārajai pretizlūkošanai SMERŠ nodoti 427 cilvēki. 137

Kopš PS armijas ienākšanas Latvijā 1944. gadā (līdz 12. decembrim) IeTK bija

reģistrējis 34 nacionālo partizānu grupas ar 346 dalībniekiem, no tām likvidēta

21 grupa ar 222 dalībniekiem. 138 Visvairāk nacionālo partizānu "apdraudēta" bija

Abrenes, Daugavpils un Ilūkstes apkārtne, jo no 1944. gadā reģistrētajām nacio-

nālo partizānu pretošanās izpausmēm 65% notika šajos apriņķos. 139
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LK(b)P CX Kara daļas vadītājs Krūmiņš 1944. gada 30. decembrī konstatēja,
ka IeTK iznīcinātāju bataljonu kaujinieki šajā gadā aizturējuši 118 nacionālos

partizānus un to atbalstītājus, 345 ienaidnieka ielikteņus un atbalstītājus, 326 Sar-

kanās armijas dezertierus, 375 bēguļojošus karadienestā iesaucamos, 133 bēgļus
no karagūstekņu nometnēm. 140 Tā kā iznīcinātāju bataljoni tolaik atradās IeTK

pakļautībā, iespējams, ka šie skaitļi jau iekļauti arī iepriekš apskatītajā IeTK 1944. ga-

da 12. decembra atskaitē.

1945. gada 17.-19. februāra IeTK rīkojumā sīkāk var iepazīt tā darbību

mežsaimniecības pārraudzībā. Šajā laikā LPSR iekšlietu un drošības komisāru

A. Eglīti un LPSR IeTK Bandītisma apkarošanas daļas priekšnieka vietas izpildī-

tāju Jasonu atkal satrauca notikumi kaimiņzemēs - šoreiz Baltkrievijā, kur Vācijas

izlūkdienestam 1944. gadā izdevās veiksmīgi iefiltrēties vietējā mežsaimniecības

sistēmā. 141 lespējams, lai akcentētu savas darbības nozīmību, abi bija norūpēju-

šies par Latvijas mežsaimniecības darbinieku, to skaitā IeTK aģentu lojalitāti. Par

to liecina norādījumi, ka jāpārskata visa mežsaimniecības aģentūra, jāatmasko

un jāarestē neuzticamie aģenti (domājams, mežsargi un mežziņi, kuri sniedz ziņas
arī partizāniem), mežsaimniecībā strādājošajā IeTK aģentūrā jāiesaista jauni aģenti.

Aģentiem bija izvirzītas augstas prasības - jāatklāj Vācijas drošības iestāžu aģenti

mežsaimnieku vidū, jāsekmē partizānu un citu mežos mītošo nelegālistu mek-

lēšana. Kvalificētus aģentus paredzēja izvietot pirmām kārtām partizānu darbī-

bas rajonos un ienaidnieka izpletņlēcēju desanta vietās. Taču ar to nepietika -

A. Eglītis un Jasons paredzēja minēto aģentu pārbaudei izveidot speciālu kontro-

les aģentūru no jau pārbaudītiem aģentiem - mežsaimniecības darbiniekiem.

Kontroles aģenti, t.i., aģenti, kuru uzdevumos ietilpa arī tās pašas drošības

iestādes citu aģentu kontrolēšana, IeTK 1944. gada instrukcijās minēti pirmo-

reiz. Tādu pašu mērķu dēļ mežsaimniecībās IeTK paredzēja regulāri iesūtīt marš-

ruta aģentus. 142

1945. gada 2. un 3. martā Abrenes apriņķa Stampaku purvā notika lielākā

kauja Latvijas partizānu kara vēsturē, kur skaitliski pārākais padomju karaspēks,

iepriekš neveicot operatīvo sagatavošanas darbu, lietoja tieša militāra uzbruku-

ma taktiku. Taču armijas vienības nespēja sakaut Latvijas Nacionālo partizānu

apvienības (LNPA) Pētera Supes (1920-1946) vadīto bataljonu, un operācija cieta

neveiksmi. 143 levērojot partizānu darbības paplašināšanos arvien lielākā skaitā

apriņķu, kā arī partizānu disciplinētību un organizētību Stampaku kaujā, IeTK

1945. gada martā nolēma meklēt vienotu ".. nacionālistisko centru, kurš apvieno

un virza savu organizāciju un bandītisko formējumu sacelšanās darbību ar "Brīvās

Latvijas" lozungu. Šis centrs izplata kontrrevolucionārās lapiņas un proklamāci-

jas, kurās aicina aktīvi cīnīties pret padomju varu." 144
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LPSR IeTK 1945. gada 28. martā secināja, ka nacionālās pretošanās izpausmes

visvairāk sastopamas Abrenes, Ludzas, Daugavpils, Rēzeknes un Ilūkstes apriņķī, 145

un atzina, ka Madonas, Valkas, Jēkabpils, Valmieras, Cēsu un Rīgas apriņķī par-

tizānus nespēj kontrolēt, jo tur vāji izvērsts operatīvais darbs. Izrādījās, ka nopiet-

nas raizes (ja vien tā nav vienkārša aizbildināšanās par savu neizdarību) sagā-

dājuši padomju orgānos, īpaši milicijā un iznīcinātāju bataljonos, iefiltrētie nacio-

nālo partizānu aģenti. Viņi esot ieguvuši informāciju par gaidāmo uzbrukumu

partizāniem.

Reaģējot uz šiem secinājumiem, IeTK nolēma:

1. Radikāli mainīt pret nacionālajiem partizāniem vērsto aģentūras darbu, visu

aģentu uzmanību fokusējot uz pretpadomju pagrīdes un tās vadības centra at-

klāšanu.

2. Aktivizēt aģentūras darbu pret nacionālajiem partizāniem, par aģentiem

izmantojot radiniekus v.c. partizāniem tuvus cilvēkus.

3. Uz partizānu dislokācijas vietām nekavējoties nosūtīt maršruta aģentus.

4. Tiekoties ar aģentiem, ievērot konspirāciju un nekādā gadījumā aģen-

tus neatšifrēt tiem IeTK darbiniekiem, kuri ar konkrēto aģentu nestrā-

dā, v.c. 146

Uzdevumu sekmīgai izpildei 1945. gada 13. aprīlī IeTK BAD operatīvo iz-

meklēšanas darbinieku un apkalpojošā personāla skaitu palielināja par 44 štata

vienībām. 147

1945. gada 16. aprīļa rīkojumā LPSR IeTK komisāra vietnieks pulkvedis

Alberts Sieks (1899-1980) ir uztraucies, ka šī gada trijos mēnešos Cēsu, Rīgas,

Jēkabpils, Bauskas, Madonas, Jelgavas un Daugavpils apriņķī neviens partizāns

nav ne apcietināts, ne arī legalizējies. Lai šāda situācija neturpinātos, nolēma

iebiedēt partizānu un nelegāli dzīvojošo tuviniekus ar neparedzamām sekām,

kas radīsies, ja partizānus slēps arī turpmāk. 148 Atsevišķus tuviniekus plānoja

pierunāt, lai viņi veicinātu partizānu legalizēšanos vai neoficiālu tikšanos ar

IeTK operatīvajiem darbiniekiem. Legalizētos un uz pārrunām atnākušos par-

tizānus IeTK darbinieki mēģināja savervēt par aģentiem, lai iefiltrētu partizānu

grupās. Tur viņi ".. izstrādātu bandītu grupas un tās pakļautu operatīvam

triecienam" 149.

IeTK no legalizētiem partizāniem ievāca informāciju pēc iepriekš sastādītas

shēmas par:

a) saistību ar citiem nacionālajiem partizāniem,

b) partizānu grupas dalībniekiem, grupu vadītājiem,

c) grupu atbalstītājiem, sakarniekiem,



d) ieroču un pārtikas noliktavām, pagrīdes tipogrāfijām,

c) sakariem ar Vācijas izlūkdienestu,

f) partizānu apbruņojumu. 150

legūto informāciju izmantoja turpmākajās cīņās pret partizāniem.

A. Sieks minētajā 16. aprīļa rīkojumā atzīmēja - ja ir informācija par to, ka

legalizējusies persona, pēc aģentūras ziņām, kas viņu novēro, nolēmusi atgriez-

ties nacionālo partizānu grupā, tad tā slepeni jāarestē. Tas bija jāveic tā, lai apkār-

tējie cilvēki to nemanītu. A. Sieks uzsvēra, ka atklāti aresti nav pieļaujami, jo tie

citus legalizētos partizānus varētu atkal pamudināt dzīvot nelegāli. Legalizēto

personu izmeklēšanas lietu materiālus pavēlēja izņemt no izmeklēšanas do-

kumentācijas un pievienot aģentūras lietām. Līdz arto legalizētais partizāns, kurš

piekrita sadarboties ar IeTK, izmeklēšanas lietā formāli nekļuva pat par lieci-

nieku un tā izvairījās no kriminālatbildības. Ja partizāns legalizējās, bija pare-

dzēts atbrīvot arestētos, bet vēl par partizānu atbalstīšanu netiesātos viņa ģimenes

locekļus. 151

Kaut arī tika pieņemti šie rīkojumi, A. Sieks 1945. gada 18. aprīlī secināja, ka

cīņa pret nacionālajiem partizāniem un pretošanās kustību redzamus rezultātus

nav devusi.

Situācijas uzlabošanu A. Sieks saistīja galvenokārt ar operatīvā darba efektivi-

tātes paaugstināšanu, nosakot, ka kaujas operācijas pret partizāniem drīkst veikt

tikai pēc tam, kad uzzināta partizānu atrašanās vieta, savāktas ziņas par parti-

zānu grupas komandieriem, apbruņojumu un atkāpšanās ceļiem. 152 Vēl tika

norādīts, ka nelielu partizānu grupu likvidēšanā un dezertieru tvarstīšanā jāizmanto

tādas operatīvās grupas, kuru dalībnieki pārzina vietējos apstākļus.

1945. gada 20. aprīlī IeTK komisāra vietnieks A. Sieks, VDTK komisāra

vietnieks J. Vēvers un IeTK lekšējā karaspēka 5. divīzijas komandieris Pjotrs

Ļeontjevs kopējā pavēlē norādīja, ka militārās kaujas operācijas cīņā pret

partizāniem ir ne tikai neefektīvas, bet vairākas pat pilnīgi izgāzušās. Kara-

spēks parasti ir koncentrēts lielos garnizonos, bet spēj kontrolēt tikai nelielu

teritoriju. Reaģējot uz partizānu uzbrukumiem, tas ierodas ar nokavēšanos, jo

atrodas pārāk tālu no notikuma vietas. Operatīvie darbinieki nepietiekami strādā

ar aģentūru un karaspēkam izvirza nekonkrētus uzdevumus. 153 No teiktā izrie-

tēja pavēle:

1. Visiem IeTK un VDTK apriņķu daļu priekšniekiem kopā ar karaspēka

daļu komandieriem, izmantojot iegūtos aģentūras un izmeklēšanas materiālus,

izstrādāt konkrētus plānus un izvērst enerģisku cīņu pret nacionālajiem par-

tizāniem.
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2. Karaspēka daļu un apakšvienību komandieriem sadarbībā ar operatīvā darba

priekšniekiem sistemātiski analizēt situāciju, partizānu taktiku, darbības metodes

un, veicot militāras operācijas, rūpīgi instruēt izpildītājus. 154

Sekoja vēl arī citas pavēles.

Grūti spriest par IeTK panākumiem un zaudējumiem cīņā pret nacionālajiem par-

tizāniem tieši 1945. gadā, jo trūkst objektīvas un precīzas informācijas. Pēc IeTK

ziņām, 1945. gadā nacionālie partizāni 186 reizes uzbrukuši valsts iestādēm, noga-

linājuši 635 IeTK, VDTK un milicijas darbiniekus, IeTK karaspēka militārpersonas,

iznīcinātāju bataljonu kaujiniekus, padomju un partijas darbiniekus, kā arī citas

personas. Savukārt IeTK spēki likvidējuši 283 nacionālo partizānu grupas un vienības,

nogalinājuši 1098 partizānus. 155

1945. gada 31. augustā IeTK izziņā par situāciju iznīcinātāju bataljonos līdz

minētā gada 1. augustam norādīts, ka kopš iznīcinātāju bataljonu pastāvēšanas

(pirmais rīkojums par iznīcinātāju bataljonu formēšanu parakstīts 1944. gada
13. jūlijā) nacionālie partizāni nogalinājuši 101 iznīcinātāju, ievainojuši 84, bet bez

vēsts pazuduši 16 iznīcinātāji. 156 Ar iznīcinātāju palīdzību aizturēti un nogalināti

20 570 "dažādi noziedzīgi elementi", atņemtas pretpadomju lapiņas un literatūra

(41 365 eksemplāri).
157

Apkopojot iepriekš minēto, jāsecina:
1. Pat IeTK vērtējumā neveiksmīgas bijušas tās 1944. gada un 1945. gada

pirmās puses militārās operācijas, kuras veiktas bez iepriekšējas operatīvās

izstrādes un aģentūras izmantošanas partizānu grupās. Vēl 1945. gada sep-

tembrī PSRS valsts drošības komisāra vietnieks Bogdans Kobulovs (1904-1953)

konstatēja, ka LPSR IeTK un VDTK darbojies neveiksmīgi, jo sistemātiska

operatīvā darba vietā cerējis "vienīgi ar militārajām operācijām likvidēt ban-

dītismu" 158.

2. IeTK pieļautās kļūdas operatīvajā darbā ar aģentūru atzina. 1945. gada nogalē

komisariāts secināja, ka efektīva rezultāta sasniegšanai pretpadomju grupu likvi-

dēšanā kaujas operācijas nepieciešams savienot ar iepriekšēju operatīvo darbu,

plaši izmantojot aģentūru.

3. Nacionālo partizānu grupas vissekmīgāk varēja likvidēt, tajās iefiltrējot

IeTK aģentus, vislabāk - šīs partizānu grupas cīnītājus un atbalstītājus, kuri

partizānus iznīcināja paši vai viņus pakļāva karaspēka vai iznīcinātāju bataljonu

triecienam.

4. 1944.-1945. gadā no partizānu grupās iesūtītajiem aģentiem IeTK ieguva

informatīvu pieredzi, kuru izmantoja partizānu grupu iznīcināšanai vēlākajos gados-

arī pēc tam, kad 1947. gada 1. martā cīņu pret nacionālajiem partizāniem pārņēma

Valsts drošības ministrija.



LPSR IeTK/VDM iznīcinātāju bataljonu darbība*

Ar LK(b)P CX pirmā sekretāra J. Kalnbērziņa un LPSR leTK komisāra A. Eglīša

1944. gada 13. jūlija direktīvu LPSR apriņķu un pilsētu partijas komiteju pirmajiem

sekretāriem un leTK nodaļu priekšniekiem tika uzdota iznīcinātāju bataljonu orga-

nizēšana. Katrā apriņķī bija paredzēts izveidot iznīcinātāju bataljonus ar kaujinieku

skaitu līdz 200 cilvēkiem, neatbrīvojot tos no pamatdarba. 159 Formējot bataljo-

nus, to sastāvā pirmām kārtām bija jāiekļauj komunisti, komjaunieši, padomju

aktīvisti, kā arī bijušie padomju partizānu vienību dalībnieki. Kaujiniekiem bija
labi jāpārzina vietējie apstākļi. Iznīcinātāju bataljoni bija pakļauti apriņķu leTK

daļām, bet pēc 1947. gada 1. marta - VDM apriņķu daļām. Galvenie iznīcinātāju

bataljonu uzdevumi bija:
• cīņa ar pretinieka diversantiem, izpletņlēcējiem;

• svarīgāko rūpniecības uzņēmumu un citu tautsaimniecības objektu apsar-

dze, dzelzceļa mezglu un līniju apsardze, tiltu un citu stratēģiski svarīgu objektu

apsargāšana un aizsardzība pret iespējamiem pretinieka uzbrukumiem;

• kārtības uzturēšana un vietējo padomju varas iestāžu apsardze;

• palīdzēt apriņķu un pilsētu leTK daļām atbrīvot teritoriju no pretpadomju

elementiem. 160

Tika noteikts, ka apriņķos iznīcinātāju bataljoni jāizveido 20 dienu laikā

pēc tam, kad Sarkanā armija ieņēmusi apriņķa teritoriju, par paveikto ziņojot

LK(b)P CX Kara daļai un LPSR leTK. 161 Iznīcinātāju bataljoni savu uzdevumu

īstenošanai varēja izmantot šādus operatīvos un militāros pasākumus:

• organizēt aizsprostojuma vienības plašāku teritoriju aplenkšanai militāro

operāciju laikā;

• veidot izlūkošanas un meklēšanas grupas, kas atklātu nacionālo partizānu

grupu dislokācijas vietas un sagūstītu atkāpjošos grupu dalībniekus;

• ierīkot slēpņus partizānu atbalstītāju un sakarnieku darbības novērošanai un

izsekošanai v.c. uzdevumiem;

• patrulēt apdzīvotajās vietās un apsargājamos objektos;

• tīrīt meža masīvus. 162

Līdz 1945. gada 1. martam Latvijā tika izveidoti 13 iznīcinātāju bataljoni, kop-

skaitā 8477 cilvēki. No tiem Rīgā septiņi iznīcinātāju bataljoni ar 1780 kaujiniekiem,

pavisam 10 257 cilvēki. 163 Kā ziņoja LK(b)P CX Kara daļas priekšnieks pulkvedis

Sproģis, šajā periodā iznīcinātāju bataljoni aizturēja trīs izpletņlēcējus, 14 spiegus,

1001 bandītu un to atbalstītāju, 2901 ienaidnieka atbalstītāju, 899 Sarkanās armijas

dezertierus, 1792 cilvēkus, kas izvairījās no iesaukšanas Sarkanajā armijā. 164 Līdz

*

Sagatavojis TSDC specialists Jānis Vasiļevskis.
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ar Latvijas teritorijas pilnīgu okupāciju iznīcinātāju bataljoni tika nodibināti visos

apriņķos. Kaujinieku skaits bataljonos turpināja pieaugt, 1945. gada jūlijā sasniedzot

15 202 vīrus.165

Kaut vietējām partijas komitejām un leTK daļām tika vairākkārt norādīts, ka

iznīcinātāju bataljonā kaujinieki jāuzņem tikai pēc rūpīgas pārbaudes, bieži vien tajā

iekļuva nepiemēroti kandidāti. Šī iemesla dēļ konstatēta zema disciplīna, kā arī

gadījumi, kad iznīcinātāju bataljonu personālsastāvs, izmantojot dienesta stāvokli,

pārkāpa savas pilnvaras, izdarīja zādzības, laupīšanas, pieļāva huligānisku rīcību.

Atsevišķi komandieri izsaimniekoja iznīcinātāju bataljonu vajadzībām paredzēto

pārtiku. Tā, piemēram, bijušais Viļakas iznīcinātāju bataljona rotas komandieris

Apriņķis Kaujinieku skaits Operatīvo grupu skaits

Aizputes 474 21

Alūksnes 461 54

Bauskas 611 42

Cēsu 701 68

Daugavpils 839 77

Ilūkstes 1 019 83

Jēkabpils 802 65

Jelgavas 1 087 60

Kuldīgas 533 42

Liepājas 864 64

Ludzas 994 84

Madonas 862 98

Rēzeknes 846 123

Rīgas 1 400 140

Talsu 386 58

Tukuma 435 44

Valkas 497 33

Valmieras 1 021 71

Ventspils 466 55

Viļakas 904 105

Kopa 15 202 1387
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Upītis izsaimniekoja iznīcinātāju bataljonu kaujiniekiem paredzētos 140 kg miltu,

sistemātiski brūvējot kandžu. 166 Kā savā 1945. gada 17. jūlija direktīvā atzīst LPSR

leTK komisāra vietnieks pulkvedis A. Sieks, nereti iznīcinātāju bataljonu kaujinieki,

izliekoties par nacionālo partizānu grupu dalībniekiem, aplaupījuši vietējos iedzī-

votājus. 167 1944. gada otrajā pusgadā un 1945. gada pirmajā pusgadā LK(b)P CX

birojs četras reizes izskatīja jautājumu par stāvokli iznīcinātāju bataljonos un

nepieciešamību pastiprināt cīņu ar nacionālās pretošanās kustību Latvijas teritorijā. 168

Iznīcinātāju bataljonu personālsastāva pārbaužu rezultātā arestēti, saukti pie kri-

minālatbildības par nodevību un izslēgti politisku motīvu dēļ 813 cilvēki. 169 Šāds

iznīcinātāju bataljonu kaujinieku kontingents nevarēja uzrādīt augstas kaujasspējas,

nereti tika konstatēti gadījumi, kad kaujinieki atteicās no savu uzdevumu pildīšanas,

pieļāva gļēvulību kaujas apstākļos, zaudēja ieročus, bēga no kaujas operācijas vietas. 170

IMo iznīcinātāju bataljonu formēšanas sākuma līdz 1945. gada 1. augustam

sadursmēs ar nacionālajiem partizāniem tika nošauts 101 kaujinieks, 84 ievainoti,

16 pazuduši bez vēsts. 171 Iznīcinātāju bataljonu personālsastāva zaudējumi sadur-

smēs ar nacionālo partizānu grupām ievērojami lielāki bija Latgalē. Par iznīcinātāju

bataljonu zaudējumiem norādīts LPSR iekšlietu tautas komisāra ģenerālmajora

A. Eglīša un LPSR leTK Bandītisma apkarošanas daļas priekšnieka vietnieka apakš-

pulkveža Supjeva parakstītajā direktīvā (sk. tabulu). 172

Iznīcinātāju bataljonu zaudējumi no 1945. gada aprīļa līdz jūnijam

Apriņķa Bataljonu kaujinieki

nosaukums nošauti ievainoti

Abrenes 12

Bauskas

Cesu

Daugavpils

Ilūkstes

Ludzas

Madonas

Rēzeknes 12 11

Rīgas

Valkas

Valmieras

Kopa 63 38
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Iznīcinātāju bataljonu pastāvēšanas laikā kaujinieki 58 804 reizes, kopskaitā

339 103 cilvēki, iesaistījās nacionālo partizānu likvidācijas operācijās, svarīgu objektu

apsargāšanā u.tml. 173 Iznīcinātāju bataljonu kaujinieki aizturējuši un likvidējuši
20 570174 cilvēku, konfiscējuši 15 268 dažādus ieročus, 13 641 granātu un apmēram

5 miljonus dažādu patronu. Atskaitēs pārspīlētie skaitfi par iznīcinātāju bataljonu

darbību iegūti, saskaitot visu bataljonu kaujiniekus, personālsastāvs operācijās

piedalījās atkārtoti; pie īslaicīgi aizturēto skaita pieskaitīti arī nogalinātie. To īpatsvars

attiecībā pret aizturētajiem ir mazāks. Konfiscēti arī 41 365 eksemplāri pretvalstiska

satura skrejlapu un literatūra. 175

No 1945. gada maija līdz jūlijam iznīcinātāju bataljonu kaujinieki cīņā ar nacio-

nālajiem partizāniem nogalinājuši 335 cilvēkus, 280 aizturēti.

Sākotnēji iznīcinātāju bataljonu sastāvā uzņēma galvenokārt pirmsiesaukuma

vecuma vai vecāka gadagājuma personas. Aktivizējoties nacionālās pretošanās

kustībai, to sastāvā sāka iekļaut arī iesaukuma vecuma kaujiniekus.

1945. gada 21. novembra vēstulē VK(b)P CX sekretāram Georgijam Maļenkovam

(1902-1988) un PSRS TKP priekšsēdētāja vietniekam Vjačeslavam Molotovam

(1890-1986) LK(b)P CX pirmais sekretārs J. Kalnbērziņš un LPSR TKP priekš-

sēdētājs Vilis Lācis (1904-1966) rakstīja:

"Cīņa ar nacionālās pretošanās kustību Latvijas PSR notiek ārkārtīgi grūtos

apstākļos. leTK operatīvie spēki sakarā ar vecāko gadagājumu demobilizāciju bū-

tiski samazinājušies. Tāpēc par galveno bruņoto spēku aktīvai cīņai ar nacionālis-

tisko pagrīdi paliek leTK iznīcinātāju bataljoni, kas ir sakomplektēti no vietējiem

iedzīvotājiem. [..]

Latvijas K(b)P CX un LPSR TKP lūdz:

1. Atļaut iznīcinātāju bataljonos izveidot pastāvīgu algotu pamatsastāvu, pārve-

dot kazarmu stāvoklī 2000 kaujinieku ar ierindas un komandējošā sastāva štata

algām no vietējā budžeta, lai iznīcinātāju bataljonus varētu izveidot no kaujas-

spējīgiem un aktīviem brīvprātīgajiem.

2. Iznīcinātāju bataljonu kaujasspēju paaugstināšanai un pamatkadru sagla-

bāšanai atļaut 1945.-1956. gadā atbrīvot no iesaukšanas Sarkanajā armijā iesau-

kuma vecuma iznīcinātāju bataljonu kaujiniekus pēc īpaša leTK saraksta, ieskaitot

viņiem dienestu bataljonā kā dienestu Sarkanajā armijā." 176

1945. gada 19. decembrī LK(b)P CX Kadru daļas instruktors Savikins,

LPSR leM pārstāvis Ignatiščevs pēc Viļakas (bijušais Abrenes apriņķis) iznī-

cinātāju bataljona pārbaudes ziņoja LK(b)P CX sekretāram Titovam: "Iznī-

cinātāju bataljona komplektēšana notika un notiek, nevis individuāli atlasot

labākos, politiski uzticamos un brīvprātīgos, bet gan mobilizējot ar kara ko-

misariāta, IK un leD līdzdalību. Tā, piemēram, Viļakas pagasta rotu sakom-
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plektēja, izsūtot pavēstes par ierašanos Iznīcinātāju bataljona štābā, piedrau-

dot neierašanās gadījumā saukt pie atbildības. leradušos mehāniski ieskaitīja

bataljonā." 177

Taču, kaut tika veikti dažādi pasākumi, likumpārkāpumi turpinājās visos

iznīcinātāju bataljonos. Par stāvokli Talsu apriņķa iznīcinātāju bataljonā LPSR

prokuroram Mišutinam 1947. gada 28. novembrī Talsu apriņķa prokurors Pēda

ziņoja:

"Ziņoju, ka Talsu apriņķī pēdējā laikā IB [iznīcinātāju bataljoni] un Valsts

drošības ministrijas apriņķa daļas [VDM AD] kaujinieki izdarījuši lielu skaitu

laupīšanu, zādzību un huligānisku aktu. Piemēram: IB iznīcinātāji Kirpičenko

un Tarasovs š. g. 30. oktobrī aplaupīja Talsu spectirdzniecības veikalu, nozogot

naudu un dažādas preces; IB kaujinieki M. Aļihins un Samohvalovs š. g. 31. ok-

tobrī veica nelikumīgu kratīšanu Stendes pagastā, nolaupīja pils. Kundziņam

naudu, piekāva viņu un nolaupīto naudu nodzēra restorānā; Valdgales pag.

IB vada komandieris Granovskis š. g. 22. oktobrī, lai apturētu pa ceļu braucošu

mašīnu, izšāva no automāta un nogalināja šoferi. IB kaujinieki Čikins un Kapi-

tonovs Talsu restorānā uzvedās huligāniski, šāva, piekāva restorāna apmek-

lētājus; IB kaujinieks Mošāns bezmērķīgi noslepkavoja pils. Freimani, un šādu

nelikumīgu darbību uzskaiti var turpināt vēl un vēl. Tādējādi apriņķa prokura-

tūra par nelikumīgu darbību 1947. gadā saukusi pie kriminālatbildības 19 IB

kaujinieku.

Apriņķa prokuratūrā atrodas arī citi materiāli par iznīcinātājiem un VDM AD

divu darbinieku nejēdzībām. [..]

Apriņķa prokuratūrā kļuva zināms, AD darbinieki nodarbojas ar

zagšanu, zogot valstij piederošo malku. Šajā lietā tika savākti materiāli, un

izrādījās, ka 6. septembrī VDM AD darbinieki nozaga un atveda astoņas autokravas

valsts malkas, no kurām vienu izkrāva VDM pagalmā, otru - IB pagalmā, bet

trešo malkas kravu sadalīja savā starpā IB politdaļas priekšnieks Grigāns un

šoferis." 178

Iznīcinātāju bataljoni Latvijas apriņķos sadarbībā ar VDM apriņķu daļu opera-

tīvajiem darbiniekiem turpināja militārās operācijas pret nacionālo partizānu grupām.

IB kaujinieki apsargāja vēlēšanu iecirkņus, pagastu izpildkomitejas, konvojēja

aizturētos.

1949. gada 25. marta deportāciju laikā iznīcinātāju bataljonu kaujinieki visā

Latvijā operatīvo grupu sastāvā piedalījās izsūtīšanai paredzēto ģimeņu trans-

portēšanā uz dzelzceļa stacijām.

Iznīcinātāju bataljonu kaujinieku skaits strauji samazinājās laikā no 1952. gada

līdz 1954. gadam, kad bataljoni Latvijā beidza pastāvēt.
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PSRS IeTK/VDM karaspēka darbība Latvijā*

1944. gada vasarā aiz uzbrūkošās Sarkanās armijas karaspēka daļām tūlīt sekoja
PSRS IeTK (vēlāk - VDM) speciālā lekšējā karaspēka 5. divīzijas apakšvienības. To

darbību koordinēja PSRS IeTK lekšējā karaspēka Galvenā pārvalde, kurai pavēles

un rīkojumus deva PSRS lekšlietu un Valsts drošības tautas komisariāta vadība.

Latvijas teritorijā vēl dislocējās IeTK karaspēka 48. konvoja divīzija, IeTK 152. dzelz-

ceļa apsardzes pulks, kā arī vairāki robežapsardzības pulki.

Latvijas valsts arhīvā ir saglabājies nedaudz materiālu par PSRS IeTK 5. divīzijas

pulku darbību, tāpēc tikai daļēji ir iespējams izsekot šī karaspēka apakšvienību dar-

bībai padomju okupācijas varas atjaunošanas un nostiprināšanas darbā Latvijā

laikā no 1944. gada līdz 1956. gadam. Šīs divīzijas sastāvā ietilpa vairāki pulki, laika

gaitā tās sastāvs un pulku komplektācija mainījās. 1945. gadā 5. divīzijas sastāvā

ietilpa 36., 143. un 288. strēlnieku pulks. IeTK 5. divīzijas 36. motorizētais strēlnieku

pulks un 143. strēlnieku pulks ieradās Latvijā jau 1944. gada jūlijā, sekojot Sarkanās

armijas daļām. 36. motorizētais strēlnieku pulks kaujas operācijās pret nacionālo

pretošanās kustību piedalījās līdz 1956. gadam. Cīņas pastiprināšanai pret nacionālo

partizānu vienībām Latvijā 1946. gada rudenī ieradās 24. strēlnieku pulks, kurš pilnā

sastāvā kaujas operācijās pret partizāniem Latvijas teritorijā piedalījās līdz

1951. gadam, taču tā apakšvienības palika Latvijā līdz 1956. gadam.

Galvenie IeTK 5. divīzijas pulku uzdevumi padomju varas atjaunošanas nodro-

šināšanai bija:

1. Kārtības uzturēšana Sarkanās armijas okupētajās teritorijās:

a) militāro objektu un padomju varas iestāžu apsargāšana;

b) masveida iedzīvotāju pārbaudes un aizdomīgo personu aizturēšana.

2. Cīņa ar kontrrevolucionārajiem elementiem un iespējamajiem pretinieka

spēku grupējumiem Sarkanās armijas aizmugurē:

a) apdzīvoto vietu un meža masīvu tīrīšana;

b) Sarkanās armijas dezertieru aizturēšana;

c) spiegu un diversantu grupu likvidācija.

3. Bruņotās nacionālās pretošanās kustības grupējumu likvidācija.
4. Pastiprinātas drošības organizēšana latviešu nacionālo svētku un padomju

varas svētku dienās, vēlēšanu iecirkņu apsargāšana dažāda līmeņa vēlēšanu laikā.

Pret nacionālajiem partizāniem vērstās liela mēroga operācijas, kurās pieda-

lījās vairāki simti IeTK 5. divīzijas Latvijas teritorijā dislocēto pulku virsnieku un

karavīru, galvenokārt tika veiktas 1944.-1948. gadā, taču atsevišķos gadīju-

*

Nodaļu sagatavojis TSDC speciālists Jānis Vasiļevskis.
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mos šādas operācijas notika arī bruņotās nacionālās pretošanās kustības beigu

posmā - 1950.-1953. gadā.

1944.-1945. gadā notika vairākas liela apjoma meža masīvu un apdzīvoto vietu

tīrīšanas operācijas. 1945. gadā no 27. līdz 29. maijam operācijā pret nacionā-

lajiem partizāniem Madonas apriņķa teritorijā piedalījās 143. un 288. strēlnieku

pulka apakšvienības. 1945. gadā no 3. līdz 25. jūnijam kopējā operācijā pret

Baranovska nacionālo partizānu grupu 5. divīzijas komandiera vietnieka pulkveža

Maiborodas vadībā darbojās 143. pulks, 36. pulka 3. bataljons un 288. pulka
3. bataljons. 1945. gadā no 28. jūlija līdz 9. augustam plašā operācijā kopā ar

5. divīzijas 143. un 288. pulku piedalījās arī 130. latviešu strēlnieku korpusa

apakšvienības - 43. gvardes latviešu strēlnieku divīzija un 308. latviešu strēlnieku

divīzija, kā arī 37. inženieru bataljons. 179

5. divīzijas kauju operāciju uzskaites žurnālā laikposmā no 1945. gada 3. jan-

vāra līdz 1950. gada 28. decembrim uzskaitītas 1519 Latvijas teritorijā notikušās

IeTK/VDM karaspēka operācijas, kuras tika veiktas sadarbībā ar apriņķu (vēlāk

rajonu) IeTK/VDM daļām. Latgalē vislielākais šādu operāciju skaits fiksēts Viļakas

apriņķī (90 operāciju), Vidzemē - Cēsu apriņķī (112 operāciju), Zemgalē - Jelga-

vas apriņķī, bet visvairāk Kurzemē -Talsu apriņķī (113 operāciju). 180

143. un 36. strēlnieku pulks. Šīs IeTK lekšējā karaspēka 5. divīzijas apakš-

vienības ieradās Latvijas teritorijā tūlīt pēc regulārās Sarkanās armijas karaspēka

daļām un bija paredzētas tieši cīņai pret bruņoto nacionālo pagrīdi, kā arī veica

"uzdevumus padomju varas atjaunošanas darbā Sarkanās armijas atbrīvotajos

rajonos" 181.

143. pulks, kurš 1943. gada nogalē piedalījās Ziemeļkaukāza tautu izvešanas

operācijā, 5. divīzijas sastāvā tika iekļauts 1944. gada 13. aprīlī. Tā personālsa-

stāvs, virzoties līdz ar 3. Baltijas frontes karaspēka vienībām, veica garnizonu

dienesta uzdevumus visās ieņemtajās pilsētās. 1944. gada 25. septembrī 143. pulka

štābs, specvienības un 2. bataljons ieradās Valmierā, kur veica "padomju varas

atjaunošanas uzdevumus" 182 un iesaistījās nacionālās pretošanās kustības apka-

rošanā Valmieras apriņķī. Pulka vienības cīņā pret nacionālajiem partizāniem

darbojās arī Madonas, Abrenes, Ludzas un Rēzeknes apriņķī. No 1944. gada

5. novembra līdz 30. decembrim 143. pulka apakšvienības Abrenes, Ludzas un

Rēzeknes apriņķa teritorijā likvidēja deviņas nacionālo partizānu grupas, kurās kopā

bija 88 dalībnieki.183

36. motorizētais strēlnieku pulks, kurš "cīņai ar bandītismu Latvijas PSR" tika

norīkots 1944. gada 5. jūlijā, 184 Latvijas teritorijā nonāca 1944. gada 20. jūlijā, kad

cieta pirmos zaudējumus -vācu aviācijas uzlidojuma laikā nošāva 16 un ievainoja

49 virsniekus un karavīrus. Ar 5. divīzijas 1944. gada 17. jūlija pavēli nr. 005
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2. bataljonu pārdislocē uz Daugavpili cīņai ar bandītismu Daugavpils, Ilūkstes un

Zarasi (Lietuva) apriņķī, bet 1. bataljonam Ludzā uzdota LPSR valdības apsardze,

patruļdienests Ludzas pilsētā un cīņa ar nacionālajiem partizāniem Ludzas apriņķī. 185

1944. gada 14. oktobrī Sarkanās armijas daļām ienākot Rīgā, pārējām pulka

apakšvienībām - 3. bataljonam un specvienībām tika uzdota 113 svarīgāko objektu

apsardze, kā arī patruļdienests Rīgas pilsētā un septiņu kontrolpunktu ierīkošana

Rīgas apkārtnē. Sākot ar 1944. gada 17. oktobri, veica LK(b)P CX, AP Prezidija,

LPSR Tautas Komisāru Padomes, kā arī IeTK un VDTK apsardzi. 1944.-1945. gadā

Rīgā 36. pulka 3. bataljons veica vairākas "kontrrevolucionāro elementu neitra-

lizēšanas" operācijas. 186

No 1945. gada 22. aprīļa 36. pulka 1. bataljonu pārdislocēja uz Valmieras un

Cēsu apriņķi cīņai ar nacionālo partizānu grupām. 1945. gada 17. aprīlī 3. bataljons

pārdislocējās uz Abrenes apriņķi, 1945. gada 8. jūlijā daļa apakšvienību - uz

Valkas apriņķi.

Pēc neregulārajiem un, domājams, arī pārspīlētajiem kaujas operāciju rezultātu

pierakstiem 36. pulka kaujas operāciju uzskaites žurnālos redzams, ka 36. pulka

3. bataljons 1945. gadā veicis 355 dažāda apjoma kaujas operācijas pret nacio-

nālajiem partizāniem, tajās piedalījušies 42 618 virsnieki un karavīri. 187

36. pulka 3. bataljona darbības rezultāti 1946.-1950. gada

24. strēlnieku pulks. Lai pastiprinātu cīņu ar bruņotās pretošanās kustību

Latvijā, pēc PSRS leM lekšējā karaspēka Galvenās pārvaldes pavēles 1946. gada

novembrī uz Kurzemi pārdislocēja leTK lekšējā karaspēka 5. divīzijas 24. strēlnieku

pulku. Tā apakšvienības izvietojās trijos apriņķos: pulka štābs, specvienības, 1. batal-

jona štābs un 1. rota 1946. gada 16. novembrī ieradās Talsos (2. rota - Sabilē,

3. rota - Tukumā); 2. bataljona štābs, specvienības un 4. rota - Kuldīgā (5. rota -

Gads Nacionālie partizāni Aizturēti

nošauti sagūstīti atbalstītāji

1946 15 79 314

1947 28 30 235

1948 11 30 74

1949 14 47 57

1950

Kopa 71 195 680
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Aizputē, 6. rota - Rendā); 3. bataljona štābs, specvienības un 7. rota izvietojās

Ugālē (8. rota -Zlēkās, 9. rota -Dundagā). 188

Pulka apakšvienības nekavējoties iesaistījās cīņā ar nacionālo partizānu grupām.

Laika gaitā pulka darbība aptvēra ne tikai Kurzemi, tā apakšvienības tika sūtītas

operatīvajos komandējumos uz Vidzemi un Latgali. Pēc 24. pulka kaujas operāciju

uzskaites grāmatā apkopotās informācijas redzams, ka no 1946. gada decembra

līdz 1949. gada beigām 24. strēlnieku pulka apakšvienības Latvijas teritorijā nošāva

232, bet sagūstīja 437 nacionālos partizānus. Šajā periodā aizturēti 904 atbalstītāji. 189

PSRS leM/VDM 5. divīzijas 24. pulka 1. un 3. bataljona darbības rezultāti

1946.-1949. gadā

Pēc 1947. gada 3. februāra pavēles 24. pulka personālsastāvs no 1947. gada

8. februāra līdz 18. februārim izvietoja garnizonus 10-15 cilvēku sastāvā Alūksnes,

Madonas, Jēkabpils, Viļakas, Daugavpils un Rēzeknes apriņķī vēlēšanu nodro-

šināšanai, paredzot rezerves garnizonus 15-30 cilvēku sastāvā nacionālo partizānu

iespējamo uzbrukumu gadījumā. 190 Pulka personālsastāvs vēlēšanu iecirkņus ap-

sargāja 1948. gada 13.-19. janvārī, kad apsardzē piedalījās 638 pulka apakšvienību

virsnieki un karavīri, 191 kā arī turpmākajos gados. 1949. gada 20.-31. martā pulka

apakšvienības izpildīja speciālu uzdevumu "speckontingenta izsūtīšanā no Latvijas

PSR teritorijas"192.
IeTK/VDM lekšējā karaspēka speciālās 5. divīzijas pulki pret nacionālajiem

partizāniem lietoja šādas metodes:

I. Liela mēroga frontāla rakstura kaujas operācijas, aplencot plašu teritoriju,

operācijas rajona aplenkšanai un tīrīšanai izmantoja divkāršās "ķēdes" pat ar vairāku

pulku vienību kopējiem spēkiem.

11. Mazāka mēroga operācijas cīņai pret nelielām partizānu grupām, kā arī lai

sekotu partizāniem viņu iespējamās atkāpšanās vai pārvietošanās virzienā:

Gads Nacionālie partizāni Aizturēti

nošauti sagūstīti atbalstītāji

1946 29

1947 63 194 424

1948 101 125 204

1949 62 113 247

Kopā 232 437 904
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1) operācijā piedalās rota vai vads;

2) izlūkošanas un meklēšanas grupas;

3) aizsprostojuma grupas;

4) slēpņi.

Taču lielām operācijām bija raksturīgi šādi trūkumi:

1. Karaspēka vāji maskēta došanās uz operācijas norises vietu - karaspēka
vienību tuvošanos operācijas rajonam jau laikus varēja pamanīt nacionālo partizānu

atbalstītāji un sakarnieki vai arī izliktie posteņi.
2. Nepietiekama orientācija operācijas vietā - reljefa, meža masīvu nepār-

zināšana, taku nezināšana purvainos apvidos.

3. Nepietiekama sadarbība ar vietējām VDM struktūrām, to informācijas nepilnīga
izmantošana operāciju plānošanā un realizēšanā.

Šo iemeslu dēļ nereti bija gadījumi, kad operācijās paredzētie uzdevumi netika

izpildīti un partizānu grupas aizgāja no sadursmes vietas, neciešot zaudējumus.

Speciālo grupu un speciālo aģentu kaujinieku izmantošana

padomju režīma pretinieku likvidēšanā un neitralizēšanā 1945.-1953. gadā

LPSR drošības orgāni (IeTK/leM/VDM/VDK) no 1945. gada līdz 1953. gadam

speciālos aģentus kaujiniekus (specaģenti) individuāli, bet visbiežāk apvienotus

speciālās grupās (specgrupas) izmantoja kā efektīvu līdzekli nacionālo partizānu

likvidēšanai. Specaģenti leģendēti uzdevās par bruņotās pretošanās kustības dalīb-

niekiem un izmantoja vienīgi drošības iestādēm raksturīgas slepenas, arī pretli-

kumīgas darbības paņēmienus. Kā definēja padomju pretizlūkošanas iestādes,

operācijās pret bruņotās pretošanās kustības dalībniekiem specaģenti lietoja kaujas

līdzekļus. 193 Kā liecina dokumenti un nacionālo partizānu atmiņas, minētie kaujas

līdzekļi bija ieroči un narkotiskās vielas.

Pirmie dokumentālie pierādījumi par specgrupu darbību Latvijā ir atskaites par

LK(b)P Centrālās komitejas speciālās grupas (nodaļas) darbību no 1945. gada
5. jūnija. Lietuvā vismaz no 1945. gada jūnija darbojās daudz konspiratīvākas PSRS

VDM vadības veidotas specgrupas. 1945. gada 12. jūnijā PSRS valsts drošības

komisāra vietnieks B. Kobulovs Lietuvas PSR operatīvo sektoru vadītājiem cīņai ar

bandītismu pavēlēja bez PSRS Drošības ministrijas sankcijas viltus partizānu grupas

neveidot, jo šāda rīcība traucējot PSRS Valsts drošības ministrijai veikt speciālos

pasākumus Lietuvā, t.i., Maskavas vadības veidoto specgrupu darbību Lietuvā. 194

Ir zināms, ka jau pirms minētās pavēles PSRS valsts drošības ministrs Lavrentijs

Berija (1899-1953) - visticamāk, 1945. gada jūnija sākumā - sankcionēja Lietu-

vas PSR drošības iestāžu vadītāju rīkojumu cīņai ar nacionālajiem partizāniem
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izveidotajiem operatīvajiem sektoriem organizēt trīs viltus pretpadomju vienības -

specgrupas.
195 Līdz šim nav atrasta informācija par PSRS veidoto specgrupu darbību

Latvijas teritorijā.

LK(b)P specgrupas dalībnieki (bijušie padomju partizāni un speciālo vienību

kaujinieki) savas darbības laikā pārsvarā izmantoja tiešus uzbrukumus, retāk

izliekoties par nacionālajiem partizāniem.

Labākos rezultātus pretinieka iznīcināšanā LPSR drošības iestādes sasniedza,

izmantojot citu - netiešu taktiku. 1945.-1946. gadā no aģentiem kaujiniekiem

(turpmāk - specaģenti) tika izveidotas t.s. specgrupas, to dalībniekus leģendējot

kā pretošanās kustības cīnītājus un iefiltrējot partizānu vidū. Pirmā plašāk zināmā

specgrupas veiktā partizānu fiziskā iznīcināšana notika 1946. gada 2. jūlijā Vietal-

vas pagastā, kad pieci specaģenti nošāva dziļā miegā guļošos Riharda Pārupa

nacionālo partizānu grupas desmit dalībniekus. Plaša specgrupu izmantošana sākās

tikai kopš 1946. gada. Kāpēc tieši tad?

Neefektīvā karaspēka un iznīcinātāju darbība pret bruņotajām pretošanās gru-

pām 1944.-1945. gadā drošības iestādēm lika mainīt taktiku. 1945. gada nogalē

kļuva skaidrs, ka bruņotu pretestības kustību Latvijā nevar apspiest vienīgi ar

regulārā karaspēka operācijām. IeTK karaspēka un iznīcinātāju bataljonu darbības

neefektivitāte apskatīta šī pētījuma divās iepriekšējās apakšnodaļās (sk. 405 -

414. Ipp.). Sākot ar 1946. gadu, tika nolemts operācijās izmantot specaģentu kauji-

nieku grupas, kuras bija paredzēts iefiltrēt bruņotās pretestības vidē. Minētos uzde-

vumus atrodam PSRS valsts drošības komisāra vietnieka B. Kobulova, LPSR

iekšlietu komisāra A. Eglīša un LPSR drošības komisāra A. Novika kopējā 1945. gada

1. septembra pavēlē. Tajā norādīts, ka "IeTK/VDTK vietējo daļu neapmierinošas

darbības rezultātā Latvijas PSR apriņķi ir piesārņoti ar pretpadomju bandītiskiem

elementiem, kuri regulāri nesodīti veic terora aktus pret padomju un partijas aktīvu,

kā arī dzelzceļa diversijas [..]."
196 Šāds stāvoklis, pēc PSRS un LPSR drošības

iestāžu vadītāju domām, radies tādēļ, ka tā vietā, lai sistemātiski veiktu opera-

tīvo darbu ar aģentūru, likvidējot un apzinot nacionālo partizānu grupas, LPSR

IeTK/VDTK paļāvies uz regulārā karaspēka palīdzību. Drošības iestāžu vadītāju vērtē-

jumā karaspēka daļas Latvijas apriņķos, nesaņemot konkrētu informāciju par parti-

zānu grupu atrašanās vietām, nodarbojoties galvenokārt ar apkārtnes pārbaudīšanu.

Domājams, ka tik pesimistisku vērtējumu represīvās iestādes izpelnījās pēc

IeTK karaspēka kaujas ar Latviešu nacionālo partizānu apvienības (LNPA) bru-

ņotajiem cīnītājiem Abrenes apriņķa Stampaku purvā 1945. gada 2.-3. martā. Šajā

kaujā skaitliskā pārsvarā esošais IeTK karaspēks -Baltijas apgabala 2. un 3. strēl-

nieku bataljons (483 karavīri), 143. strēlnieku pulka speciālā vienība un visa Abrenes

apriņķa iznīcinātāju bataljonu kaujinieki, izmantojot mīnmetējus un artilēriju, nespēja
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pieveikt aptuveni 200 partizānu, kuri septiņas reizes devās pretuzbrukumā. 197 LK(b)P
Abrenes apriņķa komitejas sekretārs Aleksandrs Ņikonovs (1918-1997) pēc kaujas

norādīja: "Mums bija ievērojams skaits kritušo un ievainoto. Turpmākais uzbrukums

novestu pie daudz upuriem. Ļoti nepieciešama bija artilērija, taču IeTK karaspēka

pulka artilērija atradās 100 km attālumā blakusapriņķa centrā un kaujas vietā iera-

dās tikai 3. marta rītā [~]" 198 3. marta rītā partizāni izlauzās no aplenkuma, zaudējot

25 kritušos. 199 Savukārt pēc Latvijā dislocētā IeTK karaspēka informācijas tas zau-

dēja vienu virsnieku, piecus seržantus un desmit ierindnieku. 29 karaspēka militār-

personas guva ievainojumus. 2oo Pēc LNPA ziņām, IeTK karaspēkam šajā kaujā krituši

276 kareivji un 18 virsnieki, 201 kas gan šķiet pārspīlējums, ja salīdzina kritušo skaitu

ar uzbrucēju kopskaitu.

IeTK karaspēka un tā iznīcinātāju bataljonu un operatīvo grupu darbības neefek-

tivitāti cīņā ar nacionālajiem partizāniem var pierādīt ar šādiem piemēriem no Ilūkstes

apriņķa. 1945. gada 1. jūnijā Ilūkstes apriņķa Lašu pagastā nesaskaņotas IeTK un

iznīcinātāju bataljona darbības dēļ nacionālie partizāni nošāva milicijas iecirkņa

pilnvaroto Boroviku. 202

1945. gada 1. jūlijā Ilūkstes apriņķī LPSR IeTK darbinieki (15 cilvēku) kopā ar

iznīcinātājiem divus kilometrus no Dunavas ciema padomes uzbruka 30 partizā-

niem. Seši partizāni un viens iznīcinātājs krita. IeTK uzbrucēji atkāpās uz Dunavas

centru, bet karaspēka daļa partizānu tālākā vajāšanā nevēlējās piedalīties. Rezul-

tātā partizāni Rubenes pagastā uzbruka automašīnai ar iznīcinātājiem - un septiņi

iznīcinātāji tika ievainoti. Pārējie iznīcinātāji uzbrucējus nemēģināja aizturēt. Dunavas

ciema padomes centrā gan ieradās nevis IeTK karaspēka, bet aviācijas vienības

karavīri. Pulksten 10 vakarā viņi ciemu pameta, aizbildinoties ar komandiera pavēli
vakarā doties uz savu daļu, tāpēc naktī no 1. uz 2. jūliju Dunavas ciema padomi

sargāja tikai Komunistiskās partijas aktīvisti un daži IeTK darbinieki - kopā 15 cil-

vēku. 2. jūlija rītā notika IeTK darbinieku sadursme ar partizāniem - un trīs iekšlietu

struktūras darbinieki krita. IeTK karaspēka vienība no Daugavpils pēc Dunavas

komunistu partijas biedru lūguma ieradās tikai 5 vakarā, un karavīriem kaujā izde-

vās nogalināt 14 partizānu, taču karaspēka pulka komandieris Širnskis, neuzklausot

IeTK Ilūkstes apriņķa priekšnieka Možuhina lūgumu, kauju negribēja turpināt un

pēc pusstundas ar karavīriem devās uz Daugavpili. Nebija pat neviena, kas aizvestu

kritušos IeTK darbiniekus. 203

Ilūkstes apriņķī ar LPSR iekšlietu ministra A. Eglīša 1946. gada 23. jūlija pavēli

nr. 0072 cīņai pret Jaunzema un Arvīda Šiliņa (1914-1952) nacionālo partizānu

grupu izveidoja divas operatīvās grupas.
204 Militārajās operatīvajās grupās parasti

ietilpa trīs četri operatīvie darbinieki, IeTK karaspēka vads un vietējā iznīcinātāju

bataljona kaujinieki operatīvā darbinieka vadībā.
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Operatīvo grupu uzdevumi:

1) atklāt pretestības kustības grupu atrašanās vietu ar aģentūras palīdzību.

Sakaru uzņemšana ar esošo aģentūru, kā arī jaunas aģentūras vervēšana grupu

likvidēšanai;

2) partizānu grupu un to atsevišķu dalībnieku meklēšana ar vietējo iedzīvotāju,
aizturēto partizānu, viņu atbalstītāju, izlūkošanas v.c. palīdzību, sadarbojoties ar

aģentiem un iznīcinātāju bataljoniem;

3) partizānu fiziska iznīcināšana;

4) partizānu un nelegāli dzīvojošo cilvēku potenciālo slēpšanās vietu (māju)

pārmeklēšana;

5) partizānu atbalstītāju izolēšana, partizānu legalizēšanas veicināšana, šanta-

žējot viņu radiniekus.

Ja operatīvās grupas nebija spējīgas sekmīgi uzbrukt, ar apriņķa IeTK daļas

vadītāja rīkojumu varēja izsaukt papildspēkus - karaspēka vienības. Bet apriņķa

karaspēka daļā viens vads bija pilnā kaujas gatavībā, lai varētu sniegt palīdzību

operatīvajām grupām. 205

Tomēr, kā liecina iepriekš minētā 1945. gada 1. septembra PSRS valsts dro-

šības komisāra vietnieka B. Kobulova pavēle, 1945. gadā operatīvās grupas savus

uzdevumus neveica sekmīgi, jo tās nodarbojās galvenokārt ar apkārtnes pār-

baudīšanu. 206 Tā paša gada 29. novembrī LPSR iekšlietu ministra vietnieks A. Sieks

bija spiests atzīt operatīvo grupu neveiksmi un uzdeva izveidot īpašu specgrupu,

lai atrastu un likvidētu partizānu grupu vadītāju Jaunzemu un Juri Medvecki (1924-

-1947). 207 J. Medvecki izdevās nogalināt tikai apmēram gadu pēc šīs pavēles

izdošanas - 1947. gada 1. decembrī.

Kā būtisku IeTK un VDTK apriņķu daļu darbības trūkumu PSRS un LPSR komi-

sāri 1945. gada 1. septembra pavēlē par operatīvo sektoru izveidošanu un opera-

tīvās darbības pastiprināšanu uzsvēra, ka iekšlietu un drošības komisariātu daļas

savlaicīgi cita citu neinformē par partizānu grupām, tādēļ operācijas pret partizā-

niem netiekot rūpīgi sagatavotas, bet gan operatīvās sadarbības trūkuma dēļ vairā-

kos gadījumos pat izgāžoties. Ar minēto 1945. gada septembra pavēli LPSR terito-

riju sadalīja vairākos operatīvajos sektoros. LPSR valsts drošības komisāra vietnieku

Salomatovu iecēla par Kurzemes sektora priekšnieku un viņam uzdeva apvienot

IeTK/VDTK vietējo daļu darbību cīņai pret partizāniem. Identisks uzdevums tika dots

Latgales sektora vadītājam - iekšlietu komisāra vietniekam A. Siekam. Pavēle liecina,

ka šiem vadītājiem, koordinējot kopējus pasākumus, bija sankcija iejaukties arī otras -

radniecīgas institūcijas darbībā. Operatīvo sektoru priekšnieku rīcībā norīkoja 40 LPSR

IeTK/VDTK operatīvo darbinieku, izmantojot abu komisariātu apriņķu daļu praktiskai

vadībai. Ar šo pavēli visiem IeTK/VDTK daļu priekšniekiem tika uzdots:
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1) nekavējoties izveidot aģentūru, kas varētu piekļūt lielo partizānu formējumu
dalībniekiem un iefiltrēties pretpadomju pagrīdē. Šos aģentus pavēlēja izmantot

pretpadomju organizāciju likvidēšanai un partizānu grupu pakļaušanai IeTK/VDTK

operatīvo grupu triecienam;

2) pastiprināt operatīvo darbu, iefiltrējot aģentūru inteliģences un garīdznie-

cības vidē, kuras atsevišķi pretpadomju elementi vada un iedvesmo nacionālos

partizānus (acīmredzot dažu katoļu garīdznieku darbošanās Latvijas Tēvzemes sargu

(partizānu) apvienībā (LTS(p)A) un LNPA tika vispārināta un attiecināta uz visu

Latviju);

3) par aģentiem vervēt arī sievietes, jo nacionālie partizāni un pretpadomju

pagrīde sievietes bieži vien izmanto kā sakarnieces, satikšanās vietu nodrošinā-

tājas dzīvokļos un tamlīdzīgi;

4) sagatavot maršruta aģentus iefiltrēšanai partizānu grupās, katrā atsevišķā

gadījumā rūpīgi izstrādājot atbilstošas leģendas, lai novērstu izgāšanos v.c. 208

Arī pēc šīs pavēles izdošanas VDTK/IeTK apriņķu daļas pieļāva iepriekšējās

kļūdas, bez izlūkošanas informācijas pret partizāniem raidot karaspēku. Jādomā,

ka arī paši militāro vienību komandieri šajā ziņā grēkoja, ignorējot partizānu kara

īpatnības un paļaujoties vienīgi uz frontē iegūto pieredzi.

Raksturīgākie piemēri bija šādi. 1945. gada 26. un 27. decembrī Kuldīgas

pagastā pret Artūra Ernesta Legzdiņa (1898-1945) apmēram 30 cilvēku lielo

partizānu vienību bez iepriekšējas informācijas iegūšanas tika raidīta karaspēka

vienība vismaz rotas (100 cilvēku) lielumā, karavīrus nesekmīgi atbalstīja tankete

un izlūklidmašīna. Kā 1949. gadā liecināja A. E. Legzdiņa grupas dalībniece Līze

Krišjāne, partizāni, zaudējot sešus vīrus, karaspēka uzbrukumu atvairīja visu 26. de-

cembra dienu un vakaru, bet naktī izlauzās cauri trim kareivju aplenkuma lokiem. 209

Par karaspēka zaudējumiem ziņu nav, taču, ievērojot kaujas ilgumu, kritušajiem

bija jābūt.

Cits padomju militāro spēku neveiksmīgas darbības piemērs ir IeTK karaspēka

mēģinājums 1946. gada 31. decembrī - 2. janvārī uzbrukt Kurzemes partizāniem -

Kabiles partizānu grupai. Kabiles partizānu komandieris Ēvalds Pakūlis (1917-1986)

pratināšanā liecināja:".. Tā kā karaspēks šurp virzījās tikai no vienas puses, devu

rīkojumu visām grupām reizē ieņemt pozīcijas 150 m attālumā no nometnes,

karaspēkam ļaujot pietuvināties 100 m attālumā no mums. Tad es devu pavēli

atklāt uguni. Kaujas laikā mēs redzējām, ka karaspēks uzbrūk tikai no vienas puses

un cenšas nometni aplenkt no flangiem. Baidoties no aplenkuma, pavēlēju ložme-

tēju uguni koncentrēt galvenokārt uz flangiem. Cīnoties ar karaspēku, ieraudzījām,

ka mūsu banda spēj ne tikai aizstāvēties, bet arī uzbrukt. Pavēli uzbrukt es nedevu,

jo bija dziļš sniegs un bunkurā atradās slimais bandīts Artūrs Dišlers, kurš viens
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pats nevarēja pārvietoties (tāpēc visi nevarēja nometni atstāt). Izvirzīju uzdevumu:

karaspēka uzbrukumu izturēt līdz vakaram un, tumsai iestājoties, no nometnes

aiziet [..]. Mēs pret uzbrukumu noturējāmies līdz vakaram, un, kad satumsa, es

devu pavēli nometni atstāt. Kaujā ar karaspēku cīnījās 25 bandīti [..]. Karaspēka,

kurš piedalījās šajā operācijā, skaitlisko daudzumu precīzi nevaru pateikt, bet mēs

uzskatījām, ka pret mums darbojās viens bataljons - kopumā ap 300 cilvēku.

Karaspēks bija apbruņots ar vienu mīnmetēju, vienu tanketi, četriem ložmetējiem

un šautenēm. Uzskatījām, ka tika nogalināti vai ievainoti ap 50 kareivju .." 210

IeTK pēc kaujas atzina, ka krituši divi karavīri, ievainoti septiņi, no tiem viens

virsnieks. 211 Pēc partizānu informācijas, kaujā nogalināti trīs partizāni. 212 Pēc IeTK

dokumentācijas krituši astoņi partizāni,213 taču, tā kā nevienā dokumentā, ne arī

kaujā piedalījušos partizānu liecībās kā kritušie nav minēti citi kā vienīgi Emīls

Šmits (1914-1946), Kārlis Kristolds un Ādolfs Kūrējs, skaitlis astoņi ir pār-

spīlējums. 214

Nesekmīgās nacionālo partizānu grupu, īpaši centralizēto partizānu organizāciju

komandieru iznīcināšanas operācijas ar karaspēka triecieniem 1945. gada beigās -

1946. gada sākumā vēl vairāk pierādīja, ka salauzt bruņoto pretošanos nav iespē-

jams bez operatīvās darbības un aģentūras izmantošanas.

Pielāgojoties situācijai, specgrupām bija uzdots partizānus fiziski likvidēt,

sagūstīt vai pakļaut karaspēka daļu triecienam.

Vienīgais pieejamais direktīvais dokuments par specgrupām Latvijā ir LPSR

leM 1946. gada 30. septembra direktīva "Par aģentu -kaujinieku un no bijušajiem

bandītiem un nelegāliem komplektēto specgrupu izmantošanu cīņā pret ban-

dītismu" 215, kurā pavēlēts visā Latvijas teritorijā specgrupas izmantot šādiem

uzdevumiem:

1) likvidēt partizānu vadības centrus, fiziski iznīcinot vai aizturot to komandierus;

2) likvidēt sadrumstalotās mazās partizānu grupas, to komandierus;

3) pakļaut partizānu grupas drošības iestāžu darbinieku un karaspēka triecienam;

4) iegūt izlūkošanas informāciju par partizānu dislokācijas vietām, bruņojumu,

partizānu sakarniekiem;

5) atklāt partizānu grupu ieroču krātuves un sakaru līdzekļus. 216

Reālā darbība pierādīja, ka specgrupas Latvijā tika vērstas galvenokārt pret

partizānu centrālajām organizācijām un lielākām partizānu grupām, bet retāk raidītas

pret atsevišķiem partizāniem.

1946. gada 30. septembra LPSR lekšlietu ministrijas direktīvā norādīts, ka ar

aģentu kaujinieku un to veidotu specgrupu palīdzību veiksmīgi iespējams ne tikai

fiziski likvidēt pretošanās kustības grupu līderus, bet arī sagraut tās centrus (štābus).

Kā piemērs minēta LTS(p)A 2. Latgales partizānu divīzijas štāba likvidēšanas
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operācija, kurā aktīvi piedalījies štāba Jaunatnes nodaļas vadītājs, vienlaikus

VDM aģents Jānis Klimkāns. 217 LR Ģenerālprokuratūras Totalitāro režīmu nozie-

gumu izmeklēšanas nodaļa izmeklēšanā secinājusi, ka J. Klimkāns bijis LPSR

leM/VDM/VDK specaģents ar segvārdu "Dubins" un piedalījies nacionālo partizānu

grupu iznīcināšanā. 218

Pēc LPSR leM vadības rekomendācijām specgrupas izmantoja pēc šādas

metodes: "Aģenti kaujinieki un specgrupas tika leģendētas kā pazīstamu bandītu

centru pārstāvji vai kā pastāvīgas bandītu grupas dalībnieki un atkarībā no situā-

cijas izpildīja šādus uzdevumus:

• bandu vadītāju un aktīva apcietināšana vai fiziska iznīcināšana,

• mazu, izkaisītu grupu likvidācija,
• cītīgi darboties bandu izstrādē un tās pakļaut lekšlietu ministrijas orgānu un

karaspēka operatīvam triecienam." 219

Aģentu kaujinieku un specgrupu darba efektivitāte lielā mērā bija atkarīga no

prasmes izmantot savus sakarus, bandītu atbalstītājus, slēpšanās vietas, bandītu

paradumus un taktiskos paņēmienus. LPSR leM direktīvā par specaģentu izman-

tošanu kā piemērs minēts J. Klimkāna veiktā LNPA komandiera Pētera Supes

noslepkavošana 1946. gada 1. aprīlī.
220

Specgrupu aģentūru vervēja, aicinot "uz slepeno tikšanos [ar drošības iestāžu dar-

biniekiem. - Aut], no partizāniem, Sarkanās armijas dezertieriem, no personām, ku-

ras bija sakompromitējušās nacistu okupācijas režīma laikā, devušas atzīšanās lie-

cības un gatavas izpirkt savu vainu pret padomju varu, palīdzot lekšlietu ministrijai"221
.

Reāli specaģentus savervēt un specgrupas komplektēt nebija vienkārši šādu

iemeslu dēļ.

Pirmkārt. Nacionālie partizāni par specaģentiem lielākoties kļuva ne tādēļ, ka

brīvprātīgi gribēja nogalināt savus bijušos cīņu biedrus, tā izpērkot "savu vainu".

Visbiežāk viņi tika nostādīti izvēles priekšā starp nāves sodu un sadarbošanos ar

drošības iestādēm. Raksturīgs piemērs bija LPSR VDM (no 1947. gada marta aģentu

kaujinieku specgrupu darbību vadīja LPSR VDM 2.N daļa) specaģenta Jura Up-

maņa (1927-1951) liktenis, kurš divas reizes tika savervēts un iekļauts specgru-

pas sastāvā partizānu fiziskai likvidēšanai. Abas reizes J. Upmanis par savas

specgrupas darbu informēja partizānus un kļuva par "nodevēju" jeb drošības iestāžu

terminoloģijā - par "aģentu divkosi". VDM J. Upmani arestēja un sekmēja viņa

notiesāšanu ar nāves sodu. 222

Ne jau viss direktīvā par specaģentu vervēšanu minētais potenciālais specaģentu

kontingents no vācu okupācijas režīma laikā sakompromitētām personām bija spē-

jīgs veikt specaģenta darbu, tāpēc drošības iestādes par specaģentiem vervēja arī

Vācijas okupācijas režīma laikā kara vai genocīda noziegumu izdarījušas personas.
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Viens no spējīgākajiem LPSR VDK specaģentiem Alberts Dābols (1919) 1941. ga-

dā bija piedalījies padomju aktīvistu nogalināšanā un genocīdā pret ebrejiem, bet,

sadarbojoties ar LPSR VDK no 1948. gada februāra līdz 1964. gadam, no soda

izvairījās, kaut gan informācija par A. Dābola noziedzīgo darbību VDK rīcībā bija. 223

Citā gadījumā LPSR VDM 1952. gadā veiktās izmeklēšanas laikā apsūdzētie

norādīja, ka Tukuma ebreju apšaušanu pie Valguma ezera 1941. gadā vadījis cilvēks,

kuru 1948. gadā VDM savervēja par aģentu kaujinieku ar VDM segvārdu "Liel-

gabals". 224 No 1948. gada oktobra "Lielgabals" LPSR VDM specgrupas sastāvā

piedalījās nacionālo partizānu fiziskā iznīcināšanā Kuldīgas un Tukuma apriņķī.225

Minētā persona par piedalīšanos genocīdā pret ebrejiem nav tiesāta.

Otrkārt. Savervētos specaģentus - bijušos partizānus kontrolēja, šantažējot,
ka mazākās nepaklausības gadījumā notiesās par darbošanos partizānu grupās,

dienestu dažādās vācu okupācijas laika iestādēs un tamlīdzīgi. Tas specaģentus

disciplinēja.

Jāatzīmē, ka par specaģenta kandidātiem izraudzījās arī nelegālistus, kuriem

draudēja ieslodzīšana soda nometnē pēc Krievijas Sociālistiskās Federatīvās Padomju

Republikas (KSFPR) Kriminālkodeksa 58. panta. 226 Uz šī panta pamata par "Dzim-

tenes nodevību" un "kontrrevolucionāriem noziegumiem" varēja tiesāt Vācijas

armijas militārpersonas - latviešus un vāciešus. Piemēram, par LPSR VDM spec-

grupas komandieri kļuva specaģents "Grosbergs" vai - kā to noskaidroja Latvijas

Republikas Ģenerālprokuratūra - bijušais Latviešu leģiona leitnants Arvīds Gai-

lītis. 227
Viņa vadītā grupa tika izveidota cīņai ar partizāniem, Rietumvalstu izlūku

kontrolei un neitralizēšanai. Aģentūras papildināšanai izmantoja arī brīvprātīgi

legalizējušos, no režīma viedokļa, sakompromitējušos cilvēkus, kurus drošības

iestādes izstrādāja pasu maiņas laikā. Tas secināms pēc PSRS iekšlietu komisāra

vietnieka Černišova un PSRS valsts drošības komisāra B. Kobulova 1945. gada

4. novembra pavēles par represīvo iestāžu darbību iedzīvotāju pasu maiņas laikā:

".. Pasu maiņas laikā nepieļaut legalizēto personu arestu [..]. Izmantot pasu maiņu,

lai iegūtu jaunu aģentūru, to iesūtot bandās nacionālistiskās pagrīdes izstrādei [..]."228

Treškārt. Vervējot specaģentus, dažkārt tika pārkāpta arī pastāvošā padomju

likumdošana. Tā izmeklēšanas gaitā Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra seci-

nājusi, ka ar segvārdu "Kauliņš" pret nacionālo partizānu kustību Latvijas vairākos

apriņķos darbojies LPSR VDM specaģents Leonīds Fomins (1925-1994).229 Padomju

drošības iestādes viņu 1946. gadā aizturēja un izvirzīja apsūdzību par darbībām

nacionālo partizānu grupās Kurzemē un līdzdalību vienotas Kurzemes partizānu

vadības izveidošanā, un L. Fominu fiktīvi notiesāja ar nāves sodu. 230 Vienlaikus ar

tiesvedību L. Fomins tika savervēts par specaģentu un iesaistīts operācijās pret

nacionālo partizānu grupām.
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Visā PSRS speciālo grupu izmantošana bija ļoti konspirēta. Jau 1946. gada
18. septembrī PSRS leM Galvenās pārvaldes bandītisma apkarošanai priekšnieka

vietnieks Prošins Lietuvas PSR iekšlietu ministram pavēlēja: "Lai slepenās darbī-

bas neatklātu, izstrādājot specgrupu darbības plānu un to leģendēšanu, katru reizi

jāizmanto jaunas kombinācijas. Specgrupu darbības metožu atšifrēšana var novest

pie to darbības izgāšanās un bezmērķīgiem upuriem ~"231 Arī Latvijā leM direktīvā

par specaģentu darbību tika norādīts, ka ".. sakarā ar to, ka aģentu kaujinieku un

specgrupu izmantošanas metodes cīņā ar bandītismu ir pašas svarīgākās un

slepenākās, leM apriņķu daļu priekšniekiem jānodrošina, lai šīs metodes netiktu

atšifrētas un neizgāztos .." 232. Šos principus vēlākajos gados ievēroja arī LPSR

drošības iestādes. Nereti LPSR valsts drošības ministrs vai viņa vietnieks vērsās

pie PSRS Sevišķās apspriedes, lūdzot ar specgrupas palīdzību aizturēto partizānu

lietu izskatīt Sevišķajā apspriedē, nevis parastajā tiesvedībā.

1949. gada 9. novembrī sakarā ar specgrupas sagūstītā Friča Ozola, Friča Krastiņa

un vēl 11 partizānu tiesāšanu valsts drošības ministra vietnieks J. Vēvers Sevišķās

apspriedes priekšsēdētājam rakstīja: "[..] Šīs lietas izskatīšana tiesā var novest pie

mūsu darba metožu un aģentūras atšifrēšanas, kas jo īpaši nav vēlama tādēļ, ka mi-

nēto specgrupu arī šobrīd mēs izmantojam bandītu pagrīdes palieku likvidēšanai ~"233

Līdzīgs Vēvera lūgums sekoja pēc operācijas pret Roberta Ķuzes (1907-1949)

vadīto bruņoto grupu, kas bija izveidojusies no personām, kuras bija izvairījušās

no 1949. gada deportācijām. Grupa tika apšauta 1949. gada 21. aprīlī Tukuma

apriņķa Sēmes pagastā: "[..] Minēto bandu [..] pilnīgi likvidēja mūsu aģentu

kaujinieku specgrupa, kura izsekoja bandas sakarus, atklāja bandītu atbalstītāju

A. K. Šteinbergu un citus šajā lietā apsūdzētos. Tā kā, lietu virzot uz tiesu, pastāv

bīstama iespēja atšifrēt mūsu vērtīgo aģentūru, uzskatu par mērķtiecīgu lietu iz-

skatīt Sevišķajā apspriedē .." 234

īpaša konspirācija bija nepieciešama, ja bija paredzēts specaģentus izmantot

atkārtotās operācijās pret partizānu grupām. Gadījumos, kad arestētie partizāni

izmeklēšanas gaitā drošības iestāžu darbiniekiem liecināja par specaģentiem (aģenti

tēloja partizānus), drošības iestāžu vadība ar tiesu vienojās, ka specaģentus kā

lieciniekus uz tiesas sēdi neizsauks. Izmeklētāji nopratināšanā par drošības iestāžu

aģentūru jautājumus parasti neuzdeva un liecības par specaģentiem nefiksēja.

Lai šifrētu specgrupu metodes, dažos gadījumos (piemēram, iepriekš minētajā

J. Upmaņa lietā) VDM izmeklēšanu virzīja tā, lai tiesai būtu iemesls apsūdzēto notiesāt

ar nāves sodu. Raksturīgs piemērs ir LPSR VDM specaģenta Jura Valdmaņa (1927-

--1954) krimināllieta. Šajā krimināllietā atrodams J. Valdmaņa brāļa iesniegums LPSR

VDK, ka ".. viņam pazīstamās personas, kuras ar viņa brāli [Juri Valdmani. - Aut]

bijušas bandā, visas gājušas bojā dažādos apstākļos .."235 LR Ģenerālprokuratūra
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secinājusi, ka J. Valdmani LPSR VDM savervējusi par specaģentu ar segvārdu

"Orlov" un tās uzdevumā J. Valdmanis piedalījies nacionālo partizānu pretošanās

grupu iznīcināšanā. 236

Latvijā nav saglabājušies dokumenti par Latvijas PSR VDM specgrupu struk-

tūru, taču Lietuvas arhīvos ir dokumenti par Lietuvas PSR VDM 2.N daļas specgrupu

struktūru. Lomas grupā bija šādas:

• vadītājs (VDM darbinieks nodaļas priekšnieka vietnieka līmenī),
• vadītāja vietnieks (parasti VDM nodaļas operatīvais pilnvarotais),
• grupas komandieris (specaģents kaujinieks),
• komandiera vietnieks, arī partizānu izmeklētājs (aģents kaujinieks),
• grupas vecākais un piesegšanas grupas komandieris, arī mantzinis (aģents

kaujinieks),
• kaujas grupa -13 aģentu kaujinieku (Latvijā tik lielas pret partizāniem vērstas

VDM specgrupas nebija),
• piesegšanas grupa (militāri taktiskais uzdevums -izmantojot ieročus, nodro-

šināt kaujas grupas veiksmīgu uzbrukumu vai atkāpšanos) -septiņi aģenti kaujinieki,

• sargs, arī kurpnieks vai pārtikas pārzinis -aģents,

• specgrupas šoferis -Latvijas PSR šo uzdevumu veica VDM šoferis -tehnisko

kadru darbinieks.237

Lietuvas PSR specgrupu bruņojumā kaujas grupai tika atvēlēti trīs ložmetēji, piecas

šautenes, četri automāti, 12 pistoļu, 24 granātas, divas raķešpistoles, divi tālskati;

piesegšanas grupai - viens rokas ložmetējs, piecas šautenes, divi automāti, astoņas

pistoles, 16 granātu, viena raķešpistole, viens tālskatis. 238 Šo bruņojuma komplektāciju

Lietuvā nevar automātiski attiecināt uz Latvijas PSR specgrupu nodrošinājumu, jo Latvijā

specgrupas nebija skaitliski tik lielas, tomēr pēc Lietuvas PSR specgrupu aprīkojuma

jāsecina par grupu labo nodrošinājumu. Latvijas un Lietuvas VDM specgrupu darbu

vadīja attiecīgās republikas VDM 2.N daļa. Lietuvas PSR VDM 2.N daļas 5. nodaļā bija

šādi amati:

• priekšnieks -vadīja nodaļu un tās rīcībā esošās divas specgrupas un maršruta

aģentu grupu;

• priekšnieka vietnieks - vadīja specgrupas un aģentūras iekšējo darbu, ga-

tavoja specgrupu darbības plānus un nodarbojās ar kandidātu atlasi jaunu spec-

aģentu vervēšanai;

• vecākie operatīvie pilnvarotie darbinieki - nodrošināja specgrupas darbības

nepārtrauktību, sastādīja specgrupai veicamo darbu plānu, veica visus sagata-

vošanas pasākumus sekmīgas specgrupu darbības nodrošināšanai. Operatīvo

kombināciju laikā komandēja specgrupas, atlasīja kandidatūras aģentu kaujinieku

un maršruta aģentu vervēšanai, vadīja maršruta aģentus;
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• divi operatīvie pilnvarotie bija specgrupas vadītāja vietnieki, kuri ar spec-

aģentiem strādāja katru dienu, dzīvojot kopā ar aģentiem jebkuros apstākļos, trešais

operatīvais pilnvarotais gādāja par specgrupas materiālo nodrošinājumu un bru-

ņojumu, kā arī par grupas bāžu ierīkošanu. 239

Par VDM darbinieku specaģentiem kaujiniekiem dotajiem konkrētiem uzde-

vumiem var spriest pēc Igaunijas PSR drošības ministra V. Moskaļenko 1952. gada

11. decembra atskaites PSRS VDM 2. pārvaldei, jo drošības iestāžu darbība bru-

ņoto pretpadomju formējumu likvidēšanā, to skaitā darbībās ar specaģentiem, visās

Baltijas republikās tika balstīta uz vienu un to pašu pavēļu un rīkojumu pamata.

Atskaitē norādīts, ka audzināšanas darbs ar aģentiem notiek tikšanās reizēs, dodot

specaģentiem rakstiskus un mutiskus uzdevumus, kā arī aģentūras ziņojumu

analīzes gaitā. Rakstiskajos uzdevumos specaģentam sniedza sīkas instrukcijas,
kā un ar kādas leģendas palīdzību iefiltrēties partizānu grupā, kā iznīcināt tās

dalībniekus. Spilgts piemērs ir Igaunijas PSR IeTK BAD uzdevums specaģentam
"Zika": "Jums jācenšas iekļauties bandā, lai to izklīdinātu vai nogalinātu tās vado-

ņus Ustalu, Aspu un Rudi. Lai šo darbu atvieglotu, 1945. gada 23. jūnijā mēs

noorganizēsim Jūsu fiktīvu bēgšanu no aresta vietas. Minētās dienas vakarā pie

Jums mājās ieradīsies IeTK darbinieks Akuratuja un divi pilsoņi, lai Jūs it kā ares-

tētu. Tad Jums Akuratujam jālūdz atļauja aiziet uz ateju. Pēdējais Jūs līdz turienei

pavadīs. Tajā laikā Jums jāpazūd. Centieties bēgšanu iztēlot tik reālu, lai pat Jūsu

sieva notic.

Bēgšanai nav jāgatavojas, bet uz mežu jādodas tādā apģērbā, kādu parasti

valkājat, uzturoties mājās. Tāpat līdzi nav jāņem ēdiens. To centieties dabūt citās

mājās, piemēram, Aspa brāļa un mežsarga mājās. Viņiem stāstiet, ka Jūs meklē

IeTK, centieties iegūt uzticību un ar viņu palīdzību iekļūt Ustalu bandā. Ja ar viņu

palīdzību neizdodas iekļūt bandā, tad Jums jāsāk virzīties no "rūpnīcas", ieskaitot

Marksona sētu, Eideperes stacijas virzienā. leiesiet mājās un prasīsiet ēst un

padomu, kā nokļūt pie mežabrāļiem. Vienlaicīgi pašam jādodas uz mežu un jāmeklē

"draugi".

lekļaujoties bandā, jāiegūst bandas uzticība. Jāstāsta, kā Jums izdevies izbēgt

no aresta un ka it kā ienīstat komunistus un padomju varu. Kad tas būs izdarīts,

Jūsu galvenais uzdevums ir fiziski likvidēt bandas vadoņus Ustalu, Aspu un Rudi.

To vajadzēs veikt, iepriekš viņus piedzirdot vai arī, pēc Jūsu ieskatiem, viņiem

guļot.
Ja bandas fiziska iznīcināšana Jums neizdodas, tad par bandu jāievāc šāda

informācija:

1) bandas lielums un visas tajā darbojošās personas,

2) bandas bruņojums un tā daudzums,
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3) pārtikas bāze - no kurienes un kā saņem ēdienu,

4) vai bandai ir sakari ar citām bandām, kā tos īsteno,

5) bandas izvirzītie uzdevumi.

Mūsu pirmā tikšanās ar Jums notiks pie dzelzceļa sliedēm no Jarva-

kandi rūpnīcas Eideperes stacijas virzienā starp trešo un ceturto kilometru

1945. gada 25. maijā no 16 līdz 21. Uz tikšanos nāks cilvēks, kurš Jūs apstā-

dinās. Jūs viņu pazīsiet pēc paroles "Tagad naktis gaišas". To viņš pateiks sa-

runas gaitā.

Ejot uz tikšanos, jāpārliecinās, vai kāds neseko. Ja seko, tad jānojauc pēdas."240

Pieminētajā V. Moskaļenko 1952. gada 11. decembra atskaitē minēts, ka bez

politiskās audzināšanas darba sarunās ar specaģentu tiek noskaidroti arī aģen-

tūras sadzīves un ģimenes apstākļi, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu palī-

dzību. Specaģenti tiekot kontrolēti, analizējot viņu rezultātus "bandītisko elementu

likvidēšanā", bandītu atbalstītāju un citu pretpadomju elementu atklāšanā. Kontroli

veicot arī parastie aģenti, kuri iesaistīti nacionālo partizānu izstrādē. 241 Latvijas

PSR specaģentu materiālo nodrošinājumu atrisināja tādējādi, ka viņus noformēja

par iznīcinātāju bataljonu kaujiniekiem. Kā liecināja LPSR VDM darbinieks Vik-

tors Žurakovskis, "[..] specgrupas aģenti saņēma mēneša naudas pabalstu -

pēc iespējas tikpat lielu kā iznīcinātāju bataljona kaujinieki-, cik atceros -600 rubļu.

Tajā laikā, kad darbojās leM Bandītisma apkarošanas daļa, specgrupas tika

uzturētas uz iznīcinātāju bataljonu rēķina .."242 To apliecināja arī LPSR VDK 4. daļas

priekšnieka vietnieks Nikolajs Voroņins: "[..] VDM 2.N daļa specgrupas uzturēja

daļēji uz iznīcinātāju bataljonu rēķina." 243 Arī Lietuvas PSR VDM 2. daļas vadī-

tājs 1948. gada 15. martā lūdza Lietuvas PSR drošības ministra vietnieku izdot

pavēli 2.N daļas īpašā vada (specgrupu) izdevumus apmaksāt no iznīcinātā-

jiem paredzētajiem līdzekļiem. 244 Lietuvas Speciālajā arhīvā saglabājies arī

1948. gada jūnijā sastādīts dokuments - Lietuvas PSR VDM 2.N daļas specgrupu

algas saraksts, kur redzams, ka specaģents kaujinieks grupas komandieris mē-

nesī saņēma 1200 rubļu, bet ierindas aģents kaujinieks - 1000 rubļu. 245 Tātad

specaģentu apmaksas sistēma okupētajās Baltijas valstīs bija līdzīga. Tā no-

drošināja ne tikai aģentu dzīves iztiku, bet zināmā mērā arī leģendēja apmaksas

izcelsmi.

Jāuzsver, ka specgrupas partizānu neitralizēšanas operācijās lietoja speciā-

lus ķīmiskos līdzekļus - spēcīgas narkotiskās vielas. Parasti šīs ātri iedarbīgās

vielas pievienoja alkoholiskiem dzērieniem, tā vēl vairāk pastiprinot to iedarbību.

Partizānu aizmidzināšana atviegloja to sagūstīšanu vai fizisku likvidēšanu, izvai-

roties no aģentu upuriem, kas varēja rasties atklātas cīņas laikā. Sagūstītos

partizānus vēlāk izmantoja informācijas iegūšanai.
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Par šo faktu liecina Lietuvas PSR drošības ministra Kondakova 1952. gada

4. jūnija pavēle, kurā norādīts, ka lietuviešu nacionālistu bruņoto pretošanās grupu

atklāšanā un likvidēšanā svarīga loma ir VDM specaģentu kaujinieku grupām un

operatīvās tehnikas izmantošanai. Šādas kombinācijas izmantotas arī partizānu

lielu formējumu iznīcināšanā, taču radušās bažas, ka pēdējā laikā VDM darbi-

nieki pietiekami nekontrolējot tehnisko līdzekļu izmantošanu. 246 Tāpēc VDM apga-

balu priekšniekiem tika uzdots šāda veida pasākumus nodrošināt ar regulārā

karaspēka un atbilstošu operatīvo grupu atbalstu. Lietuvas VDM 2.N pārvaldes

priekšniekam personiski tika uzdots stingri kontrolēt operatīvās tehnikas izmanto-

šanu, prasot no padotajiem sistemātisku informāciju par veicamajiem pasākumiem

un šo līdzekļu izmantošanu. 247 Kāda VDM 2.N daļas specaģenta stāstījums liecina,

ka operatīvās tehnikas izmantošana arī Latvijā nav norisējusi bez starpgadījumiem:

"Kad ņēma ciet Kurtu [Lielbritānijas izlūkdienesta aģentu Zigurdu Krūmiņu. -

Aut], piedalījāmies arī mēs ar Marģeri Vītoliņu. Ņemšana notika šādi: es, Vīto-

liņš un Kurts sēdējām kādā šķūnī un tukšojām divas konjaka pudeles, kuras

čekisti bija iedevuši Marģerim. Viena bija parasta pudele, bet otra karavīra blašķe

ar diviem nodalījumiem. Vienā - konjaks, otrā - kāds narkotisks šķidrums. Kad

piespieda podziņu blašķes apakšā, tad caur kakliņu glāzē varēja ieliet apreibinošo

šķidrumu. Iztukšojām vienu pudeli [..] Metu ar aci Marģerim, lai sāk tukšot blašķīti.

Kurts nezināmo šķidrumu sadzērās riktīgi, un tas iedarbojās apdullinoši. Drīz

viņš izgāja no šķūņa un no krūmiem sāka lasīt neesošas odziņas.

Tur tā lieta, ka mēs ar Marģeri arī bijām "sarāvušies" narkotikas. Marģeris,
iznākot no šķūņa, palika grāvī guļot. Pats es steberēju prom pa ceļu, jo man bija

jātēlo bēglis. Miliča formā Kurtu nāca gūstīt slavenais bokseris Kacāns. Gūstī-

šana tik viegli neizdevās: Kurtam šķidrums bija devis spēku - viņš ķērās pie

pistoles. Kad nevarēja to izmantot, mēģināja griezt ar žileti. [..] Ejot prom no

šķūņa, uztenterēju virsū Jānim Vēveram (tobrīd LPSR VDM priekšsēdētāja viet-

nieks), kurš mani sūtīja palīdzēt sagūstīt Kurtu. Ar Kurtu tika galā Kacāns, sitot

viņam ar pistoli. Vēvers tūlīt atņēma ieroci grāvī guļošajam Vītoliņam. [..] Mazliet

tālāk stāvēja divas čekas mašīnas. Tur bija arī Alberts Bundulis [LPSR VDM/VDK

2. daļas darbinieks. - Aut.]. Viņam tūlīt nodevu savu valteru un, turpat grāvmalē

nosēdies, bāzu pirkstu mutē, visādi mocījos, bet no reibuma vaļā netiku. Tad

atceros tikai to, ka mani aizveda uz čekas ēku Stabu ielā. Priekšā man bija čekisti

Veļičevskis, Ķipurs un Salmanis, kurš man mēģināja kaut ko iešpricēt. Pretojos,

bļaudams: "Jūs neesat nekādi ārsti!" Pateicoties iedzertajam, man bija tāds spēks,

ka es viņus visus trīs atsitu.

Vītoliņš vēl otrā dienā nenāca pie samaņas. Tas čekā bija diezgan liels skan-

dāls. Tika vainoti eksperti, kuri gatavoja šķidrumu."248
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Arī nacionālo partizānu liecības vēsta, ka Latvijas PSR VDM izmantoja narko-

tiskās vielas. Pētera Čevera nacionālo partizānu grupas dalībnieki Valdis Dzeizgal-

vis un Ārends Lapiņš min, ka vienīgi tāpēc, ka alkohola vietā partizāniem tika

piedāvāts narkotisks dzēriens, 1950. gadā naktī no 1. uz 2. novembri VDM spec-

grupa sagūstīja septiņus šīs grupas dalībniekus. V. Dzelzgalvis stāsta, ka grupas

dalībnieki nav spējuši pretoties, jo narkotikas paralizējušas rīcībspēju, un partizāni
vai nu zaudējuši samaņu, vai ieslīguši dziļā miegā. Kad atguvis skaidru apziņu,

viņam bijušas redzes halucinācijas -zaudēta telpiskuma izjūta.

LPSR IeTK/leM specgrupu un specaģentu loma Latvijas partizānu

centralizēto organizāciju likvidēšanā 1945.-1947. gadā

1945. gada jūlijā Latgalē izveidojās ap 1000 cilvēku liela Latvijas Tēvzemes sargu

(partizānu) apvienība (LTS(p)A). Šajā laikā Līvānu pagasta Jersikas mežos partizāni

Juris Rudzāts (1915-1945) un Jānis Zelčāns (1910-1946) dibināja Latgales par-

tizānu pulku un sāka sarunas ar Ilūkstes nacionālo partizānu pulka (apmēram

200 bruņotu vīru) dibinātāju Staņislavu Urbānu par apvienošanos. 249 1945. gada

4.-5. augustā LTS(p)A izveidoja apvienības prezidiju - organizācijas vadību. Par

LTS(p)A idejisko vadītāju kļuva katoļu garīdznieks Antons Juhņēvičs (1918-1946),

štāba priekšnieku un ģenerālsekretāru - J. Zelčāns, bet J. Rudzāts arī par vienu

no organizācijas vadītājiem - biedrzini. 250 Organizācija par savu mērķi izvirzīja:

".. Rūpēties par nacionālas un pilnīgi antikomunistiskas Latvijas pagaidu valdības

nodibināšanu un tādas pat Satversmes izstrādāšanu .."251

LTS(p)A uzņēma sakarus ar Ziemeļlatgales un Vidzemes Latvijas nacionālo

partizānu apvienību, veidojot centralizētu Austrumlatvijas partizānu organizāciju. LPSR

IeTK centās paralizēt LTS(p)A, likvidējot organizācijas vadību. Jau 1945. gada novembrī

IeTK operācijas laikā gāja bojā J. Rudzāts. 252 LTS(p)A likvidēšanā izmantoja LPSR

BAD savervēto specaģentu kaujinieku "Dubinu" - J. Klimkānu, kurš ar IeTK/leM

akceptu pildīja LTS(p)A jaunatnes organizācijas vadītāja pienākumus. Tikai pateico-

ties J. Klimkānam, kurš no LTS(p)A štāba vadītāja J. Zelčāna precīzi uzzināja gaidā-

mās LTS(p)A vadības sapulces (kuras sasaukšanu ar J. Klimkāna palīdzību veicināja

leM) norises vietu un laiku un par to paziņoja savam operatīvajam darbiniekam,

1946. gada 9. februārī notika operatīvās grupas uzbrukums sapulcei Līvānu apkārtnē

Krievu purvā. Partizāniem uzbrukumā devās 20 IeTK Dzelzceļa karaspēka rezerves

garnizona kareivji. Notika apšaude starp operatīvo grupu un partizāniem. J. Zelčāns

tika aizturēts un viens partizāns nogalināts. 253 Izmeklēšanā tika izmantota parti-

zānu apvienībā iefiltrētā aģenta J. Klimkāna informācija, krimināllietā neminot J. Klim-

kānu kā informācijas avotu. J. Zelčānam un legalizētajam A. Juhņēvičam uzrādīja

apsūdzību, kas sekmēja abu notiesāšanu ar nāves sodu 1946. gada 14. novembrī. 254
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Balstoties uz J. Klimkāna sniegto informāciju, 1946. gadā par darbību LTS(p)A
tika apsūdzētas un notiesātas 35 personas (lai gan apsūdzētie savās liecībās min

Klimkāna darbību LTS(p)A labā, viņš netika pat pratināts),
255 kā arī piespriests nāves

sods LTS(p)A kandidātei Latvijas Republikas izglītības ministra amatam Valērijai

Mundurei (1915-1945).256 Līdz ar LTS(p)A vadības likvidēšanu pēc 1946. gada

9. februāra sākās organizācijas decentralizācija -Latvijas austrumu apriņķos -īpaši
Ilūkstes apriņķī - līdz pat 1954. gadam turpinājās LTS(p)A grupu darbība, taču tās

savstarpēji reti kontaktējās.

J. Klimkāns piedalījās arī LNPA vadītāju iznīcināšanas operācijā. LNPA nodi-

binājās 1944. gada 10. decembrī Viļakas—Tilžas apkārtnē. Savu militāro spēku LNPA

parādīja Latvijas partizānu kara lielākajā kaujā Abrenes apriņķa Stampaku purvā

1945. gada 2. martā. LNPA darbības rezultātā padomju varas nestabilitāte Abrenes

apriņķī 1945. gada maijā-jūnijā sasniedza tādu pakāpi, ka apriņķa kara komisārs

Samitins, uztraukdamies par vājo drošības iestāžu darbu un tuvumā dislocētās

karaspēka daļas nelielo sastāvu (viena rota), prognozējot vairāku tūkstošu parti-

zānu uzbrukumu Viļakai, lūdza LPSR kara komisāram Malahovskim militāru palī-

dzību. 257 1945. gada 21. jūnijā Viļakā Samitina prasīto divu vai trīs pulku vietā

iesoļoja 121. gvardes strēlnieku pulka bataljons un nocietinājās pilsētā, ieņemot

aizsardzības (!) pozīcijas.258

Jāņos gaidītais partizānu uzbrukums nenotika, jo pēc 1945. gada 2. marta

kaujas LNPA vadība bija secinājusi, ka partizānu koncentrēšanās vienā 300-400 cil-

vēku lielā vienībā nav efektīva un partizānu karam piemērota. 259 1945. gada vasarā

un rudenī LNPA darbojās lielākajā daļā Viļakas, Alūksnes, Valkas, Cēsu un Mado-

nas apriņķa teritorijas. 260 lepriekš minētais palīdz izprast, cik nozīmīgi LPSR leM

BAD bija likvidēt vai neitralizēt LNPA vadītājus.

Pēc LTS(p)A centrālās vadības likvidēšanas pārtrūka tās savstarpējie sakari

ar LNPA. To izmantoja leM un kā LTS(p)A viltus sūtni sakaru uzņemšanai ar

LNPA vadītājiem Pēteri Supi un Heinrihu Kuzmanu sūtīja savu specaģentu J. Klim-

kānu, kurš vienlaikus bija arī speciālās grupas komandieris. J. Klimkānam bija

dots uzdevums, noskaidrojot LNPA komandiera P. Supes sakarus, ar viņu tik-

ties un fiziski iznīcināt.261 leM operācija izdevās, jo P. Supe pārlieku uzticējās

LTS(p)A "sūtnim". Kā liecināja viens no diviem P. Supes miesassargiem, uz

tikšanos P. Supe un viņa vietnieks H. Kuzmans devušies bez miesassargiem. 262

J. Klimkāns abus LNPA komandierus 1946. gada 1. aprīlī Madonas apriņķī

nošāva. 263 Nākamais LNPA komandieris Antons Circans līdz savai bojāejai VDM

2.N daļas operācijas laikā 1947. gada 7. jūlijā264 uzturēja sakarus starp Ziemeļ-

vidzemes un Dienvidvidzemes grupām, taču reāli sakari ar LTS(p)A tā arī netika

nodibināti.
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1946. gada vasarā leM pavēlēja J. Klimkāna specgrupai uzņemt sakarus

ar Riharda Pārupa (1914-1946) nacionālo partizānu grupu, kura kļuva slavena

ar 1946. gada 7. janvāra uzbrukumu Gostiņiem. Pēc leM ziņām, "[..] bandai tās

darbības rajonā [Jēkabpils un Madonas apriņķī. - Aut] bija plaša atbalstītāju

bāze, banda bieži mainīja darbības taktiku, kas deva tai iespēju ilgstoši nesodīti

darboties un veikt vairāk nekā 20 diversiju un terora aktu pret partijas un pa-

domju aktīvu .."265. R. Pārupam - Latviešu leģiona 19. divīzijas virsseržantam,

otrās šķiras Dzelzs Krusta kavalierim un partizānu komandierim bija liela autori-

tāte ne tikai padoto vidū, bet arī Jēkabpils un daļas Madonas apriņķa pagastu

iedzīvotāju vidū. Domājams, ka leM biedēja perspektīva, ka R. Pārups varētu

apvienot abu apriņķu grupas un uzņemt sakarus ar Kārļa Rusova (1916) LNPA

Centrālvidzemes grupējumu vai bijušā LTS(p)A Ilūkstes pulka atsevišķo grupu

partizāniem.

J. Klimkāna specgrupa ieguva R. Pārupa sakarnieka uzticību. Viltus LTS(p)A
štāba sūtņi - leM specaģenti tikās ar partizānu grupu, uzzināja tās dalībnieku

skaitu un nometņu vietas. Pirmajā tikšanās reizē R. Pārupa grupas fiziska iznī-

cināšana nebija iespējama tās skaitliskā pārsvara dēļ. Tādēļ it kā LTS(p)A štāba

(kurš īstenībā jau bija likvidēts 1946. gada 9. februārī) vajadzībām specgrupa

pieprasīja informāciju par grupu, kā arī varonīgāko partizānu sarakstu Kalpaka

Krusta ordeņa pasniegšanai. Sarakstu R. Pārups sagatavoja, un nākamajā tikša-

nās reizē ar specgrupu bija paredzēta ordeņa lentīšu pasniegšanas ceremonija

(ordeņa lentītes speciāli izgatavoja lekšlietu ministrijā). Apbalvošana bija pare-

dzēta naktī uz 1946. gada 2. jūliju. Pēc operācijas leM lakoniski komentēja

notikumus:"[..] Tika sarīkots mielasts. Pēc tā, jau guļot, visus 10 bandītus kopā

ar vadoni P. [domāts R. Pārups. - Aut] specgrupa iznīcināja ~" 266 Vai leM

dokumentā minētie alkoholiskie dzērieni bija ar narkotiku vai citu ķīmisku līdzek-

ļu piejaukumu, nav zināms, jo vienīgais pēc partizānu apšaušanas izdzīvojušais

Alberts Ķiķauka pēkšņi un nenoskaidrotos apstākļos mira ieslodzījuma nometnē

neilgu laiku pirms atbrīvošanas.

Aģentu kaujinieku specgrupa 1946. gada 16. oktobrī Jēkabpils apriņķī likvidēja

arī LTS(p)A nozīmīgās grupas komandieri Pauli Pormali (1917-1946).
267

Vēl jāpiemin, ka J. Klimkāns 1946. gada 25. februārī piedalījās arī LST(p)A

vicepriekšsēdētāja Kārļa Blūma partizānu grupas iznīcināšanā 268 (J. Ikaunieks (1922)

tika sagūstīts).
Kurzemē pēc Vācijas armijas kapitulācijas 1945. gada 8. maijā par nelegālis-

tiem kļuva apmēram 4000 bijušo latviešu leģionāru. Jau 1945. gadā šajā novadā

izveidojās divas lielākas nacionālo partizānu organizācijas - Latvijas nacionālo

partizānu organizācija (LNPO) un Ziemeļkurzemes partizānu apvienība, kurām
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apvienoties traucēja leM darbība, kā arī tas, ka vairāki LNPO vadītāji emigrēja uz

ārzemēm. Visu Kurzemes apriņķu lielāko partizānu grupu apvienību 1946. gadā

izveidoja bijušais Latviešu leģiona kaprālis Kabiles partizānu grupas komandieris

Ēvalds Pakūlis (partizāna vārds "Šerifs"). 1946. gada 7. septembrī izveidojās vismaz

līdz 300 cilvēku liela Latvijas nacionālo partizānu apvienība. Aģentūrai veiksmīgi

darbojoties, leM uzzināja par apvienības dibināšanu, taču acīmredzot operatīvu

apsvērumu dēļ ļāva sapulcei notikt.

Kurzemes partizānu apvienībā tika iefiltrēts M. Vītoliņš, kura aģenta stāžs

sākās jau pirms kara - no 1936. gada. M. Vītoliņš, uzdodamies par Lielbritāni-

jas izlūkdienesta aģenta sakarnieku, atvilināja Kurzemes partizānu grupu vadī-

tājus vai viņu deleģētos pārstāvjus it kā uz tikšanos ar britu izlūku Rīgā, kur

viņus 13. oktobrī aizturēja.269 Operācijā aizturēto Puzes-Piltenes partizānu grupas

dalībnieku Leonīdu Fominu leM savervēja par specaģentu kaujinieku ar segvārdu

"Kauliņš" un nosūtīja atpakaļ uz Kurzemi partizānu iznīcināšanai un partizānu

atbalstītāju atklāšanai. 270 Saglabājusies norāde par leM speciālziņojumu, ka

"Kauliņš" izmantots tiešu sakaru nodibināšanā ar partizānu grupām "Urrā" un

"Kanādas piecīši". 271

Ēvalds Pakūlis, Oļģerts Kārkliņš, Alberts Feldbergs, Nikolajs Straume un vēl

vairāki lielu Kurzemes partizānu grupu komandieri uz viltus tikšanos ar britu

izlūkdienesta sūtni neieradās.

Ē. Pakula sagūstīšanai izmantoja leM specgrupu, kuras labā strādāja par

aģentu savervētais Kabiles partizānu grupas dalībnieks Kurzemes LNPA sakaru

priekšnieks Jānis Vanags, partizānu vidū saukts par "Kaminski". J. Vanags bijis

savervēts par specaģentu kaujinieku ar segvārdu "Vinogradov" pēc tam, kad viņu

1946. gada 9. novembrī Kuldīgas apriņķī aizturēja leM specgrupa.
272 J. Vanags

bija pazīstams ar daudzu grupu partizāniem. 273 Ē. Pakula sagūstīšanas operāciju

1946. gada 10. decembrī vadīja J. Klimkāns. 274 Operācijas laikā tika nošauti

partizāni Emīls Grinmanis un Valdis Šmits. 275

J. Vanags piedalījās arī Kurzemes LNPA sakarnieces Ērikas Launītes (1915)

sagūstīšanā 1946. gada 12. decembrī. Ē. Launīte atmiņās stāsta: ".. Bija samērā

silts laiks vēl decembrī. Partizāni tagad bija saskaldījušies sīkākās grupiņās, lai

vieglāk varētu pārlaist ziemu. lekšējos sakarus starp grupām un atbalstītājiem cī-

tīgi uzturēja "Kaminskis" [domāts J. Vanags. - Aut.]. Tad uz kādu laiku viņš bija

nozudis. Tuvumā nekādas kaujas nebija notikušas, tādēļ neviens neuztraucās, jo

domāja, ka viņš aizķēries kādās atbalstītāju mājās. Tad dzirdējām, ka "Kaminskis"

uzradies, šoreiz kopā ar četriem Vidzemes partizāniem [leM specgrupu. - Aut.].

"Šerifs" [E. Pakūlis. - Aut] ar diviem puišiem [E. Grinmani un V Šmitu. - Aut]



aizgāja ar viņu tikties [tikšanās notika 1946. gada 10. decembrī. - Aut.]. Grupas
vadību bija uzņēmies "Pats" [Voldemārs Poļakovs. -Aut.]. Es gatavojos doties uz

Rīgu, un "Pats" lika, lai es pa ceļam mēģinu uzzināt, kur atrodas "Šerifs" ar

"Kaminski", un pateiktu tiem vietu, kur varētu satikties, jo bija paredzēts nometni

mainīt.

Sakaru mājās sastapu brāli [Kārlis Balodis, 1921-1946. - Aut] ar "Osīti"

[Osvalds Radziņš. -Aut.]. Tie bija priecīgi, ka mani sastapuši. Kad jautāju, vai viņi

nezina, kur ir "Šerifs" ar "Kaminski", viņi atbildēja, ka zinot gan. Ar "Kaminski" un

Vidzemes partizāniem viņi jau esot tikušies. Tie visi esot "forši" puiši, tā ka

norunājuši kopīgi sarīkot kādu akciju. Šovakar esot bijusi norunāta satikšanās, bet,

tā kā viņiem ar "Osīti" esot jāpadarot kāds steidzamāks darbiņš, lai es aizejot un

pasakot, ka kopējā akcija jāatliek uz citu reizi, un lai pasakot "Kaminskim", kur tos

varēs satapt. "Kaminskis" zinot arī, kur ir "Šerifs".

Norādītajās mājās Kandavas Pakalnos satapu "Kaminski" un četrus svešus

puišus, kas man stādījās priekšā kā Grāvelis, divi brāļi Klimkāni un kāds vācu

tautības cilvēks. [..] Iznācām no mājām un pa lielceļu devāmies uz Kandavas pusi.

Pretim brauca kāda mašīna, un mēs lēcām pāri grāvim, lai paslēptos mežā. Divi

svešie mani saķēra pie rokām, it kā palīdzot pārlēkt grāvim, bet pēc tam nelaida

vaļā. Tāda rīcība man nepavisam nepatika, un es mēģināju izrauties: "Kas tās par

muļķībām!" Tvēriens kļuva vēl stingrāks. "Ērika, jums jāzina, mēs esam čekas

aģenti!" - "Nemuļķojieties, zēni!" Man priekšā nostājās "Kaminskis": "Jā, Ēriciņ,

mēs esam čekas aģenti!" - "Nu ko, saprotu, ka mani jūs atlaist nevarat, tad labāk

nošaujiet mani!" -"Nē, kāpēc, tu taču strādāsi ar mums! Vai tu pati neredzi, kādas

nejēdzības tagad notiek? Latvietis nogalina latvieti. Cieš daudz nevainīgu cilvēku.

Mēs gribam humānā veidā izvest visus partizānus no meža [acīmredzot aģenti

pirms tam bija nopietni instruēti savas darbības pamatošanai. - Aut.]. Arī "Šerifs"

ir ar mums [apzināti meli. - Aut.]. Viņš pašreiz ir Rīgā uz pārrunām [patiesībā jau

arestēts. - Aut]" [..] Par brāli un "Osīti" uzzināju, jau būdama cietumā, kad aiz

pārpratuma mani salika kopā ar to māju saimnieci, kur bija nošauts mans brālis

un "Osītis". "Slavenais piecnieks" bija ieradies norādītajās mājās, kur visi satiku-

šies. Saimniece uzklājusi galdu, svešie ņēmuši no kabatām ārā pudeles. Tad visi

sēdušies pie galda. Brālis ar "Osīti" sēdējuši blakus. "Kaminskis" laiku pa laikam

izgājis laukā. Kad pēdējo reizi ienācis, pacēlis glāzi, izsaukdams "tostu". Norībējuši

šāvieni, un brālis ar "Osīti" saļimuši bez dzīvības. Tūliņ pa durvīm iebrukuši miliči

un zaldāti. Māja tātad bija ielenkta. "Kaminskis" teicis saimniecei, ka viņi esot če-

kas aģenti un lai viņa saģērbjoties ceļam, jo viņa ar ģimeni tiekot apcietināta [to

noteikti pavēstīja nevis Vanags, bet leM kadru darbinieks. -Aut.].
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Tāds pats liktenis piemeklējis "Pata" norādītās mājas. Tās ielenkusi armija un

visus tur esošos partizānus nošāvuši .."276

Arī pret A. Feldberga partizānu grupu Talsu apriņķa Dundagas pagastā VDM

Talsu apriņķa daļa 1946. gada decembrī izstrādāja plānu specgrupas izmantošanai. 277

Kurzemes LNPA vadības likvidēšana pārtrauca novada partizānu grupu cen-

tralizāciju, taču partizānu grupas aktīvi darbojās arī 50. gadu sākumā. Atsevišķi
Puzes-Piltenes grupas partizāni turpināja slēpties līdz pat 1956. gadam, bet pē-

dējo zināmo Kurzemes partizānu Arnoldu Spārnu (1927) arestēja 1960. gadā. 278

Latvijas PSR Komunistiskās (boļševiku) partijas loma

specgrupu izveidē

Specgrupu veidošanā aktīvi piedalījās ne tikai LPSR drošības iestādes, bet arī

Komunistiskā partija. LK(b)P paredzēja specgrupās iesaistīt partizānus, kas Otrā

pasaules kara laikā cīnījās pret vācu okupācijas režīmu. LK(b)P Centrālās komi-

tejas sekretārs J. Kalnbērziņš 1945. gada 2. aprīlī Latvijas apriņķu komunistu

vadītāju, IeTK un VDTK darbinieku sanāksmē izteicās, ka šo partizānu pieredze

jāpārņem cīņai pret nacionālajiem partizāniem. 279 Nekavējoties sekoja LPSR IeTK

1945. gada 20. aprīļa pavēle, kuras 2. punktā norādīts, ka padomju partizāni

jāizmanto pretošanās kustības dalībnieku slēpņu atklāšanai un sagūstīšanai.
280

Drošības iestāžu vadība pār padomju partizāniem sākās 1941. gada 24. oktobrī,

kad PSRS IeTK sastāvā tika izveidota 2. daļa ienaidnieka aizmugurē esošo diver-

siju un izlūkošanas grupu vadībai. 281 No 1942. gada 20. maija PSRS IeTK 4. pār-

valdes, kura organizēja teroru un diversijas ienaidnieka ieņemtajās teritorijās, 2. daļas
6. (Latvijas) nodaļa vadīja padomju partizānu un speciālo vienību teroristisko un

diversiju darbu Latvijā. 282

No Otrā pasaules kara padomju partizāniem un specvienību dalībniekiem izvei-

doja Latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas Centrālās komitejas specgrupu (Spe-
ciālo nodaļu). 1945. gada 5. jūnijā Speciālo nodaļu izvietoja Madonas apriņķī. LK(b)P
CX uzskatīja, ka šajā apriņķī nacionālo partizānu darbība 1945. gada vasarā bijusi

visintensīvākā. Vēlāk Speciālā nodaļa darbojās arī Jēkabpils un Abrenes apriņķī. Tā

kā par šīs grupas darbību ir atrodami tikai divi dokumenti, nav skaidrs, vai tās dar-

binieku maskēšanos par nacionālajiem partizāniem tā izmantoja kā galveno taktisko

paņēmienu vai arī kaujinieki nacionālos partizānus imitēja tikai epizodiski. Nodaļas

komandiera vietnieks Z. Vasiļonoks atskaitē par nodaļas darbību283 norādīja, ka viņa

apakšgrupa "spēlējusi" nacionālos partizānus un 1945. gada 4. septembrī Jēkabpils

apriņķa Elkšņu pagastā nesekmīgi cīnījusies ar īstajiem nacionālajiem partizāniem.

Bijušais nacionālais partizāns Voldemārs Balanda savās atmiņās norāda, ka minētie

specgrupas dalībnieki"[..] iebruka zemnieku mājās un pavēlēja paēdināt .."284
.
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Līdz 1945. gada 4. novembrim, kad Speciālo nodaļu likvidēja, LK(b)P CX

specgrupa fiziski iznīcināja 27, bet arestēja 32 pretošanās kustības cīnītājus un

vairāk nekā 20 viņu atbalstītāju, nogalinot vismaz vienu atbalstītāju (Madonas apriņķa
Grašu pagasta Spruktu māju saimnieci 1945. gada 25. jūlijā).

Komunistu specgrupa zaudēja piecus vīrus. 285 Ja ticam V. Balandas stāstīju-

mam, specgrupa krietni pārspīlējusi savus nopelnus. Tā atskaitē par uzbrukumu

Spruktu mājām Speciālās nodaļas komandieris Vilhelms Laiviņš (1911-1979)

norādīja, ka apšaudē krituši četri specgrupas kaujinieki un 8-10 nacionālie par-

tizāni.286 No Balandas atmiņām secināms, ka mājās atradies tikai viens partizāns -

Ernests Stradiņš un viņa māte, kurus specaģenti nošāva.

Specgrupu izmantošana LPSR teritorijā Lielbritānijas un PSRS

izlūkošanas un pretizlūkošanas dienestu operatīvajās spēlēs

(1948.-1956. gads)

Operatīvās darbības jomā specgrupu un specaģentu izmantošana augstāku pa-

kāpi sasniedza 40. gadu beigās - 50. gadu sākumā, kad LPSR VDM/VDK sāka

operāciju pret Lielbritānijas izlūkdienestu. Šajā laikā operatīvajā spēlē ar Rietu-

mu izlūkdienestu pārstāvjiem darbojās ne tikai operatīvie darbinieki, bet arī divas

no aģentiem kaujiniekiem izveidotas specgrupas. LPSR VDM/VDK pasākumiem

izvēlējās tikai pieredzes bagātus aģentus kaujiniekus, kuri savu profesionalitāti

un uzticību bija pierādījuši, nogalinot un gūstot nacionālos partizānus. Tāds,

piemēram, bija J. Klimkāns, kuru LPSR VDK operatīvās spēles ietvaros, uzdodot

viņu par nacionālās pagrīdes cīnītāju, divas reizes iesūtīja Lielbritānijā (1952. un

1956. gadā).

Latvijas teritorijā operatīvās spēles laikā no aģentiem kaujiniekiem izveidoja

divas specgrupas - vienu Kurzemē, otru Vidzemē. Tajās kopā ar aģentiem kau-

jiniekiem darbojās arī LPSR VDK operatīvie darbinieki - Kazimirs Ķipurs, Ansis

Kalve, Harijs Melbārdis. 287

Abas specgrupas dzīvoja mežā, tēlodamas bruņotus nacionālistus - partizā-

nus. Šie pasākumi tika veikti, lai piesaistītu Lielbritānijas izlūkdienesta (SIS) uzma-

nību un iegūtu uzticību. SIS ar latviešu pretestības kustības palīdzību cerēja iegūt

nepieciešamo izlūkošanas informāciju un, izmantojot radiosakarus, kontaktējās ar

LPSR VDK viltus partizānu grupām. Vēlāk no Lielbritānijas uz Latviju tika nosūtīti

vairāki latvieši - SIS aģenti.

Operatīvās spēles laikā pirmo viltus nacionālo partizānu grupas bāzi Engu-

res mežos LPSR VDM izvietoja 1950. gadā, lai no Rīgas uz specaģentu meža

bunkuru pārvietotu SIS iesūtītos aģentus Vitoldu Berķi (1918-1965) un Andreju

Galdiņu (1909-1952).
288 Specaģentu grupā, SIS aģentiem nepārzinot īstenību,
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jebkādu izlūkošanas vai nacionālās pretestības darbību varēja neitralizēt. Arī

vēlākajos gados Latvijā iesūtītie Lielbritānijas aģenti nonāca viltus partizānu -

specaģentu (kaujinieku) grupās. Līdz 1953. gadam SIS pilnīgi uzticējās čekas

specgrupām, taču, vēlākais, 1953.-1954. gadā angļiem radās aizdomas, ka

Latvijas pretošanās grupas vai nu pilnībā ir veidotas no LPSR drošības die-

nestu aģentiem, vai arī tās atrodas Valsts drošības ministrijas kontrolē. Kopš šī

laika Lielbritānija vadīja pretspēli pret PSRS pretizlūkošanu, izliekoties, ka pa-

domju nodomus nav atšifrējusi. 1956. gadā tā izbeidza radiosakarus ar LPSR

specgrupām, tomēr, to neievērojot, LPSR VDK vadība nolēma uz Lielbri-

tāniju sūtīt aģentu J. Klimkānu. Viņš, neizturot psiholoģisko spiedienu SIS rīko-

tajās pratināšanās, atzinās, ka ir LPSR VDK aģents, un tika atsūtīts atpakaļ

uz Latviju. 289

Operatīvās spēles laikā Kurzemes specgrupa vienreiz tika izmantota operācijā

pret nacionālajiem partizāniem, kad tika likvidēta P. Čevera nacionālo partizānu

grupa. Abas grupas nejauši tikās 1950. gada rudenī, un jau 1950. gada 2. novem-

brī P. Čevera grupa kopīgajā maltītē, kas notika vienu kilometru uz dienvidiem no

Tukuma apriņķa Plieņciema Lorenču mājām, tika saindēta ar narkotiskas iedar-

bības dzērienu un sagūstīta. Četriem grupas dalībniekiem piesprieda nāves sodu,

trijiem - 25 gadus labošanas darbu nometnē.290

LPSR VDM speciālo aģentu kaujinieku grupu darbība

Kad 1947. gada martā izveidoja LPSR VDM 2.N daļu cīņai ar nacionālajiem

partizāniem, tā no leTK un leM Bandītisma apkarošanas daļas pārņēma specgrupu

aģentus kaujiniekus un izmantoja iepriekšējo iekšlietu resora pieredzi specgrupu

izmantošanā pret partizānu grupām. Tā kā kopš 1947. gada marta specgrupas

bija pakļautas VDM 2.N daļai, to darbība kļuva konspirētāka un operatīvie pasākumi

komplicētāki. Pārmaiņas pakļautībā nemainīja specgrupu darbības raksturu. VDM

specgrupas turpināja partizānu grupas apšaut miegā, izmantoja narkotiskos

līdzekļus partizānu apreibināšanai. (Piemēram, Jura Vilcāna (1922-1948) un

Arvīda Krišjāņa (1927-1949) grupas dalībnieku apšaušana 1948. gadā).
J. Vilcāna grupa 1948. gadā darbojās Daugavpils apriņķī. 12. aprīlī LPSR

VDM izstrādāja operatīvo pasākumu plānu J. Vilcāna un Alfona Kalvāna grupu

(darbojās Līvānu, Preiļu, Vārkavas, Rudzātu pagasta teritorijā) izstrādei ar aģentu

kaujinieku specgrupas palīdzību. Rezultātā no 15. līdz 23. aprīlim J. Vilcāna grupa

tikās ar VDM specgrupu.
291 Tiekoties sarunās bieži izskanējusi doma atriebt

Rudzātu iznīcinātāju vada nošautos nacionālos partizānus un likvidēt Rudzātu

izpildkomiteju, nodedzināt visas iznīcinātāju mājas, nogalināt viņu ģimenes utt.

Lai izjauktu partizānu nodomus, specgrupa partizānus fiziski likvidējusi, lero-
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doties apšaušanas vietā partizānu grupas pagaidu nometnē Līvānu pagasta Krievu

purvā, VDM darbinieki atrada J. Vilcāna un vēl septiņu partizānu līķus. 292 Nošautos

partizānus pēc publiskas izrādīšanas Līvānu tirgus laukumā VDM darbinieki iemeta

Otrā pasaules kara tranšejās pie Līvānu-Steķu ceļa. 293

1948. gada 25. oktobrī Kuldīgas pagastā Arvīda Krišjāņa nacionālo parti-

zānu grupā iefiltrētie trīs specaģenti "Skaistais", "Gudrais" un "Lielgabals" no-

galināja trīs miegā guļošus un vienu sardzē stāvošu partizānu. LPSR VDK

krimināllietā šī operācija ir šifrēta, un aktā partizānu nošaušana piedēvēta

karaspēka daļai. 294 SAB TSDC veiktajā izziņā pierādījies, ka partizānus nogali-

nājuši LPSR VDM specgrupas aģenti. A. Krišjāņa partizānu grupas apšau-

šanas laikā ievainotais Eduards Auza (1927) liecināja, ka partizānus noslep-

kavojuši trīs minētie specaģenti, bet karaspēks notikuma vietu aplencis tikai

pēc vairākām stundām. E. Auzas liecināto izmeklēšanas gaitā apstiprināja arī

LPSR VDM dokumenti - bija saglabājušās norādes, ka 1948. gada 25. oktobra

VDM operāciju pret A. Krišjāņa partizāniem veikuši specaģenti. Partizānu no-

galināšanas vietā tagadējā Kuldīgas rajona Rumbas pagasta mežā 1998. gada

oktobrī TSDC darbinieki apskatīja notikuma vietu un sastādīja apskates pro-

tokolu. Apskates laikā pēc zaru slieteņu drāšu savienojuma, sadzīves piede-

rumu v.c. priekšmetu atrašanās tika konstatētas trīs partizānu telšu vietas -

tieši tā kā E. Auzas stāstījumā. Velēnas slēpa arī pret slieteņu teltīm vērstās

šaušanas vietas, no kurām trīs specaģenti raidīja šāvienus. Šaušanas vietas

bija orientētas tā, lai partizāniem nebūtu atkāpšanās ceļa un specaģenti neap-

šautu cits citu. Šaušanas vietas varēja konstatēt pēc izšauto patronu čaulu

koncentrācijas. Izrādījās, ka notikuma vietā 1998. gadā, raidot vairākus šāvie-

nus bijušo slieteņu virzienā, čaulas krita turpat, kur 1948. gadā. Jāuzsver, ka

lodes bija raidītas no Otrajā pasaules karā lietotajām vācu triecienšautenēm,

kas nekādā ziņā nevarēja atrasties padomju armijas militārpersonu bruņojumā.

Apskates laikā tika atrastas fragmentāras nogalināto partizānu mirstīgās atlie-

kas - skeletu kauli.

1949. gada 22. februārī specaģenti - "Skaistais", "Gudrais", "Lielgabals" un

"Arvīds" piedalījās vēl dzīvo A. Krišjāņa grupas partizānu Arvīda un Mārtiņa

Krišjāņu (1902-1949) iznīcināšanā Kuldīgas apriņķa Padures pagastā. 295

Izpētītajos dokumentos atrodamas ziņas, ka no 1945. gada līdz 1951. gadam

LPSR darbojušies vismaz 63 speciālie aģenti kaujinieki. Viņi iznīcinājuši vismaz

166 un sagūstījuši 58 nacionālos partizānus. īpaši izcēlušies aģenti kaujinieki

Arvīds Gailītis - segvārds "Grosbergs" - 18 nogalināti un 12 sagūstīti partizāni;

aģents kaujinieks "Ļev" -13 nogalināti, 2 sagūstīti; aģents kaujinieks J. Klimkāns -

segvārds "Dubins" - 12 nogalināti, 1 sagūstīts (sk. tabulu 436.-444. Ipp.).
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LPSR VDK aģentu kaujinieku darbības rezultāti*

LPSR IeTK/leM/VDM rīcībā bija ap 80 aģentu kaujinieku, kurus izmantoja nacio-

nālo partizānu grupu dalībnieku likvidācijas operācijās. LVA 1825. fondā ir 80. gadu

sākumā VDK apkopotā nacionālo partizānu darbības tematiskā kartotēka, kurā

iekļauta informācija par grupu dalībniekiem. Tas ir vienīgais līdz šim atrastais avots,

kurā atspoguļojas aģentu kaujinieku specgrupu darbības rezultāti. Tabulā apko-

potas ziņas par 63 aģentu kaujinieku nošautajiem (n) vai sagūstītajiem (s) nacio-

nālajiem partizāniem. Gadījumos, kad atsevišķu nacionālo partizānu vai to grupu

likvidācijā piedalījās vairāki aģenti kaujinieki, nošauto vai sagūstīto nacionālo

partizānu uzvārdi atkārtojas, jo no tematiskajā kartotēkā atrodamās informācijas

nav iespējams konstatēt, kurš tieši nošāvis vai sagūstījis partizānu.

LPSR drošības iestāžu operāciju norises vietas minētas pēc Latvijas pašreizējā

administratīvā iedalījuma. Atsevišķos gadījumos iespējamas neprecizitātes, jo LPSR

VDK sastādītajā tematiskajā kartotēkā par nacionālo partizānu darbību vairākos gadīju-

mos par vienu un to pašu notikumu sastādītas kartītes ar dažādām operācijas vietām.

*

Nodaļu sagatavojis TSDC speciālists Jānis Vasiļevskis.

Nr. Aģenta kaujinieka Operācijas
datums

Nacionāla partizāna vārds, Operācijas
vietap.k. segvārds uzvārds (segvārds)

"ANDREJS" 1951.19.08. Vilis Peizums (n) Alūksnes raj.

1951.19.08. Kārlis Zvēriņš (n) Alūksnes raj.

"AKMENS" 1949.07.04. Augusts Kudreņickis (n) Balvu raj.

1949.27.07. Fricis Ozols (s) Talsu raj.

"BĒRZIŅŠ" 1949.11.08. Jānis Zalāns (n) Daugavpils raj.

1950.08.07. Pēteris Tropins (n) Daugavpils raj.

"BOGDANOVS" 1951.12.09. Augusts Apsītis (n) Valkas raj.

"BOKSENIEKS" 1947.18.09. Jānis Krastiņš (n) Jelgavas raj.

1947.18.09. Ģedimins Vijums (n) Jelgavas raj.

"BORISS" 1947.10.03. Adolfs Butkus (n) Kuldīgas raj.

1947.10.03. Juris Šmits (n) Kuldīgas raj.

1947.23.09. Jānis Grasmanis (n) Kuldīgas raj.

1947.23.09. Juris Neimanis (n) Kuldīgas raj.

1947.23.09. Alberts Rēfeids (n) Kuldīgas raj.

1947.23.09. Kārlis Taube (n) Kuldīgas raj.
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Nr. Aģenta kaujinieka Operācijas
datums

Nacionālā partizāna vārds, Operācijas
vietap. k. segvārds uzvārds (segvārds)

1947.23.09. Jēkabs Tinte (n) Kuldīgas raj.

1949.13.04. Kokins (n) Daugavpils raj.

1949.13.04. Nikolajs Leonovičš (n) Daugavpils raj.

1949.13.04. Zarāns (n) Daugavpils raj.

1949.13.04. Vindelis (n) Daugavpils raj.

"BUĻS" 1950.04.07. Pēteris Burka (n) Rēzeknes raj.

1950.13.07. Jānis Burka (n) Rēzeknes raj.

1950.13.07. Jānis Jaunzems (n) Rēzeknes raj.

"DAUGAVIETIS" 1949.11.08. Jānis Zalāns (n) Daugavpils raj.

"DUBINS" 1946.01.04. Heinrihs Auseklis (n) Madonas raj.

1946.01.04. Pēteris Supe (n) Madonas raj.

1946.02.07. Alberts Avotiņš (n) Aizkraukles raj.

1946.02.07. Alberts Āboliņš (n) Aizkraukles raj.

1946.02.07. Eriks Juhne (n) Aizkraukles raj.

1946.02.07. Pēteris Lācis (n) Aizkraukles raj.

1946.02.07. Teodors Šmits (n) Aizkraukles raj.

1946.02.07. Uldis Šmits(n) Aizkraukles raj.

1946.02.07. Mārtiņš Lācis (n) Aizkraukles raj.

1946.02.07. Rihards Pārups (n) Aizkraukles raj.

1946.02.07. Rihards Stulpiņš (n) Aizkraukles raj.

1946.10.12. Emīls Grīnmanis (n) Tukuma raj.

1946.10.12. "Osis" (n) Tukuma raj.

1946.10.12. Ēvalds Pakūlis (s) Kuldīgas raj.

10 "DUKĀTS" 1948.23.04. Andrejs Cīss (n) Preiļu raj.

1948.23.04. Antons Gavars (n) Preiļu raj.

1948.23.04. Ēvalds Graudiņš (n) Preiļu raj.

1948.23.04. Eduards Kļavinskis (n) Preiļu raj.

1948.23.04. Vilis Ķeiris (n) Preiļu raj.

1948.23.04 Francis Onckulis (n) Preiļu raj.

1948.23.04. Jānis Vilcāns (n) Preiļu raj.

11 "DZINTARS" 1949.15.07. Ādolfs Zaļkalns (n) Valmieras raj.
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Nr. Aģenta kaujinieka Operācijas Nacionālā partizāna vārds, Operācijas
vietap. k. segvārds datums uzvārds (segvārds)

1950.21.10. Jānis īzāks (n) Valmieras raj.

12 "EGLE" 1948.24.06. Jānis Štrauss (s) Kuldīgas raj.

1948.26.06. Arvīds Freimanis (s) Kuldīgas raj.

13 "EGLĪTIS" 1949.06.08. Kārlis Ušerovskis (n) Rīgas raj.

14 "ĒRGLIS" 1948.14.04. Millers (n) Rīgas raj.

15 "ĒRIKS" 1949.11.11. Kārlis Daktenieks (n) Bauskas raj.

16 "FREDIS" 1949.29.06. Voldis Goldbergs (s) Tukuma raj.

1949.18.07. Kārlis Klaumanis (s) Tukuma raj.

1949.18.07. Lilija Klaumanis (s) Tukuma raj.

1949.27.07. Fricis Ozols (s) Talsu raj.

1949.21.09. Jānis Mednis-Gaujmalietis (s) Tukuma raj.

17 "GAVARS" 1949.13.04. Kokins (n) Daugavpils raj.

1949.13.04. Nikolajs Leonovičš (n) Daugavpils raj.

1949.13.04. Vindelis (n) Daugavpils raj.

1949.13.04. Zarans (n) Daugavpils raj.

18 "GRĀVĪTIS" 1947.09.04. Arturs Pētersons (n) Jēkabpils raj.

19 "GROSBERGS" 1946.02.07. Eriks Juhne (n) Aizkraukles raj.

1946.02.07. Mārtiņš Lācis (n) Aizkraukles raj.

1946.02.07. Pēteris Lācis (n) Aizkraukles raj.

1946.02.07. Rihards Pamps (n) Aizkraukles raj.

1946.02.07. Rihards Stulpiņš (n) Aizkraukles raj.

1946.02.07. Teodors Šmits (n) Aizkraukles raj.

1946.02.07. Uldis Šmits (n) Aizkraukles raj.

1946.02.07 Alberts Avotiņš (n) Aizkraukles raj.

1946.02.07. Alberts Āboliņš (n) Aizkraukles raj.

1946.18.12. Kārlis Balodis (n) Tukuma raj.

1949.05.05 Eduards Bernieks (s) Talsu raj.

1949.05.05. Arnolds Bērziņš (n) Talsu raj.

1949.05.05. Imants Danbergs (n) Talsu raj.

1949.05.05. Voldemārs Krasts (s) Talsu raj

1949.08.08. LīnaKrastiņa (s) Talsu raj.
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Nr. Aģenta kaujinieka Operācijas Nacionāla partizāna vārds, Operācijas
vietap. k. segvārds datums uzvārds (segvārds)

1949.08.08. Fricis Krastiņš (s) Talsu raj.

1949.14.09. Mārtiņš Bridiņš (s) Tukuma raj.

1949.14.09. Igors Cālītis (n) Tukuma raj.

1949.14.09. Arnolds Kliederis (n) Tukuma raj.

1949.26.09. Teodors Daugavietis (n) Talsu raj.

1949.10.01. Marija Laumanis (n) Tukumaraj.

1949.10.01. Imants Laumanis (n) Tukuma raj.

1949.10.01. Teodors Laumanis (n) Tukuma raj.

1950.01.11. Ziedonis Als (s) Talsu raj.

1950.01.11. Pēteris Čevers (s) Talsu raj.

1950.01.11. Augusts Dundurs (s) Talsu raj.

1950.01.11. Valdis Dzelzgalvis (s) Talsu raj.

1950.01.11. Jānis Gura (s) Talsu raj.

1950.01.11. Arends Lapiņš (s) Talsu raj.

1950.01.11. Alfreds Lauks (s) Talsu raj.

20 "GUDRAIS" 1948.25.10. Eduards Auza (s) Kuldīgas raj.

1948.25.10. Alberts Leitis (n) Kuldīgas raj.

1948.25.10. Jānis Murņikovs (n) Kuldīgas raj.

1948.25.10. Lizete Šplits (n) Kuldīgas raj.

1948.25.10. "Juris" (n) Tukuma raj.

1949.22.02. Arvīds Krišjānis (n) Kuldīgas raj.

1949.22.02. Mārtiņš Krišjānis (n) Kuldīgas raj.

1949.18.06. Arveds Strauts (s) Tukuma raj.

1949.18.06. Jānis Kadiķis (s) Tukuma raj.

1949.18.06. Aleksandrs Lindermanis (s) Tukuma raj.

21 "GULBIS" 1951.16.03. Ansis Karkliņš (s) Kuldīgas raj.

22 "JURIS" 1947.10.12. Bruno Dundurs (n) Madonas raj.

1947.10.12. Pēteris Lazdups (n) Madonas raj.

23 "JŪRNIEKS" 1949.15.07. Ādolfs Zaļkalns (n) Valmieras raj.

24 "KAULIŅŠ" 1948.19.09. Gunārs Kočetkovs (n) Liepājas raj.

1949.21.01. Hugo Glinbergs (n) Talsu raj.
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Nr. Aģenta kaujinieka Operācijas
datums

Nacionālā partizāna vārds,
uzvārds (segvārds)

Operācijas
vietap. k. segvārds

25 "KĀRKLIŅŠ" 1948.26.10. Alfons Bugnis (n) Jelgavas raj.

1948.26.10. Kostas Norvaišas (n) Jelgavas raj.

1948.26.10. Eidis Ozols (n) Jelgavas raj.

1948.26.10. Kristaps Siļķe (n) Jelgavas raj.

1949.29.06. Voldis Goldbergs (s) Tukuma raj.

1949.18.07. Lilija Klaumanis (s) Tukuma raj.

1949.18.07. Kārlis Klaumanis (s) Tukuma raj.

1949.27.07. Fricis Ozols (s) Talsu raj.

26 "KĻAVA" 1949.27.07. Fricis Ozols (s) Talsu raj.

27 "KĻAVINSKIS" 1949.03.11. Jānis Gilučs (n) Preiļu raj.

28 "KOCIŅŠ" 1948.12.10. "Džonis" (n) Tukuma raj.

1948.12.10. Arvīds Vīgants (n) Tukuma raj.

1949.15.08. Ādolfs Kazāks (n) Valkas raj.

1949.16.08. Kārlis Smaļaks (n) Balvu raj.

29 "KRŪMIŅŠ" 1950.05.08. Arvīds Šķēle (n) Dobeles raj.

1951.25.08. Pēteris Logins (s) Gulbenes raj.

30 "KRŪMS" 1948.19.09. Ernests Elviņš (n) Liepājas raj.

1948.19.09. Ernests Penkulis (n) Liepājas raj.

31 "LĀCIS" 1949.15.10. Ernests Rudzroga (s) Liepājas raj.

1950.17.04. Arnolds Ģederts (n) Tukuma raj.

32 "LIELGABALS" 1948.25.10. Eduards Auza (s) Kuldīgas raj.

1948.25.10. Alberts Leitis (n) Kuldīgas raj.

1948.25.10. Jānis Murņikovs (n) Kuldīgas raj.

1948.25.10. Lizete Šplits (n) Kuldīgas raj.

1948.25.10. "Juris" (n) Kuldīgas raj.

1949.22.02. Arvīds Krišjānis (n) Kuldīgas raj.

1949.22.02. Mārtiņš Krišjānis (n) Kuldīgas raj.

1949.18.06. Jānis Kadiķis (s) Tukuma raj.

1949.18.06. Aleksandrs Lindermanis (s) Tukuma raj.

1949.18.06. Arveds Strauts (s) Tukuma raj.

33 "LIEPIŅŠ" 1947.31.12. Aleksejs Grigulis (n) Preiļu raj.
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Nr.

p. k.

Aģenta kaujinieka

segvārds

Operācijas
datums

Nacionāla partizāna vārds,
uzvārds (segvārds)

Operācijas
vieta

34 "LOBAČS" 1948.12.06. Pēteris Vagalis (n) Valmieras raj.

35 "ĻEVS" 1946.02.07. Eriks Juhne (n) Jēkabpils raj.

1946.02.07. Mārtiņš Lacis (n) Jēkabpils raj.

1946.02.07. Pēteris Lācis (n) Jēkabpils raj.

1946.02.07. Rihards Pārups (n) Jēkabpils raj.

1946.02.07. Rihards Stulpiņš (n) Jēkabpils raj.

1946.02.07. Teodors Šmits (n) Jēkabpils raj.

1946.02.07. Uldis Šmits (n) Jēkabpils raj.

1946.02.07. Alberts Avotiņš (n) Jēkabpils raj.

1946.02.07. Alberts Āboliņš (n) Jēkabpils raj.

1949.16.07. Kārlis Alberts Āboliņš (n) Tukuma raj.

1949.16.07. Arvīds Dambis (n) Tukuma raj.

1949.16.07. Žanis Zariņš (s) Tukuma raj.

1949.18.07. Kārlis Klaumanis (s) Tukuma raj.

1949.18.07. Lilija Klaumanis (s) Tukma raj.

1949.18.07. Ella Zariņa (s) Tukuma raj.

1949.10.09. Kārlis Holšteins (n) Talsu raj.

36 "MATS" 1949.13.08. Neimanis (n) Kuldīgas raj.

1949.13.08. Ādams Smilga (n) Kuldīgas raj.

37 "MAUZERS" 1950.05.08. Arvīds Šķēle (n) Dobeles raj.

38 "MIEZĪTIS" 1946.06.07. Ojārs Degums (s) Madonas raj.

1946.7 07. Jānis Verups (s) Madonas raj.

39 "MEŽSARGS" 1948.18.07. Jānis Tupesis (n) Liepājas raj.

1948.19.09. Ernests Elviņš (n) Liepājas raj.

1948.19.09. Ernests Penkulis (n) Liepājas raj.

40 "ORJOLS" 1946.23.07. Jānis Kozlovskis (n) Ludzas raj.

41 "ORLOVS" 1947.10.03. Juris Šmits (n) Kuldīgas raj.

1947.10.03. Ādolfs Butkus (n) Kuldīgas raj.

1947.04.05. Ēvalds Dzenis (s) Kuldīgas raj.

1947.04.05. Mirdza Rēdliha (s) Kuldīgas raj.

1947.04.05. Zemvaldis Rēdlihs (s) Kuldīgas raj.
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Nr.

p. k.

Aģenta kaujinieka Operācijas
datums

Nacionāla partizāna vārds,
uzvārds (segvārds)

Operācijas
vietasegvārds

1947.21.06. Maksis Cālītis (s) Kuldīgas raj.

1947.14.07. Vilis Strazds (n) Kuldīgas raj.

1947.14.08. Emīls Čumčiņš (s) Ventspils raj.

1947.23.09. Juris Neimanis (n) Kuldīgas raj.

1947.23.09. Alberts Rēfelds (n) Kuldīgas raj.

1947.23.09. Jānis Grasmanis (n) Kuldīgas raj.

1947.23.09. Kārlis Taube (n) Kuldīgas raj.

1947.23.09. Jēkabs Tinte (n) Kuldīgas raj.

1948.24.06. Jānis Štrauss (s) Kuldīgas raj.

1948.26.06. Arvīds Freimanis (s) Kuldīgas raj.

1948.26.10. Alfons Bugnis (n) Dobeles raj.

1948.26.10. Kostas Norvaišas (n) Dobeles raj.

1948.26.10. Eidis Ozols (n) Dobeles raj.

1948.26.10. Kristaps Siļķe (n) Dobeles raj.

42 "OZQLS" 1947.10.06. Jēkabs Plankajs (s) Saldus raj.

1947.10.06. Artūrs Smilškalns (s) Saldus raj.

1947.10.06. Augusts Veidemanis (s) Saldus raj.

1947.04.08. Kārlis Bērziņš (n) Ventspils raj.

1947.09.08. Zvejnieks (n) Ventspils raj.

1947.14.08. Ernests Viškinds (n) Ventspils raj.

1949.21.01. Hugo Glinbergs (n) Talsu raj.

1949.21.09. Jānis Mednis-Gaujmalietis (s) Tukuma raj.

1951.16.03. Ansis Karkliņš (s) Kuldīgas raj.

43 "RIEKSTIŅŠ" 1951.25.08. Pēteris Logins (s) Gulbenes raj.

44 "SĪLIS" 1947.25.05. Kārlis Kremers (n) Madonas raj.

45 "SKAISTAIS" 1948.25.10. Eduards Auza (s) Kuldīgas raj.

1948.25.10. Alberts Leitis (n) Kuldīgas raj.

1948.25.10. Lizete Splits (n) Kuldīgas raj.

1948.25.10. Jānis Murņikovs (n) Kuldīgas raj.

1948.25.10. "Juris" (n) Kuldīgas raj.

1949.22.02. Arvīds Krišjānis (n) Kuldīgas raj.



Ritvars Jansons, Indulis Zālīte. LPSR valsts drošības dienesta izveidošana un tā represīvie uzdevumi 443

Nr.

p. k.

Aģenta kaujinieka Operācijas
datums

Nacionāla partizāna vārds,
uzvārds (segvārds)

Operācijas
vietasegvārds

1949.22.02. Mārtiņš Krišjānis (n) Kuldīgas raj.

1949.18.06. Jānis Kadiķis (s) Tukuma raj.

1949.18.06. Aleksandrs Lindermanis (s) Tukuma raj.

1949.18.06. Arveds Strauts (s) Tukuma raj.

46 "SKUJA" 1947.20.06. Ojārs Karkliņš (n) Cesu raj.

1947.20.06. Ojārs Krūmiņš (n) Cēsu raj.

47 "SMILGA" 1949.7 12. Eduards Mičulis (s) Rēzeknes raj.

48 "SOZNATEĻNIJ" 1949.28.05. Ernests Karlsons (n) Valmieras raj.

49 "ŠVĀNS" 1946.02.07. Eriks Juhne (n) Jēkabpils raj.

1946.02.07. Mārtiņš Lacis (n) Jēkabpils raj.

1946.02.07. Pēteris Lācis (n) Jēkabpils raj.

1946.02.07. Rihards Pārups (n) Jēkabpils raj.

1946.02.07. Rihards Stulpiņš (n) Jēkabpils raj.

1946.02.07. Teodors Šmits (n) Jēkabpils raj.

1946.02.07. Uldis Šmits (n) Jēkabpils raj.

1946.02.07. Alberts Avotiņš (n) Jēkabpils raj.

1946.02.07. Alberts Āboliņš (n) Jēkabpils raj.

1948.23.04. Andrejs Cīss (n) Daugavpils raj.

1948.23.04. Antons Gavars (n) Daugavpils raj.

1948.23.04. Ēvalds Graudiņš (n) Daugavpils raj.

1948.23.04. Eduards Kļavinskis (n) Daugavpils raj.

1948.23.04. Vilis Ķeiris (n) Daugavpils raj.

1948.23.04. Francis Onckulis (n) Daugavpils raj.

1948.23.04. Jānis Vilcāns (n) Daugavpils raj.

50 "TOMS" 1949.13.08. Neimanis (n) Kuldīgas raj.

1949.13.08. Ādams Smilga (n) Kuldīgas raj.

51 "URGA" 1947.01.09. Alberts Čodars (s) Madonas raj.

1947. ? 07. Jānis Leimanis (s) Madonas raj.

52 "UPORNIJ" 1951.20.09. Staņislavs Korņejevs (n) Balvu raj.

53 "UTKINS" 1946. 7 08. Krasnobajs (n) Rēzeknes raj.

54 "UZVARĒTĀJS" 1950.21.10. Jānis īzaks (n) Valmieras raj.
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LPSR VDK loma bruņotās pretošanās kustības iznīcināšanā

1953.-1956. gadā

Lai gan valsts drošības iestādes līdz 1953.-1954. gadam bija veikušas pasākumus

bruņotās pretošanās apspiešanai, šī kustība Latvijā turpinājās vēl desmit gadu pēc

kara. Par to, ka pretošanās kustība Latvijā arī vēl 50. gadu sākumā nopietni uztrauca

PSRS vadību, liecina PSRS Valsts drošības ministrijas 1953. gada 24. janvārī izdotā

pavēle nr. 006 "Par nacionālās pagrīdes un tās bruņoto bandu likvidēšanu Ukrainas

un Baltkrievijas PSR rietumu rajonos, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas PSR".296

Ar nacionālo partizānu likvidēšanas operāciju rezultātiem nebija apmierināta
arī LKP Centrālā komiteja. 1953. gada 24. februāra CX biroja sēdē, kurā apsprieda
trūkumus LPSR VDM darbā, LKP Daugavpils rajona komitejas sekretārs Bisenieks

atzīmēja, ka galvenais neapmierinošo rezultātu iemesls cīņā ar nacionālo pagrīdi

un bandītismu esot nepietiekamie VDK centrālo un perifēro struktūrvienību sakari

ar komunistu partijas institūcijām. VDM par notiekošo neesot Kompartiju informē-

jusi un no rajona partijas komiteju sekretāriem informāciju pat slēpusi. Kompartija

no VDM kaut ko varējusi uzzināt, tikai izraisot skandālu. Biseniekam bijuši gadī-

Nr.

p. k.

Aģenta kaujinieka

segvārds

Operācijas
datums

Nacionālā partizāna vārds,

uzvārds (segvārds)
Operācijas
vieta

55 "VANAGS" 1946.27.05. "Fricis" (n) Daugavpils raj.

1946.27.05. Aleksandrs Jonins (n) Daugavpils raj.

56 "VARONIS" 1949.10.08. Pēteris Onckulis (n) Daugavpils raj.

57 "VILIS" 1949.11.11. Kārlis Daktenieks (n) Bauskas raj.

58 "VILKS" 1945.28.10. Ļevs Kaktiņš (n) Jēkabpils raj.

59 "VINOGRADOVS" 1946.13.12. Ērika Launīts (s) Kuldīgas raj.

1948.26.06. Vikentijs Papiņš (s) Kuldīgas raj,

1948.24.06. Jānis Štrauss (s) Kuldīgas raj.

1948.26.06. Arvīds Freimanis (s) Kuldīgas raj.

1948.07.07. Nikolajs Brūveris (s) Kuldīgas raj.

60 "ZIBENS" 1951.16.03. Ansis Kārkliņš (s) Kuldīgas raj.

61 "ZOBENS" 1947.24.07. Jānis Porietis (s) Madonas raj.

1947.24.07. Pavels Rurāns (s) Madonas raj.

62 "ZVEJNIEKS" 1951.19.08. Vilis Peizums (n) Alūksnes raj.

1951.19.08. Kārlis Zvēriņš (n) Alūksnes raj.

63 "ŽEŅIH" 1951.09.05. Boļeslavs Mikulāns (n) Daugavpils raj.
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jumi, kad tikai no LKP CX viņš uzzinājis par savā rajonā notiekošo. Pašlaik stāvok-

lis esot nedaudz uzlabojies, lai gan nepilnības vēl esot. Joprojām darbojoties gan

lielākas, gan mazākas bandītu grupas, kā arī atsevišķi bandīti, taču pēdējā laikā

cīņa ar bandītiem esot gandrīz pārtraukta.

Par galveno savstarpējās sadarbības trūkumu Bisenieks uzskatīja Komunistis-

kās partijas nepietiekamo kontroli. LKP Daugavpils rajona komiteja esot pirmā, kas

VDM Dagdas rajona daļas priekšniekam Ļevkovičam noteikusi termiņu, cik ilgā

laikā rajonā bandītisms jālikvidē. 297

1953. gadā VDM/leM nozīmīgākās operācijas pret nacionālajiem partizāniem

bija sekojošas:

• 25. februārī Līvānu rajonā daļēji likvidēja Vaivoda bruņoto grupu, nogalināja

astoņus partizānus;

• 1953. gada jūlijā Ērgļu rajonā tika likvidēta Zariņa partizānu grupa;

• 1953. gada augustā Talsu rajonā likvidēja Alberta Feldberga partizānu grupu;

• 1953. gada septembrī likvidēja Puzes-Piltenes partizānu grupas pamatsa-

stāvu Ventspils rajonā;

• tajā pašā mēnesī Ludzas rajonā tika iznīcināta Šalamagina partizānu grupa.

Ilgāku operāciju rezultātā no 26. septembra līdz 12. oktobrim leM likvidēja

Kārļa Mūsiņa (1919-1954) grupu, divus dalībniekus nogalināja, bet divus, t.sk.

Mūsiņu, arestēja. Par 1953. gadā veiktajām operācijām apbalvoja 73 VDM/leM

lekšējās apsardzes 2. vienības militārpersonas un iznīcinātāju bataljonu kaujinie-

kus. No šī skaitļa var aptuveni spriest par operācijās iesaistīto darbinieku mini-

mālo skaitu. 298

1953. gadā leM vadība partizānu darbības rajonos izveidoja 12 operatīvo grupu

(katrā 4-7 cilvēki). Tās vadīja darbinieki, kuriem bija iepriekšēja pieredze cīņā ar

nacionālajiem partizāniem. Tajos Latvijas rajonos, uz kuriem leM operatīvās grupas

nenosūtīja, atbildība par atsevišķu partizānu un nelegālistu likvidēšanu bija jāuz-

ņemas leM rajonu daļu priekšniekiem. Daļu priekšniekiem pavēlēja arī operācijas

pret bruņotajām grupām saskaņot ar LKP CX un rajonu komiteju attiecīgajiem

politiskajiem pasākumiem. Uz partizānu darbības rajoniem izsūtītajām operatīvajām

grupām norīkoja 12 vadošos un operatīvos darbiniekus no centrālā leM aparāta.

No tām leM rajonu daļām, kuru pārraugāmajā teritorijā partizāni vairs nedarbojās,

operatīvo grupu papildināšanai uz "karstajiem rajoniem" nosūtīja 12 operatīvo

darbinieku. 299 Operatīvās grupas komandēja un kontrolēja leM vadība. Šo opera-

tīvo grupu darbību kritizēja Komunistiskā partija - LKP CX Administratīvās un

tirdzniecības un finansu orgānu daļas priekšnieks Drozdovs un instruktors Vasiļ-

jevs norādīja, ka grupas 1953. gadā strādājušas slikti. Praktiskajā darbā tās vilci-

noties, parādot neapdomību operāciju īstenošanā, izmantojot partizāniem jau
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zināmas metodes. Grupu darbs netiekot pietiekami kontrolēts. Vēl kā kļūda akcen-

tēta leM rajonu daļu praktizētā nepieredzējušo darbinieku iesaistīšana operācijās

pret bruņotajām grupām. Šo kļūdu dēļ nopietna izgāšanās notikusi operācijās pret

S. Zavadska, K. Mūsiņa, Plotkāna un Vucāna grupām.

Kaut arī iepriekšējos gados cīņā ar partizāniem tika apgūta operatīvās un

militārās darbības pieredze, leM 1953. gadā pieļāva vairākas rupjas kļūdas. 1953. ga-

da jūnijā Valkas rajonā leM veica operāciju, aplencot K. Mūsiņa grupu, taču lek-

šējās apsardzes karaspēks, veidojot slēpņus, sevi atklāja. Partizāni netraucēti no

operācijas vietas aizgāja.

Tajā pašā mēnesī leM Ludzas rajona daļas vadītājs apakšpulkvedis Buligins

neveiksmīgi vadīja Plotkāna-Šalamagina partizānu grupas likvidēšanu, lai gan pre-

cīzi bija zināma grupas atrašanās vieta. Savukārt tajā pašā laikā leM Preiļu rajona

daļa saņēma informāciju, ka kādā sētā ienākuši Vucāna partizānu grupas trīs

dalībnieki, taču tie paspējuši aizbēgt. Neveiksmīgās operācijas vadītāju Vanagu

atstādināja no amata.

1953. gadā līdz oktobrim kaujās ar partizāniem krita divi leM lekšējās apsar-

dzes karavīri, bet trīs ievainoja. Vēl operācijās ievainojumus guva četri leM, mili-

cijas un iznīcinātāju kaujinieki. Partizāni šajā laikā aplaupīja divus veikalus, vienu

padomju iestāžu darbinieku, sešus iedzīvotājus, veica vienu terora aktu ar aplau-

pīšanu. Staņislava Zavadska grupa Gaujienas rajonā aplaupīja sviesta rūpnīcu, bet

Cesvaines rajonā nolaupīja astoņas kannas ar pienu.

Kopumā 1953. gadā līdz 5. oktobrim VDM/leM izdevās likvidēt deviņas parti-

zānu grupas (45 cilvēki), 58 individuālos partizānus. Aizturēti tika 140 nelegālisti,

no tiem 67 legalizēti, bet 73 arestēti. Tomēr, kaut arī drošības iestādes pūlējās
likvidēt bruņoto pretošanos, pēc leM informācijas, 1953. gada nogalē Latvijā

turpināja darboties desmit bruņotas grupas ar 32 partizāniem, 70 atsevišķi parti-

zāni, 59 nelegālisti. 300

Bruņoto grupu darbība Latvijā turpinājās arī nākamajā -1954. gadā.

1954. gada aprīļa otrajā pusē Abrenes, Ventspils, Gaujienas, Madonas, Ces-

vaines, Līvānu, Preiļu, Maltas, Kuldīgas un Viļānu rajonā saskaņā ar LPSR VDK

uzskaiti darbojās 29 partizāni. VDK 4. daļas priekšnieka vietas izpildītājs Poļikar-

povs uz partizānu darbības rajoniem komandēja 24 vadošos un pilnvarotos VDK

darbiniekus ar uzdevumu sabiedrībā veikt izskaidrošanas darbu.301

No 1954. gada 1. aprīļa līdz 1956. gada 30. oktobrim LPSR VDK nošāva 11 par-

tizānu, 49 tika arestēti un tiesāti, 39 legalizēti. 302 Šie skaitļi liecina, ka leM 1953. gada

un VDK 1954. gada informācijā patiesais partizānu skaits ticis samazināts. Vēl

lielāka neatbilstība ir starp 1953. gada leM un 1956. gada VDK sniegto informāciju

par nelegālistu (to skaitā bruņoto) skaitu. Tā 1953. gada 5. oktobrī iekšlietu mi-
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nistrs Jānis Zujāns uzrādīja 59 nelegālistus, bet 1956. gada 2. novembrī VDK

priekšsēdētājs J. Vēvers atskaitījās, ka no 1954. gada 1. aprīļa līdz 1956. gada
30. oktobrim neitralizēts 401 nelegālists, no tiem viens nošauts, 23 arestēti, bet

377 legalizēti. 303

1956. gada 25. oktobrī notika LPSR VDK darbinieku sapulce. Tā kā bruņotā

pretošanās kustība Latvijā bija likvidēta, VDK aparātam izvirzīja jaunus uzdevu-

mus - izstrādāt personas, kuras varētu būt kapitālistisko valstu izlūkdienestu aģenti,

"naidīgos elementus", kas atgriezušies no ieslodzījuma vietām, legalizētos nacionālos

partizānus un "citus buržuāziskos nacionālistus". 304 Taču izrādījās, ka VDK nebija

vēl aizturējusi visus bruņotos un nelegāli dzīvojošos partizānus. 1956. gada 30. ok-

tobrī, pateicoties LPSR VDK priekšsēdētājam J. Vēveram, kurš solīja, ka nelietos

represijas, legalizējās vēl divi nelegālie S. Zavadska partizānu grupas dalībnieki. Tā

kā S. Zavadska grupā aģentūru iefiltrēt nebija iespējams, partizānus varēja vienīgi

aicināt legalizēties. J. Vēvera solījums tika lauzts 1968. gadā, kad grupas dalībnie-

kus Ivaru Grabānu (1922-2001) un Pēteri Tirzīti arestēja. 1969. gadā I. Grabānu

notiesāja uz 15, bet P. Tirzīti uz sepiņiem gadiem labošanas darbu nometnē.305

Arnoldu Spārnu, kurš partizāna darbību veica Liepājas rajonā, VDK arestēja

tikai 1960. gada 1. janvārī un veica izmeklēšanu viņa lietā. A. Spārnu notiesāja.306

Legalizēto partizānu izstrādes rezultātus grūti analizēt. 1947.-1948. gadā lega-

lizētie partizāni Artūrs Bruno Jāņpēters (1911-1962), Arvīds Lagzdiņš (1922-1962)

un Kārlis Rūdolfs Eglītis (1926-1962) ar nāves sodu tika notiesāti 1962. gadā, 307

bet Jāni Varslavānu (1921), kurš kopā ar citiem Ilūkstes pulka partizāniem legali-

zējās 1945. gada nogalē, notiesāja tikai 1970. gada 9. jūnijā uz 10 gadiem stingrā

režīma kolonijā.308 Minētos partizānus aizturēja un viņu lietu izmeklēja Valsts drošības

komiteja. Vai vēlākā šo personu tiesāšana tika pieskaņota attiecīgā laikposma

politiskajai konjunktūrai vai arī viņu iepriekšējo gadu izstrāde bijusi neveiksmīga,

no Latvijā esošajiem dokumentiem noskaidrot nevar. A. B. Jāņpētera, A. Lagzdiņa

un K. R. Eglīša tiesas procesu padomju režīms afišēja kā paraugprocesu - galve-

nokārt sakarā ar šo personu darbību Otrā pasaules kara laikā. PSRS AP Prezidijs

izņēmuma kārtā deva atļauju piespriest nāves sodu. 309

1953.-1956. gadā Latvijā joprojām darbojās atsevišķas partizānu grupas, kā

arī slēpās individuāli nelegālisti (t.sk. bruņoti). Tas liecina, ka LPSR VDM/leM/VDK

bruņoto grupu darbību likvidēja lēni un ar grūtībām. īpaši to pierāda S. Zavadska

partizānu grupas neveiksmīgā izstrāde. Bruņotā pretošanās 1953.-1956. gadā tika

likvidēta ar operatīvo grupu un leM karaspēka triecieniem, taču operatīvajā darbībā

ļoti reti izmantoja VDK aģentu kaujinieku speciālās grupas. Ir zināms, ka 1953. gada

18. jūnijā K. Mūsiņa partizānu grupas dalībnieku Vili Kamarūtu nošāva savervētais

šīs grupas bijušais dalībnieks leM aģents "Apse". 310
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Speciālās grupas 1953.-1956. gadā neizmantoja vairāku iemeslu dēļ.
1. Nacionālo partizānu centralizētās organizācijas un lielākās grupas bija lik-

vidētas, un 1949. gada deportāciju rezultātā partizānu atbalstītāju loks bija iznīci-

nāts. Darbojās tikai atsevišķas partizānu grupas, kuras reālus draudus padomju

varas stabilitātei nevarēja radīt.

2. Visticamāk, ka LPSR VDM/VDK saskaņā ar savu prioritāšu maiņu neuz-

klausīja Latvijas Komunistiskās partijas pārmetumus par to, ka VDM/VDK necīnās

pret bruņotajiem pretošanās spēkiem, un kā prioritāti izvirzīja pretizlūkošanas darbu.

Līdz ar to LPSR VDM/leM/VDK specgrupas ar vērtīgākajiem aģentiem kaujiniekiem

1953.-1956. gadā piedalījās no VDK viedokļa daudz svarīgākajā operatīvajā spēlē

ar Lielbritānijas izlūkdienestu.

3. Nacionālajiem partizāniem, it sevišķi tiem, kuri partizāna darbību uzsāka

1946. gadā vai agrāk, no savas vai citu partizānu pieredzes bija zināmas LPSR

drošības iestāžu slepenās operatīvās darbības metodes, starp tām aģentu kauji-

nieku darbība, tāpēc specgrupu izmantošana drošības iestādēm nebūtu devusi

nekādu garantu, ka pret partizāniem vērstās operācijas būs veiksmīgas. Par to, ka

partizāni baidījās no VDK aģentu darbības sekām, liecina tas, ka S. Zavadska

partizānu grupas trīs pēdējie partizāni nekontaktējās ar svešiem cilvēkiem, tādē-

jādi -no VDK viedokļa - apgrūtinot grupas izstrādi.

Atteikšanās no specaģentiem kaujiniekiem akcijās pret partizāniem izskaidro

bruņoto grupu likvidēšanas gauso gaitu 1953.-1956. gadā un liela skaita nele-

gālistu netraucētu slēpšanos vēl 1953.-1954. gadā.

Secinājumi par LPSR drošības iestāžu darbību bruņotās pretošanās

apspiešanā 1944.-1956. gadā

LPSR IeTK/leM/VDM/VDK speciālo aģentu kaujinieku grupu darbība Latvijas terito-

rijā pierāda, ka slepenās operatīvās darbības metodes - drošības iestāžu specaģentu

iesūtīšana nacionālo partizānu grupās vai arī partizānu grupu konfrontācija ar aģentiem

kaujiniekiem bija pašas veiksmīgākās metodes bruņotās pretošanās likvidēšanā. No

1944. gada pret bruņoto pretošanos izmantoto iekšlietu resoru karaspēka un iznīci-

nātāju bataljonu kaujinieku darbība, kā secināms no pētījumā izdarītās analīzes, bija

samērā neefektīva. Kopumā karaspēks un iznīcinātāji nogalināja vairāk nacionālo par-

tizānu un bruņoto nelegālistu, nekā to spēja veikt LPSR drošības iestāžu aģenti.

Tomēr ar karaspēka un iznīcinātāju palīdzību Latvijā nevarēja likvidēt centralizētās

partizānu organizācijas, atsevišķas spēcīgākās partizānu grupas. Karaspēks un iznīci-

nātāju bataljoni kā militāras regulāras vienības nebija tam paredzētas un bez opera-

tīvās darbības ceļā iegūtas informācijas arī nespēja noteikt partizānu grupu atrašanās

vietas, nespēja piekļūt atsevišķiem partizāniem un tos fiziski iznīcināt vai apcietināt.



Latgalē, Vidzemē un Kurzemē partizānu apvienības, kas izveidojās, spēcī-

gākajām bruņotajām grupām apvienojoties, drošības iestādes līdz 1947. gadam

varēja likvidēt tikai ar operatīvo darbību, organizācijās iefiltrējot savu aģentūru,

ar specaģentu kaujinieku un specaģentu kaujinieku grupu palīdzību fiziski iznī-

cinot centralizēto apvienību vadītājus. Zemgales partizānu grupu centralizācija

nenotika, līdz ar to nav iespējams secināt par LPSR drošības iestāžu operatīvās

darbības ietekmi uz Zemgales partizānu centralizētas organizācijas veidošanos.

LPSR drošības iestādes ar operatīvās darbības palīdzību, īpaši ar specgrupām,

1945. gada beigās - 1946. gada sākumā likvidēja centralizēto partizānu or-

ganizāciju Latgalē - LTS(p)A, bet 1946. gada beigās - centralizēto Kurzemes

LNPA. 1947. gadā LPSR VDM, pateicoties operatīvajai darbībai, pārtrauca Vid-

zemes un daļēji Latgales partizānu organizācijas LNPA darbību kā šo novadu

lielāko partizānu grupu - vismaz informatīvajā jomā - centralizētā formējuma

funkcionēšanu. LPSR VDM darbības rezultātā 1947. gada vasaras beigās pār-

trūka sakari starp Ziemeļvidzemes un Centrālvidzemes LNPA grupām. Vēl pirms

tam - 1946. gada 1. aprīlī - LPSR leM ar specaģenta kaujinieka palīdzību likvidēja

LNPA komandierus (sk. "LPSR leTK/leM specgrupu un specaģentu loma Latvijas

partizānu centralizēto organizāciju likvidēšanā 1945.-1947. gadā" 427. Ipp.). Lai

gan LNPA Centrālvidzemes grupu apvienība K. Rusova vadībā darbojās līdz

1948. gada jūlijam, šo LNPA struktūrvienību nevar uzskatīt par visu Vidzemi ap-

tverošu centralizētu partizānu organizāciju.

Par to, ka bez specgrupām padomju drošības iestādēm bija grūtības likvidēt

bruņoto pretošanos Latvijā, liecina lēnā un grūtā nacionālo partizānu grupu

likvidēšana 1954.-1956. gadā, kad LPSR VDK vienīgi ar operatīvajām grupām

un karaspēku lēni un ar grūtībām neitralizēja 99 partizānus un 401 nelegā-

listu (sk. "LPSR VDK loma bruņotās pretošanās kustības iznīcināšanā 1953 -

1956. gadā" 444. Ipp.).

Saskaņā ar Hāgas 1899. un 1907. gada konvenciju par karadarbību Latvijas

nacionālie partizāni pieskaitāmi kombatantiem (bruņotas militārpersonas). 1907. ga-

da Hāgas konvencijas par sauszemes kara likumiem un paražām 1. daļas 1. pants

nosaka, ka kara laika likumi, tiesības un pienākumi attiecināmi arī uz brīvprātīga-

jām un zemessardzes vienībām, ja tās:

1) komandē persona, kas ir atbildīga par saviem padotajiem,

2) vienībai ir skaidri redzamas pazīšanās zīmes,

3) vienība atklāti lieto ieročus,

4) vienība ievēro kara laika likumus un paražas.311

1944.-1956. gadā Latvijā vairākums nacionālo partizānu grupu atbilda šīm

prasībām. Atklātas pazīšanās zīmes īsu laiku pēc Vācijas armijas kapitulācijas bija
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Kurzemes partizāniem, bet, tā kā tās padomju iekšlietu darbiniekiem un aģentiem

atviegloja partizānu atpazīšanu, partizāni no roku lentēm ārvalsts karoga simboliku

drīz vien atteicās.

Minētās Hāgas konvencijas 2. daļas 23. pants nosaka, ka pret kombatantiem

nevar lietot:

1) indi vai saindētus ieročus,

2) nodevīgi nogalināt vai ievainot,

3) nogalināt ienaidnieku, ja tas nolicis ieroci vai arī viņam vairs nav līdzekļu, lai

aizsargātos,

4) paziņot, ka nevienu nesaudzēs,

5) nelikumīgi lietot ienaidnieka karogu, militārās zīmes un formas tērpu v.c. 312

Līdz ar to vēršanās pret kombatantiem - nacionālajiem partizāniem, fiziski

iznīcinot neapbruņotus, miegā guļošus partizānus vai arī viņus apzināti apreibinot

ar narkotiskām vielām un tad sagūstot, uzskatāma par šo konvenciju pārkāpumu.

Saskaņā ar Hāgas 1907. gada konvencijas 2. daļas 23. panta 5. punktu ir

nosodāma specaģentu kaujinieku uzdošanās par nacionālajiem partizāniem, ar viltu

iekļūstot nacionālo partizānu grupās un tos fiziski iznīcinot.

Tātad Hāgas "Konvencijas par karadarbību" noteikumu pārkāpšanu veicinājuši

ne tikai aģenti kaujinieki, bet arī viņu vadītāji -drošības iestāžu darbinieki.

7.1949. gada deportācijas un to nozīme nacionālo partizānu

atbalstītāju iznīcināšanā

Deportāciju pamatojums un to izpildītāji

Baltijas valstu pamatiedzīvotāju izsūtīšanu uz mazapdzīvotiem un attāliem PSRS

rajoniem padomju represīvie orgāni uzsāka tūlīt pēc šo valstu iekļaušanas PSRS

un regulāri turpināja līdz 50. gadu beigām.

1945.-1949. gadā Baltijas republiku iedzīvotājus izsūtīja saskaņā ar šādiem

direktīviem rīkojumiem: PSRS leTK 1945. gada 16. jūnija telegrāfisks rīkojums;

PSRS leM 1946. gada 10. decembra direktīva un PSRS leM 1946. gada 18. de-

cembra pavēle par bandu vadītāju un to aktīvu dalībnieku ģimenes locekļu izsūtī-

šanu no Lietuvas PSR; PSRS Ministru Padomes 1948. gada 21. februāra lēmums

"Par nelegāli dzīvojošo bandītu un nacionālistu, bruņotās sadursmēs nogalināto

un sodīto bandītu ģimenes locekļu, kā arī bandītu atbalstītāju - kulaku un viņu

ģimeņu izsūtīšanu no Lietuvas PSR"; PSRS Ministru Padomes 1949. gada 29. jan-

vāra lēmums "Par kulaku un to ģimeņu, bandītu un nacionālistu ģimeņu izsūtīšanu

no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas PSR". 313 Operācijas tika gatavotas un realizētas



pilnīgā slepenībā. Uz pašlaik pieejamo dokumentu bāzes nav iespējams noskaidrot

un nosaukt vārdā tos cilvēkus, kuri sastādījuši deportējamo personu sarakstus un

tos iesnieguši valsts drošības orgāniem. 1949. gada izsūtīšanās par tādiem tiek

uzskatīti vietējo partijas organizāciju partorgi un izpildkomiteju priekšsēdētāji.
Taču no izvesto personu lietām var identificēt LPSR valsts drošības orgānu

amatpersonas, kuras apstiprināja slēdzienus par Latvijas iedzīvotāju deportācijām

1949.-1953. gadā.

1. Noviks Alfons (1908), valsts drošības ministrs, - par 41 544 personām

(1949. g.);
2. Pešehonovs Fotijs (1913), VDM Izmeklēšanas daļas priekšnieka vietnieks, -

par 141 personu (1949.-1953. g.);
3. Vēvers Jānis (1899), valsts drošības ministra vietnieks operatīvajā darbā, -

par 51 personu (1951.-1953. g.).
Daži paraksti: I. Zujāns - 13; Šustins - 13; Kovaļčuks - 7; Poļikarpovs - 6;

Ļakiševs - 5; Mišutins - 2; Jemeļjanovs, V. Kozins, Krašeņņikovs - katram viens

paraksts.

Šo informāciju var papildināt artiem LPSR Valsts drošības ministrijas un LPSR

lekšlietu ministrijas darbiniekiem, kuri 1949. gadā apbalvoti ar Sarkanā Karoga

ordeni un Tēvijas kara 1. pakāpes ordeni "Par sekmīgu speciāla Valdības uzdevu-

ma izpildi". Saraksts "Par PSRS Valsts drošības ministrijas un PSRS lekšlietu

ministrijas orgānu un karaspēka ģenerēju, virsnieku, seržantu, ierindas sastāva

apbalvošanu ar ordeņiem un medaļām" publicēts turpinājumos laikraksta "Pravda"

1949. gada 25. un 26. augusta numurā. Diemžēl tas ir nepilnīgs, jo pēc otrā

turpinājuma saraksta publicēšana tikusi pārtraukta. Pilnībā pieejams saraksts ar

Sarkanā Karoga ordeņa kavalieru vārdiem. Minētie apbalvojumi ir kaujas ordeņi,

un tos piešķīra par nopelniem militārās operācijās kaujas laukā, kas liecina par to,

ka padomju vara deportāciju akcijai piešķīrusi ārkārtēju nozīmi.

1949. gadā ar Sarkanā Karoga ordeni par deportāciju sekmīgu izpildi apbalvoti

šādi LPSR lekšlietu un Valsts drošības ministrijas darbinieki:

1) pulkvedis Vasiļjevs Vladimirs Vasilija d. (1902), Valsts drošības ministrijas

darbinieks;

2) pulkvedis Vēvers Jānis Jāņa d. (1899), valsts drošības ministra vietnieks

operatīvajā darbā;

3) majors Zujans Ivans Donāta d. (1910), VDM 2.N daļas (cīņa pret nacio-

nālajiem partizāniem) priekšnieks;

4) pulkvedis Kozins Viktors Nikolaja d. (1909), VDM 2. daļas (pretizlūkošana)

priekšnieks;
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5) milicijas 3. ranga komisārs Koše|evs Aleksejs Alekseja d. (1906), iekšlietu

ministra vietnieks;

6) kapteinis Larjutins Mihails Pāvela d. (dzimšanas gads nav zināms), VDM

Kuldīgas apriņķa nodaļas priekšnieks;

7) ģenerālmajors Noviks Alfons Andreja d. (1908), valsts drošības ministrs;

8) milicijas pulkvedis Platais Nikolajs Kārļa d. (1905), iekšlietu sistēmas atbil-

dīgs darbinieks;

9) kapteinis Reinholds Pēteris Jāzepa d. (1910), VDM Madonas apriņķa noda-

ļas priekšnieks;

10) kapteinis Tutins Vines Antona d. (1914), bijis VDM Valmieras apriņķa daļas

priekšnieks, vēlāk -VDM 2.N daļas priekšnieka vietnieks;

11) kapteinis Salms Jēkabs Miķeļa d. (dzimšanas gads nav zināms), VDM

Aizputes apriņķa daļas priekšnieks;

12) pulkvedis Širinskis Fjodors Zaharija d. (dzimšanas gads nav zināms),

strādājis VDM struktūrā Madonas apriņķī;

13) ģenerālmajors Eglītis Augusts Pētera d. (1896), iekšlietu ministrs;

14) apakšpulkvedis Jaunpetrovičs Kārlis Ivana d. (1902), VDM Liepājas daļas

priekšnieks.

Kopā par šo operāciju visā PSRS 75 personām piešķirts Sarkanā Karoga ordenis.

"Prav/č/ā"publicētais saraksts papildināts ar virsnieku dzimšanas gadu un ieņemamo

amatu akcijas laikā.

Drīz pēc deportāciju laikā veiktajiem varoņdarbiem visi apbalvotie paaugstināti

amatā. Tagad šie cilvēki ir miruši.

Izsūtījumā specnometinātos Baltijas republiku iedzīvotājus 1952. gadā ieda-

lījās četros kontingentos -"No Baltijas 1941. gadā", "No Lietuvas 1945.-1948. ga-

dā", "No Baltijas 1949. gadā" un "Kulaki no Lietuvas 1951. gadā" un trīs katego-

rijās: izsūtīti uz noteiktu laiku (1941. gads); izsūtīti bez termiņa uzrādīšanas (1945-
--1948. gads) un izsūtīti uz mūžīgiem laikiem (1949. gads). 314

Līdz šim pētījumi par 1949. gadā, kā arī citos gados veiktajām Latvijas iedzīvo-

tāju masveida deportācijām lielākoties balstīti uz tālaika represīvo iestāžu atskai-

tēm un bijuši ierobežoti ar šajos dokumentos atspoguļoto faktu izvēli. Šādi pētījumi

veikti Krievijā, 315 kā arī Latvijā.316

TSDC pētījumā izmantota LR lekšlietu ministrijas Nepamatoti represēto pil-

soņu reabilitācijas nodaļā izveidotā elektroniskā datu bāze par deportētajām per-

sonām,317 kas sastādīta, izmantojot LVA 1897. (1941. gada 14. jūnijā no Latvijas
izsūtīto personu lietas), 1894. (1949. gada 25. martā no Latvijas izsūtīto personu

lietas) un 1994. fonda (1945.-1955. gadā no Latvijas izsūtīto vācu tautības personu,
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reliģisko sektu un antisociālo elementu lietas) dokumentus. Salīdzinājumam izman-

toti 1943. un 1959. gada tautskaites rezultāti, 318 Latvijas Centrālās statistikas

pārvaldes dati (aprēķini) 319 un Latvijas ledzīvotāju reģistra informācija.320

Deportēto personu skaitliskais sastāvs un struktūranalīze

Datu bazē reģistrēto deportēto personu skaits pēc hronoloģijas sadalās šadi:

•No 1941. gada līdz kara beigām 14 428 personas.

• 1949. gadā 42 975 personas.

• Uzskaitītas pēc soda izciešanas (personas, kurām bija aizliegts

atgriezties Latvijā ar LPSR Ministru Padomes lēmumiem) 1376 personas.

• No 1945. gada līdz 1958. gadam (bez 1949. gada) izsūtīts 514 personu.

Šie dati 2-3% robežās sakrīt ar lekšlietu ministrijā veiktajiem aprēķiniem, tāpēc

iespējama pietiekami precīza datu salīdzināmā analīze. 321

1941. gadā deportēja 0,74%, bet 1949. gadā - 2,28% no visiem Latvijas

iedzīvotājiem.

1. att. 1949. gadā deportēto iedzīvotāju etniskais sastāvs

*
Tā uzrādīts deportētās personas izvešanas lietā. Statistikas dati par citu tautību sastāvu

iegūti, summējot baltkrievu, poļu, lietuviešu, igauņu, pārējo un nezināmo tautību iedzīvotāju skaitu.
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1949. gadā 95,60% deportēto bija latvieši, 1,80%-krievi, 0,01%-vācieši

un 2,59% -citu tautību Latvijas iedzīvotāji.

No deportētajiem iedzīvotājiem 1949. gadā deportēto sarakstos 5,20% tika

iekļauti papildus pēc pamatsarakstu sastādīšanas. Tā bija viena no 1949. gada

deportāciju īpatnībām.
Salīdzinot deportēto iedzīvotāju un Latvijas iedzīvotāju struktūru pēc dzimuma,

deportēto personu skaitā ir lielāks sieviešu īpatsvars - 58,10%, kas ir lielāks par

Latvijas iedzīvotāju statistikas datos uzrādītajiem 56,20 procentiem. Kopumā depor-

tēja 2,35% sieviešu un 2,18% vīriešu.

Deportēto personu skaitā bijis liels 20-60 gadu vecu sieviešu īpatsvars -tas

pārsniedz vīriešu īpatsvaru apmēram 1,5 reizes, bet atbilst sieviešu/vīriešu pro-

porcijai 1949. gadā. 31,95% deportēto bijuši vecumā līdz 20 gadiem, 14% - līdz

10 gadiem, bet 7,56% -vecāki par 70 gadiem. Zemnieki sastādījuši 51,90% no

visiem deportētajiem, pirmskolas vecuma bērni un sirmgalvji - 17,80%, skolēni -

16,30 procentus.322

Pamatnācijas īpatsvara samazināšanās

Analīze veikta pēc Latvijas iedzīvotāju reģistra datiem.

5. attēlā salīdzināta latviešu un cittautiešu dzimstība (attiecīgajā gadā dzimušie

latvieši pret tajā pašā gadā dzimušajiem cittautiešiem, procentos).

No diagrammas var konstatēt nelielu dzimstības kritumu -apmēram par 3,60%

1941.-1942. gadā, bet šo parādību nevar attiecināt tikai uz Baigo gadu un depor-

tācijām. Sava loma varēja būt arī karadarbībai Latvijas teritorijā.

Straujš kritums relatīvajā dzimstībā (no apmēram 75% līmeņa) novērojams,

sākot ar 1944. gadu. Šis rādītājs 1946. gadā neatgriezeniski apstājas 40-45%

līmenī līdz pat Latvijas neatkarības atgūšanai.

Deportāciju nāves bilance

Ceļā miruši 183 cilvēki.

Izsūtījumā mirusi 4941 persona, t.L, 12% deportēto.
1877. gadā dzimusī zemniece Veronika Ruseckis, kura 1949. gadā ģimenes

sastāvā tika izsūtīta kā nacionāliste, nomira 1960. gada 5. martā, un tas ir pēdējais

dokumentētais nāves fakts svešumā.

Ceļā piedzimuši seši bērni, no kuriem visi izdzīvojuši un vēlāk atgriezušies

Latvijā.
Dokumentos nav ziņu par izsūtīto nošaušanas faktiem. Tāpat nav ziņu arī par

ceļā uz izsūtījumu dzimušajiem un nomirušajiem bērniem, bet šādi gadījumi ir

aprakstīti liecinieku atmiņās.
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2. att. 1949. gadā deportēto personu sadalījums pēc vecuma

(procentos)

3. att. 1949. gadā deportēto iedzīvotāju vecuma sadalījums līdz 21 gadam

(absolūtos skaitļos)
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4. att. 1949. gadā deportēto iedzīvotāju sadalījums pēc nodarbošanās

Piezīme. 1.-4. att. pēc: LR lekšlietu ministrijas Nepamatoti represēto pilsoņu reabilitācijas nodaļas

datu bāzes.

5. att. Latvijā dzimušo latviešu skaits attiecībā pret cittautiešu skaitu pa gadiem

(pēc LR iedzīvotāju reģistra datiem)
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Nacionālo partizānu un tiesāto nacionālistu ģimeņu
un legalizēto partizānu deportēšana

1949. gada 25.-29. marta represiju vilnis mūsu sabiedrības apziņā saistās ar

varmācīgu zemnieku atraušanu no ierastās nodarbes un deportēšanu ārpus Lat-

vijas teritorijas. Mazāk tiek akcentēts tas, ka vienlaikus izsūtīja arī pārsvarā lauku

sētās strādājošos legalizējušos nacionālos partizānus, partizānu un tiesāto nacio-

nālistu kategorijā ierindoto ģimenes locekļus.
1949. gada deportācijas organizēšana un norises nodrošināšana bija LPSR VDM

galvenais šī gada uzdevums un arī lielākais panākums. Jau kopš dibināšanas

1946. gada 24. martā LPSR VDM bija nodarbojusies ar legalizēto nacionālo parti-

zānu apzināšanu, bet no 1947. gada marta, kad izveidoja 2.N daļu cīņai ar bruņoto

pretošanos, arī ar partizānu legalizēšanu. Tāpat LPSR VDM bija apzinājusi Latvijā

dzīvojošo partizānu ģimenes un tiesāto nacionālistu ģimeņu sastāvu, ģimenes

locekļu dzīvesvietas. Šī informācija noderēja, atlasot potenciālos deportējamos, un

atviegloja deportācijas tehnisko norisi.

Starp 1949. gada martā deportētajām 42 975 personām bija 12 832 nacionālo

partizānu un padomju leksikā par nacionālistiem dēvēto personu ģimenes locekļi, kā

arī legalizētie nacionālie partizāni. 323 Arī daudzi no 29 252 izvestajiem zemniekiem

bija atbalstījuši padomju režīma bruņotos pretiniekus. 324 Tāpēc var pamatoti uzskatīt,

ka 1949. gada masveida deportāciju galvenais mērķis bija neitralizēt nacionālās

pagrīdes bruņotās pretošanās grupas un to atbalstītājus. Par to liecina arī tas, ka

LPSR vadība PSRS valdības pieprasīto 10 000 izsūtāmo kulaku ģimeņu vietā sa-

rakstos iekļāva tikai 9147, taču izsūtāmo personu skaitlisko plānu pārpildīja, izsūtā-

mo sarakstos papildus iekļaujot 3808 partizānu un tiesāto nacionālistu ģimenes.325

Situāciju, kādā pēckara gados pirms 1949. gada deportācijas nonāca Latvijas

zemnieks, raksturo LK(b)P Viļakas apriņķa komitejas sekretāra Kokoreva ziņojums

LK(b)P CX sekretāram J. Kalnbērziņam 1945. gada 11. decembrī. Tajā Kokorevs

norāda, ka "[..] savā lēmumā apriņķa partijas komiteja atzīmēja rupjus revolucio-

nārās likumības pārkāpumus, kurus veikuši VDTK, leTK, citas personas un saim-

nieciskās organizācijas. [..] komiteja paredzējusi praktiskus pasākumus. Apriņķa

prokuroram uzdots nesaudzīgi apsūdzēt tās personas, kuras rīkosies patvaļīgi, veiks

nelikumīgus arestus, kratīšanas, sociālistiskā un pilsoņu īpašuma piesavināšanos,

zemniekiem savlaicīgi neizmaksās atlīdzību par veikto darbu (malkas vešana, labī-

bas izvadāšana v.c.) .."326 Šādu lēmumu pieņemdama, LK(b)P apriņķa komiteja jau

iepriekš paredzēja, ka minētās nelikumības turpināsies.

Vēl zemnieku situāciju raksturo LK(b)P Abrenes apriņķa komitejas sapulcē

teiktais: ".. Daudziem zemniekiem nav izsniegti akti, neskatoties uz to, ka zeme

viņiem iedalīta. Zemnieki nejūt, ka padomju vara iedevusi zemi mūžīgai lietošanai,
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bet ienaidnieki to izmanto aģitācijai .." Šīm zemnieka rūpēm jāpieskaita dzimtbū-

šanas iekārtai identiskās dažādās nodevas valstij, obligātie klaušu darbi un daudz-

viet arī fiziskā iespaidošana, ko atļāvās zemākā līmeņa padomju, Komunistiskās

partijas un represīvo iestāžu darbinieki. Nav brīnums, ka nacionālajos partizānos,

kuri bruņoti cīnījās pret vietējiem padomju aktīvistiem un visai bieži par vēdera

tiesu palīdzēja lauka darbos, zemnieks juta savu aizstāvi. Savukārt partizāni zem-

niekiem nelegālos uzsaukumos norādīja: ".. Jūs, zemnieki, veltīgi netērējiet laiku

un nestaigājiet un nebraukājiet pa komunistu dažādām "izpildu komitejām", un

izbeidziet katru nodevu un klaušu pildīšanu. Mierīgi un ar lielāko paļāvību strā-

dājiet savus lauka darbus un esiet droši, ka vienmēr par Jums ir nomodā un Jūs

sargā Jūsu dēli, brāļi un tēvi -Tēvzemes sargi - partizāni. [..] tie latvieši, kas vēl

arvien baros "sarkano vampīru", kas izsūc latviešu asinis, tiks uzskatīti kā tautas

brāļu nodevēji un kā tādi tiks sodīti ~" 327 Šī situācija zemniekus virzīja uz masveida

nacionālo partizānu atbalstu. LPSR VDK tiesāto partizānu atbalstītāju skaitu ne-

min. Jāpiebilst, ka daudzi kulaku kategorijā iekļautie un 1949. gadā deportētie arī

atbalstīja nacionālos partizānus, taču VDM viņu darbību nebija fiksējusi. Tam

pierādījums ir tagad - pēc vairāk nekā 50 gadiem LR Specdienestu un reabili-

tācijas prokuratūras un tiesu atzinumi nacionālās pretošanās kustības dalībnieka

statusa piešķiršanas lietās, kad tiek pierādīta personas - bijušā zemnieka atbalsts

pretošanās kustībai.

1949. gada marta Latvijas iedzīvotāju deportācijas pamatā bija PSRS Ministru

Padomes 1949. gada 29. janvāra lēmums nr. 390-138. Tomēr traģēdiju centīgi

sagatavoja arī vietējie lēmuma izpildītāji. Jau 1945. gada 2. aprīlī LK(b)P CX sekretārs

J. Kalnbērziņš partijas apriņķu organizāciju un drošības iestāžu vadītājiem attiecībā

par nacionālo partizānu ģimenēm deva padomu: "Izvirziet ultimātu: ja ģimene

bandītus neiespaidos, tās locekļi kā aktīvi bandītu atbalstītāji tiks arestēti, ieslodzīti

koncentrācijas nometnēs." 328

Neatpalika arī apriņķu partijas sekretāri. Tā, piemēram, Ilūkstes apriņķa komitejas

sekretārs Matuzs 1945. gada 1. augustā norādīja:

"Ar katru ģimeni notikusi pārruna, un bandītiem izteikts pēdējais brīdinājums.

Tas devis kaut kādus rezultātus [..] Šie rezultāti būtu nozīmīgāki, ja no katra pagasta

represētu kaut vai vienu ģimeni, kura aktīvi palīdz savam radiniekam - bandītam.

Šādi atsevišķi, bet sistemātiski bandītu ģimeņu represēšanas gadījumi veicinātu

politisko darbu, lai bēguļojošie dezertieri un bandīti, kuri nav noziegušies pret dzim-

teni, brīvprātīgi legalizētos."
329

LK(b)P Cēsu apriņķa komitejas sekretāre L. Zaļkalne

1945. gada 3. decembrī ierosināja: "Mūsu apriņķī ir apmēram 150 ģimeņu, kuru

galvas ir arestēti par Dzimtenes nodevību un sodīti. Lietas par šo ģimenes locekļu

izsūtīšanu līdz izpildei nonāk lēni. Tādēļ daļai iedzīvotāju uzbudinājums nenorimst,
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bet pastiprinās. Mūsu izskaidrošanas darbs nedod rezultātus, un daudzi tic, ka drīz

pienāks viņu kārta. Šāds noskaņojums ir ļoti nevēlams vēlēšanu priekšvakarā.

Protams, ka vajadzīgs pastiprināt iedzīvotāju politisko audzināšanu, satriekt šīs

baumas [..], bet būtu nepieciešams minēto izsūtīšanu atlikt līdz 1946. gada 10. feb-

ruārim un pēc vēlēšanām izsūtīt visus vienā reizē [..]"330

LK(b)P CX biroja priekšlikumos Ministru Padomei 1946. gada jūlijā izskanēja
doma:".. Sakarā ar to, ka Dunavas un citu ciema padomju teritorijās ir saimniecī-

bas, kuru iemītnieki atrodas bandās, bet palikušie ir bandu atbalstītāji, sakarnieki

un slēpēji, apriņķa partijas un izpildkomitejas, leTK un VDTK uzstājīgi lūdz atļauju

izsūtīt un nekavējoties izolēt 25 saimniecību iedzīvotājus. Par šo saimniecību

iemītniekiem ir pietiekoši nopietni pierādījumi. Citādi bandītu ģimenes locekļi jūtas

nesodāmi un plaši propagandē, ka padomju vara baidās viņus aiztikt [..]"331

Jau 1945. gada augustā PSRS VDTK vadība secināja, ka cīņa ar bruņoto pre-

testību Latvijā, izmantojot vienīgi karaspēku, ir neefektīva. Tā LPSR drošībniekiem

pavēlēja ar aģentu un ģimenes locekļu palīdzību panākt bruņoto cīnītāju legali-

zāciju - brīvprātīgu pieteikšanos padomju iestādēm, noliekot ieročus. Tūlīt vietējās

avīzēs bija ieraugāms LPSR iekšlietu komisāra A. Eglīša aicinājums nacionālajiem

partizāniem legalizēties: "Es kā Latvijas PSR tautas komisārs esmu devis lekšlietu

tautas komisariāta apriņķu nodaļām un pagastu orgāniem norādījumus nelietot

represijas pret tiem, kas labprātīgi atgriežas un nožēlo savu rīcību [..]" 332

Paklausot šim aicinājumam un saprotot, ka ilūzijas par Rietumu sabiedroto

valstu militāro piedalīšanos Latvijas atbrīvošanā no PSRS okupācijas bijusi kļūda,

daudzi partizāni bija gatavi nolikt ieročus. Tā, piemēram, LTS(p)A Ilūkstes parti-

zānu pulka (pulka un citus militāro apakšvienību nosaukumus LTS(p)A savām

vienībām deva nosacīti, nevis ievērojot Latvijas Republikas armijas apakšvienībām

noteiktos kvantitatīvos rādītājus) komandieris Staņislavs Urbāns (1906-1958)

1945. gada decembrī legalizēja vairāk nekā 90 no apmēram 200 partizāniem.333

Pirms pulka daļējas legalizācijas S. Urbāns kritiskā situācijā bija cerējis savā pulkā

apvienot apmēram 1000 bruņotu vīru.

S. Urbāna dzīvesbiedre Anna Urbāne (1909-1999) liecināja:".. Mani un Staņis-

lava tēvu izsauca uz Dunavas aptiekas māju, kur bija čekistu mītne. Mūs nicīgi

sagaidīja, vaicājot, ko tad mēs gribot. Tad draudēja un apsolīja, ka, ja Staņislavs

iznāks no meža, viņam nekas nenotiks. Mēs tā ticējām, bet mūs pievīla!"334 S. Ur-

bāns tikās ar iekšlietu komisāru A. Eglīti un pat saņēma viņa rakstisku apliecinājumu,

ka pulka partizānu legalizācijas gadījumā S. Urbāns un viņa padotie netiks repre-

sēti. Latvijas armijas virsnieka vietnieks, kuram Latvijas Republikas laikā bija

ieaudzināta pārliecība par virsnieka godu un dotā vārda turēšanu, ministra -

ģenerālmajorateiktajam ticēja. Virsnieka gods lika uzņemties atbildību arī par saviem
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bezizejā nonākušajiem vīriem, turklāt mājās gaidīja nesen piedzimušais bērns. Tomēr

aizturētais S. Urbāns bija satraukts, jo sievai rakstīja: "Nezinu, kā rītā man labi

klāsies, bet sirds tāda nemierīga, tāda sajūta, it kā dažas stīgas būtu trūkušas iz

dzīvības artērijas. Prāts meklē kādu atrisinājumu, bet... nekādu labāku rīcību nevaru

atrast. Mans galvenais sirds nemiers ir, lai paliktu dzīva mana ģimene un mani

daudzie puiši. Un kā es gribētu strādāt, ja tik valdība nelauztu savu doto solījumu."335

1949. gadā solījumu lauza Valsts drošības ministrija. Lai Ilūkstes apriņķī parti-

zāni nekavētu izvešanu, 1949. gada 10. martā arestēja S. Urbānu, 13. martā-Otto

Rūdolfu Sudrabiņu, 16. martā - Jāni Baltmani (1922) un Albertu Augustu Drei-

mani - legalizējušos LTS(p)A komandierus. 336 Balstoties uz PSRS drošības minis-

tra norādījumu par legalizēto partizānu tiesāšanu, LPSR drošības ministra viet-

nieks J. Vēvers šo cilvēku lietas nosūtīja uz PSRS Valsts drošības ministrijas Sevišķo

apspriedi, kas tiesāja bez liecinieku un apsūdzēto klātbūtnes. Tā legalizēšanās

solījumi atklātībā neparādījās. Hruščova atkušņa laikā S. Urbāns sāka cīnīties par

savu atbrīvošanu no stingrā režīma cietuma Karagandā un atkal pieminēja A. Eglīša

dotās garantijas. Lietu pārskatīja, taču izmeklētājs saņēma PSKP CX akceptētu PSRS

Kara prokuratūras norādījumu S. Urbānu nepratināt par partizānu legalizēšanos. 337

Galu galā 1958. gada 12. martā Karagandas apgabala tiesa pēc Krievijas Federā-

cijas Kriminālkodeksa 136. panta S. Urbānam piesprieda nāves sodu kā militār-

personai (!) pārtīšu slepkavību.
338

1949. gada 25.-29. marta izvešanas skāra vismaz 30 Jēkabpils un Ilūkstes

apriņķa legalizējušos S. Urbāna Ilūkstes partizānu pulka partizānus, 132 viņu

ģimenes locekļus un 31 atbalstītāju.339

Partizānu komandieru represēšana neilgi pirms deportācijas daļēji ļauj saprast,

kāpēc Ilūkstes apriņķī nenotika bruņota pretošanās deportācijām.

Kopumā no 1944. gada līdz 1953. gada oktobrim legalizējās 10 268 partizāni

un bruņoti nelegālisti.340 Cik no viņiem deportēja 1949. gadā, līdz šim vēl nav izpētīts.

Mēģinājumi izvairīties no deportācijām

Izvairoties no vajāšanām, 25.-29. marta deportācijas laikā un neilgi pirms tās

nelegālā stāvoklī pārgājušie iedzīvotāji izveidoja jaunas bruņotas grupas, lai pre-

totos izsūtīšanai uz Sibīriju. Latvijā no izvešanām izvairījās 119 potenciāli depor-

tējamie. Raksturīgi piemēri ir Roberta Ķuzes un Jāņa Beļēviča grupas liktenis Tukuma

un Rēzeknes apriņķī.
1949. gada marta deportācijas laikā Tukuma apriņķa Sēmes pagastā divi no

padomju varas represijām bēguļojoši vīrieši un divas sievietes, kuras paredzēja

izvest, pārvācās uz dzīvi vietējā mežā ierīkotajā bunkurā. Par līderi kļuva piektais

grupas dalībnieks Sēmes pagasta Krīvu mājās nelegāli dzīvojošais Roberts Ķuze.
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Vairāki Sēmes zemnieki grupu apgādāja ar pārtiku, ieročiem, deva patvērumu un

apmeklēja bruņotās grupas bunkuru. LPSR drošības iestāžu dokumentos nav no-

rāžu par grupas dalībnieku aktīvu darbību, bandītismu. To apstiprina arī toreizējais

LPSR VDM 2.N daļas priekšnieka vietnieks J. Zujāns, R. Ķuzes grupas atbalstītāju
krimināllietas izziņā minot, ka grupas bandītiska darbība nav reģistrēta. 341 Tiesājot
sešus grupas atbalstītājus, gan radās problēma, kas tika atrisināta ar tikai totali-

tārai varai piemītošām metodēm.

Problēmu radīja VDM slepenās operatīvās darbības konspirēšanas nepiecie-
šamība. Pirms aresta R. Ķuzes grupas atbalstītājus, uzdodamies par partizāniem,

apstaigāja LPSR VDM specgrupa -trīs aģenti kaujinieki. Jau brīvvalsts laikā viens

no aģentiem - "Lielgabals" bija pazīstams ar R. Ķuzes grupas atbalstītāju Augustu

Šteinbergu. A. Steinbergs viņam uzticējās un VDM aģentus aizveda uz grupas

bunkuru. 342 Uzzinot bruņoto nelegālistu atrašanās vietu, LPSR VDM specgrupa

1949. gada 21. aprīlī apšāva visus R. Ķuzes grupas dalībniekus. 343 Lai atbalstītāji

tiesā nestāstītu par viltus partizāniem, LPSR drošības ministra vietnieks J. Vēvers

lūdza lietu izskatīt PSRS VDM Sevišķajā apspriedē. Tā aizmuguriski un bez infor-

mācijas noplūdes sešus atbalstītājus notiesāja ar brīvības atņemšanu no 10 līdz

25 gadiem, sodu izciešot soda nometnēs Krievijā.344

Katra Latvijas pagasta iedzīvotāji atceras gadījumus, kad 1949. gadā, depor-

tējot ģimenes, bērni, tobrīd nebūdami mājās, palika Latvijā. Daudzi jaunieši savā

sētā vairs neatgriezās, bet nelegāli dzīvoja mežā. Šie padsmitnieki mežā meklēja

tikai slēptuvi. Taču padomju iestādēm tas netraucēja piespriest garus ieslodzījuma

gadus ne tikai šiem režīmam nekaitīgajiem jauniešiem, bet arī viņu radiem un

paziņām, kas puišus apgādāja ar pārtiku un deva patvērumu. Līdzīgs liktenis

piemeklēja arī Latgales jauniešus -Juri un Augustu Gusārus. Viņu vecāki - Naut-

rēnu pagasta zemnieki Agnese un Alberts Gusāri ar 16 hektāriem zemes, vienu

zirgu, trim govīm un piecām aitām kulakos nu nekādi nebija ieskaitāmi. Arī nacio-

nālistu kategorijā neiekļāvās, tomēr 1949. gada deportācija viņiem negāja secen.

J. Gusārs liecināja: "Uzzinot no kāda skolēna, ka mani vecāki izsūtīti, es baidījos

iet mājās. Baidījos, ka arī mani izsūtīs uz Sibīriju."
345 Arī Jura brālis Augusts

izvešanas brīdī neatradās mājās. J. Gusārs: "Man toreiz bija 16 gadu, manam

brālim 18. Mēs nezinājām, kur palikt, tāpēc slēpāmies pie radiniekiem." 346 A. Gusārs

no mājām aizgāja un 1949. gada maijā atgriezās kopā ar bruņotiem nelaimes

biedriem -trim brāļiem Beļēvičiem, kuru vecāki bija izsūtīti uz Sibīriju.

1990. gadā J. Gusārs LPSR VDK izmeklētājam liecināja:

".. Brāļi Beļēviči slēpās mežos pie savām Beļēviču un Sološņiku sādžām, kā

arī savu radinieku un paziņu mājās, šo sādžu izsūtīto saimnieku tukšajās mājās

un bēniņos [..]. Mans brālis un es sapratām, ka visu laiku slēpties pie radinieka
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Bumbīša un pakļaut viņa ģimeni riskam nevarēsim, tāpēc piekritām brāļu Beļē-
viču priekšlikumam slēpties kopā. [..] Kopā ar mums slēpās brāļi Meikališi [..].
Mēs vienkārši bijām grupa, kas slēpās mežā, pie radiniekiem, tāpēc ka pēc

1949. gada vecāku izsūtīšanas mums nebija kur palikt. Mēs baidījāmies, ka pa-

domju varas iestādes mūs saņems un aizsūtīs uz Sibīriju tāpat kā vecākus. Visām

nosauktajām personām bija ieroči, kurus viņiem vajadzēja, lai novērstu arestu

vai aizturēšanu. [..] Brāļu Beļēviču mērķis bija arī atriebties vietējiem iedzīvo-

tājiem, kuri piedalījās viņu vecāku izsūtīšanā uz Sibīriju, atņēma vecākiem īpa-

šumu un tikai daļēji atdeva valstij, bet pārējo pievāca sev [..]. Dažreiz bruņoju-
šies grupas dalībnieki naktīs kaut kur gāja un atgriezās tikai rītausmā. Kur un

kāpēc viņi gāja - nezinu, jo līdzi mani neņēma un arī neko nestāstīja. [..] Viņi
mani uzskatīja par pienapuiku un ieroci nedeva. Es tikai dzīvoju ar viņiem kopā

mežā [..]. Vai ierocis bija manam brālim Augustam - nezinu [..]. Nezinu, vai

mūsu grupas dalībnieki veica terora aktus pret partijas un padomju darbiniekiem

un apzaga māju saimniekus. [..] es un mans brālis [..] nekādos terora aktos un

uzbrukumos laupīšanas nolūkā nepiedalījāmies. Parasti, ja vajadzēja ēst, gājām

uz savu radinieku vai paziņu mājām un lūdzām pabarot vai iedot produktus.

Mūsu radinieki zināja, ka mēs slēpjamies no izvešanas, un labprāt mūs paēdi-

nāja. [..] apmēram 1949. gada maijā, kad mūsu grupa dzīvoja mežā pie Beļēviču

sādžas, brāļi Jānis un Jūlians vakara pusē kaut kur devās bruņoti. Kad naktī vai

rītausmā atgriezās, manā klātbūtnē stāstīja, ka gājuši uz īvulānu sādžu un noga-

linājuši tās iedzīvotāju Adeljānu Patmalnieku. Pēc brāļu Beļēviču teiktā Patmal-

nieks bija saistīts ar viņu vecāku izsūtīšanu uz Sibīriju. Par to viņu uz vietas

nošāva. [..] mantas vai pārtikas produktus viņi no turienes neatnesa. [..] Mēs ar

brāli Patmalnieka nogalināšanā nepiedalījāmies ~"347

Rēzeknes apriņķa Makašānu, Nautrēnu un Dricānu pagastā mītošā astoņu

cilvēku grupa padomju varai kļuva bīstama, tāpēc drošības dienesta darbinieki

izmantoja jau pārbaudīto metodi - bruņotajā vienībā iesūtīt aģentu kaujinieku

specgrupu, visefektīvāk - pazīstamus cilvēkus. 1949. gada 6. septembrī spec-

aģenti nogalināja Jāni, Jūlianu un Jāzepu Beļēvičus un Jāzepu Meikališu. 348

J. Gusārs: "Izmeklēšanas laikā mani nopratināja ar tulka palīdzību, jo krieviski

nemācēju. Kas rakstīts manas pratināšanas protokolos, man nav zināms. Man

tāpat nav zināms, vai tulks man pārtulkoja visu. Tulks bija rupjš un, kad nebiju

apmierināts ar liecību pierakstu protokolā, mani sita. Viņš mani sita arī tad, kad

es neparakstīju nopratināšanas protokolus, kuri bija uzrakstīti nepareizi.

Kad manā lietā notika izmeklēšana, man bija 17 gadu. Likumus es nezināju.
Man piedraudēja, tāpēc parakstīju visu, ko man deva parakstīt. Lēmumu par

apsūdzības uzrādīšanu man neviens nenolasīja un neviens nepaskaidroja pantu
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nenotika pat tiesa. 1950. g. martā izmeklēšanas izolatorā man paziņoja, ka sa-

karā ar PSRS VDM Sevišķās apspriedes lēmumu tieku saukts pie kriminālatbildī-

bas. [..]349 Manu tēvu Albertu Gusāru un māti Agnesi Gusāri 1956. gadā reabilitēja,

un viņi no Sibīrijas atgriezās Latvijā. No atņemtā īpašuma neko neatguva, jo

baiļu dēļ to arī necentās atgūt."350 Jurim Gusāram Sevišķā apspriede piesprieda
10 gadus, bet pilngadīgajam brālim Augustam -25 gadus stingrā režīma nometnē.

Loģiski, ka nākamais represiju aplis skāra zemniekus, kuri viņiem deva pārtiku

un pajumti, -17 cilvēki ilgus gadus pavadīja ieslodzījumā ārpus Latvijas tikai par

to, ka savu izvesto radinieku bērniem neatteica maizes kumosu. 351

Padomju vara darīja visu, lai šķirtu nacionālo partizānu un tiesāto nacio-

nālistu ģimenes locekļus. Bija gadījumi, kad ar brīvības atņemšanu uz pieciem

gadiem notiesāto pilnīgi atbrīvoja, noņemot sodāmību, taču izsūtītā ģimene pa-

lika nometinājumā. Tāpat svešumā palika pēc 1949. gada marta legalizējušos

partizānu izsūtītās ģimenes.352 Tikai pēc 1956. gada 10. marta no soda nomet-

nēm atbrīvotie partizāni un nacionālisti nometinājumā varēja dzīvot kopā ar savām

ģimenēm. Latvijā ilgi nedrīkstēja atgriezties mirušo pretošanās kustības dalīb-

nieku izsūtītās ģimenes, arī mirušo dzīvesbiedres, kuras apprecējās vēlreiz. Vēl

1958. gada 1. jūnijā nometinājumā atradās 1013 partizānu un tiesāto nacionā-

listu ģimenes locekļi, 353 180 no tiem atbrīvoja tikai laikā no 1961. gada līdz

1966. gadam. 354

Deportācijas - genocīds pret Latvijas tautu

Apvienoto Nāciju Organizācijas 1948. gada 9. decembra "Konvencijas par genocīda

novēršanu un sodīšanu par to"355 2. pants definē genocīda pazīmes:

"Šajā konvencijā par genocīdu tiek atzītas darbības, kuras tiek pastrādātas, lai

iznīcinātu pilnīgi vai daļēji kaut kādu nacionālu, etnisku vai reliģisku grupu kā tādu:

a) šādas grupas locekļu noslepkavošana;

b) nopietnu miesas bojājumu nodarīšana vai psihisku traucējumu izraisīšana

šādas /aužu grupas locekļiem;

c) kādai laužu grupai ar nolūku radīti tādi dzīves apstākli, kādos dzīvojot šī

grupa būtu lemta pilnīgai vai daļējai iznīcināšanai;

d) pasākumi, kas vērsti uz to, lai šādai laužu grupai nedzimtu bērni;

c) vardarbīga vienas laužu grupas bērnu nodošana citai ļaužu grupai."

Attiecībā par vainīgo izdošanu tiesāšanai tās valsts kompetentajām tiesām, kuras

teritorijā šie noziegumi pastrādāti, dokumenta 7. pantā noteikts, ka "genocīds un

citi 3. pantā uzskaitītie noziegumi nav uzskatāmi par politiskiem noziegumiem.

Šādos gadījumos Līgumslēdzējas valstis apņemas veikt noziedznieku izdošanu
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saskaņā ar savu likumdošanu un spēkā esošiem līgumiem." Latvijā veiktās depor-

tācijas un to izraisītās sekas satur konvencijā norādītās genocīda pazīmes. Kopā ar

pārējiem padomju varas pasākumiem (Baigā gada akcijas, piespiedu rusifikācija,

Latvijas izšķīdināšana PSRS infrastruktūrā v.c.) tās adekvāti atspoguļo padomju

varas īstenoto politiku okupētajā Latvijā.356

Secinājumi

Darbā galvenā uzmanība pievērsta diviem PSRS/LPSR valsts drošības orgānu

represīvās darbības virzieniem: cīņai pret nacionālās pagrīdes bruņotajām for-

mācijām 1944.-1956. gadā un 1949. gada deportācijām, kuru rezultātā tika noga-

lināti vai represēti daudzi nevainīgi cilvēki.

Darbā skartas arī tās represīvās un militārās struktūrvienības, kuras darbojās

Latvijas teritorijā tiešā PSRS valsts drošības orgānu pakļautībā un terorizēja vai

represēja Latvijas iedzīvotājus, -

• partizānu diversantu grupas, kuras darbojās Latvijā vācu okupētajās teritorijās;

• militārās pretizlūkošanas pārvalde SMERŠ, kura veica tīrīšanas akcijas Sar-

kanās armijas okupētajos Latvijas reģionos;
• valsts drošības orgānu karaspēka vienības, kuras iesaistījās nacionālo par-

tizānu apkarošanā;

• citas taktiskas vienības (LK(b)P, iekšlietu resora operatīvās grupas un iznīci-

nātāju bataljoni), kuras atsevišķos laikposmos sadarbojās ar valsts drošības orgā-

niem un veica līdzīgus uzdevumus.

Dokumenti un liecinieku liecības pārliecinoši pierāda, ka tieši valsts drošības

orgāniem bija izšķirošā loma nacionālās pretošanās kustības sagraušanā pēckara

gados, kad praksē neefektīvi izrādījās tiešie militārie triecieni. Rezultatīvas izrādījās

slēptās operatīvās darbības metodes, kurās izmantoja aģentus (specaģenti kauji-

nieki, kas darbojās leģendētās grupās), tos vervējot arī no partizānu un bijušo

leģionāru vidus un iefiltrējot pretošanās kustībā. Nereti partizānu grupu likvidē-

šanā tika izmantoti spēcīgi narkotiskie līdzekli.

Sekmīgi izrādījās arī padomju varas solījumi amnestēt legalizējušos partizānus.

Aicinājumam atsaucās diezgan daudz partizānu - 1946. gadā legalizējās 987 cil-

vēki. 357 Vairākums legalizēto partizānu gan tika tiesāts vai deportēts 1949. gadā.

Labvēlīgus apstākļus bruņotās pretestības sagraušanai radīja 1949. gada mas-

veida deportācijas, kad no Latvijas administratīvā kārtā izsūtīja 2,28% iedzīvotāju,

no kuriem lielākā daļa bija zemnieki - partizānu reālie atbalstītāji, kā arī agrāk

brīvprātīgi legalizējušies nacionālie partizāni. Saskaņā ar ANO 1948. gada 9. sep-

tembra konvenciju "Par genocīda novēršanu un sodīšanu par to" un Latvijas



Republikas Krimināllikumu 1949. gada deportācijas satur genocīda nozieguma

pazīmes. Lai gan deportācijas tika īstenotas saskaņā ar Komunistiskās partijas un

PSRS izpildvaras direktīvām un to īstenošanā bija iesaistīts PSRS iekšlietu resora

karaspēks un iznīcinātāju bataljoni, tomēr arī LPSR valsts drošības orgānu darbi-

nieki, kuri piedalījās to organizēšanā un izpildē, ir atbildīgi par šo noziegumu.

1953. gadā VDK par savu prioritāti izvirzīja izlūkošanu un pretizlūkošanu. legūtā

pieredze un aģentūra, kas sevi bija sekmīgi pierādījusi, darbojoties pret nacionālo

pagrīdi, noderēja operatīvajās spēlēs ar ārvalstu izlūkdienestiem. Lai arī pamatā

bruņota nacionālā pretošanās šajā laikā bija sagrauta, VDK vairākkārt saņēma

pārmetumus par atteikšanos no aktīvas cīņas pret to. Faktiski šajā laikā bija noti-

kusi tikai taktikas maiņa no masveida represijām uz individuālām. Jaunie VDK

uzdevumi pretizlūkošanas jomā tika vērsti uz visaptverošas kontroles sistēmas

izveidi, to pamatojot ar ārvalstu spiegu un iekšējo pretinieku atklāšanas nepie-

ciešamību. Viens VDK kontroles mehānisms aptvēra cilvēku savstarpējās komuni-

kācijas jomu PSRS iekšienē, otrs bija vērsts uz to, lai nepieļautu nesankcionētas

komunikācijas ar ārpasauli. Svarīga nozīme ir tam, ka visaptverošā sabiedrības

kontrole (informācijas vākšana) bija tiešā veidā saistīta ar represīvajām darbībām,

kas pēc atgriezeniskās saites principa bija vērstas pret padomju varai nevēlamas

rīcības vai informācijas nesējiem.
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Ritvars Jansons, Indulis Zālīte

Establishment of the State Security Institutions in the LSSR

and Their Main Repressive Aims (1944-1956)

Summary

The activities carried out by the security institutions of the LSSR in 1944-1956

are characterized by large-scale repressions of Latvian nationalists: deportations
in 1945 and 1949; liquidation of resistance movement participants - groups of

national partisans and anti-Soviet groups, as well as "spies expose actions" and

different provocations. More than 119 000 people suffered from repressions. In

many cases it is possible to incriminate actions of genocide and war crimes to the

employees of these security institutions.

Already in the autumn of 1943, when Russia was about to occupy the Baltic

States for the second time local operative groups of the NKGB were formed as

subordinated units of the USSR NKGB in Latvia, Lithuania and Estonia. These

groups formed personnel reserves for work in the secret services after the war,

organized intelligence and saboteur groups. They crossed front line to implement

intelligence operations in German occupied territory of the Baltic States already

before the Red Army had entered Latvia. In July 1944, after the second Soviet

occupation of Latvia, the above mentioned operative groups formed NKGB of the

LSSR. At the end of the war and during the first two post-war years NKGB's

dominance over the LSSR security and repressive institutions was limited even in

intelligence and counterintelligence areas. Fight against armed resistance was within

the competence of interior structures, but counterintelligence activities and ope-

rations against saboteurs in the territory occupied by Soviet army was within the

competence of the Counterintelligence Department of the USSR Defence Com-

missariat, called SMERSH. In 1946 SMERSH was liquidated. In March 1947 Division

for Fight Against Armed Resistance (2N Division) of the State Security Ministry of

the LSSR was established instead of SMERSH. The State Security Ministry became

the main security institution of the Soviet regime in the occupied Latvia.

Documents and testimonies of eyewitnesses prove that the state security

institutions had a direct and decisive role in the annihilation of the national resistance

movement in the post-war years. At this time practice showed that direct military

assaults against national partisans were not effective. More fruitful were methods

of masked operative actions where security institutions agencies (very effective

were special agents - combatants in "partisan" groups) created by KGB were

used. The agents were also recruited among national partisans and ex-legionaries

and infiltrated into the resistance movements. Often strong narcotics were used in
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the liquidation of partisan groups. Considerable results were reached with lega-

lisation of the partisans promoted by security institutions.

Final assault in the annihilation process of the armed resistance was the mass

deportation in 1949, when 2.28% of Latvian population were deported on the

administrative basis. The largest part of the deported were farmers -real supporters

of partisans (inter alia -members of partisan families). In March 1949 the previously

legalised partisans were also deported. In accordance with Convention on Prevention

and Punishment of the Genocide of the United Nations Organisation dated with 9

September 1948 and Criminal Law of the Republic of Latvia which came into force

on 1 April 1999 the mentioned deportations can be qualified as genocide crime.

Deportations were carried out in accordance with directives of the Soviet Union's

administrative power and Latvian Communist Party (LKP), but the real executors

of deportations were the USSR interior forces and battalions of destroyers, as well

as employees of the security institutions of the LSSR. All of them are responsible
for this crime.

Since 1953 intelligence and counterintelligence became a priority in the workings

of the security institutions of the LSSR. This agency whose experience had been

proved in the fight against national underground now was used in the operations

against foreign intelligence services. Basically armed national resistance in this

period was destroyed. Security institutions of the LSSR (from April 1954 State

Security Commitee (KGB) of the LSSR) received objections from LKP on refusal

for active fight against armed enemies of the social power. In fact, the tactics from

mass repressions to individual was changed in that time. New goals of KGB in the

counterintelligence area comprised establishment of overall control system. It was

motivated by necessity to disclose foreign spies and inland enemies. One part of

the KGB's control mechanism comprehended the mutual communication of the

people within the territory of the USSR. Other was aimed at the preclusion of

unsanctioned communication outside the USSR. Especially significant was the fact

that overall control of society (obtaining of information) was straightly connected

with repressive actions. According to the feed-back principle, they were turned

against actions or information porters undesirable to the Soviet power.
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LPSR valsts drošības dienesta attīstība un loma

genocīda īstenošanā Latvijā (1944-1953)

levads

Darbā aplūkota Latvijas PSR valsts drošības dienesta vēsture laikposmā no 1944. ga-

da līdz 1953. gadam. Šī tēma var būtiski paplašināt izpratni par pēckara periodu

Latvijā, kas raksturīgs ar masveida, kā arī atsevišķu personu represijām. Svarīgi ir

izsekot represiju iniciēšanas un izpildes mehānismiem, kas liek pārvērtēt ne vienu

vien sabiedrībā valdošu stereotipu.

Darba 1. un 2. nodaļā apskatīts, kā radās rīkojumi par represijām, kāds bija to

ceļš līdz izpildītājiem un kā tika kontrolēta šo rīkojumu izpilde. LPSR drošības

orgānu darbība skatīta kopsakarībā ar citām padomju varas struktūrām - Komu-

nistisko partiju, likumdošanu un izpildvaru.

3. nodaļā analizēta LPSR valsts drošības orgānu kadru politika. Atse-

višķās apakšnodaļās sniegts īss ieskats LPSR valsts drošības orgānu vadī-

tāju biogrāfijās, analizētas izmaiņas kadru politikā, apskatīts, kā cīņa par varu

Maskavā 50. gadu sākumā ietekmēja LPSR Valsts drošības ministriju (VDM), kā

arī aplūkota drošības orgānu prettiesiskā darbība kara beigās un pirmajos pēc-

kara gados.

4. nodaļa veltīta masveida un individuālajām represijām. Tajā apskatītas arī

valsts drošības dienesta metodes, kuras lietoja, lai realizētu represīvās funkcijas

un iegūtu informāciju par cilvēkiem, kuru uzskati atšķīrās no PSRS noteiktajiem

standartiem. Nodaļas noslēgumā uzmanība pievērsta tādam jautājumam kā garīdz-

niecība un drošības dienests.

Pēdējās - 5. nodaļas ietvaros mēģināts izsekot, kādus uzdevumus LPSR drošī-

bas iestādes veica, piedaloties valsts uzņēmumu un iestāžu kadru atlasē un pārbau-

dē, kas bija viens no netiešo represiju īstenošanas paņēmieniem Padomju Savienībā,

kuru rezultātā tika ierobežotas personas tiesības un brīvība (pārvietošanās brīvība,

karjeras iespējas, profesionālā izaugsme, izglītības iegūšana v.c), kas pēc būtības

ir rupji cilvēktiesību pārkāpumi.
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1. Valsts drošības dienesta loma un vieta

PSRS represīvajā sistēmā

Realizējot valsts varu, Padomju Savienībā būtiska loma bija attiecībām starp

augstākajām varas struktūrām -Komunistisko partiju (VK(b)P, vēlāk -PSKP CX),
likumdošanas varu - PSRS Augstāko Padomi (PSRS AP), izpildvaru - PSRS Mi-

nistru Padomi (PSRS MP) un drošības orgāniem - PSRS Valsts drošības tautas

komisariātu/Valsts drošības ministriju/lekšlietu ministriju/Valsts drošības komiteju

(PSRS VDTK/VDM/leM/VDK), ko papildināja attiecības ar republiku attiecīgajām

instancēm. Drošības iestādēm izvirzītie uzdevumi bija atkarīgi ne vien no objektī-

viem apstākļiem - konkrētas vēsturiskās situācijas, bet arī no tā, kāda vieta

attiecīgajā laikposmā drošības dienesta darbiniekiem bija atvēlēta varas hierarhijā.

Ilustrācijai var minēt 1949. gada iedzīvotāju deportāciju sagatavošanu Latvijā.

• 1949. gada 18. janvārī Latvijas K(b)P CX pirmo sekretāru J. Kalnbērziņu

izsauca pie Staļina. 1 Tas liecina, ka visnozīmīgākos PSRS iekšpolitiskos lēmumus

pieņēma Staļins.

• 1949. gada 29. janvārī PSRS MP pieņem lēmumu par personu pārvietošanu

no Baltijas republikām. 2

• VK(b)P CX Politbirojs apstiprina minēto PSRS MP lēmumu, pamatojot to ar

VK(b)P CX Latvijas biroja, LK(b)P CX un LPSR MP priekšlikumu, un uzdod PSRS

VDM veikt attiecīgo kategoriju personu izsūtīšanu pēc LPSR MP apstiprinātiem

sarakstiem, bet citas personas - pēc PSRS Sevišķās apspriedes lēmuma. Izsūtāmo

konvojēšana un pārvešana jānodrošina PSRS leM3
(precīzs laiks, kad lēmums

apstiprināts attiecībā uz Latviju, nav zināms).
• PSRS VDM izdod pavēli "ripuöoü" (precīzs pavēles izdošanas datums nav

zināms), kas uzskatāma par deportācijas plānu. 4

• 1949. gada 17. martā LPSR MP pieņem lēmumu nr. 282, kurā paredzēts:

"1. Izsūtīt ārpus Latvijas PSR specnometinājumā uz PSRS attālajām vietām 10 000

kulaku ģimeņu.

2. Apstiprināt apriņķu darbaļaužu deputātu izpildkomiteju iesniegtos sarakstus

par kulaku ģimenēm, kuras paredzēts izsūtīt.

3. Kulaku ģimeņu izsūtīšanu uzdot Latvijas PSR Valsts drošības ministrijai." 5

• Dažas dienas pirms operācijas rajona vai pilsētas izpildkomitejas priekš-

sēdētājs paraksta izsūtāmo sarakstu, to izskata attiecīgā rajona vai pilsētas partijas

komitejas pirmais sekretārs un VDM vietējās daļas priekšnieks. 6

Attiecībā par augstāko varas pārvaldi jāuzsver, ka kopš 1941. gada, kad Staļins

kļuva par PSRS Tautas Komisāru Padomes (TKP, vēlāk MP) priekšsēdētāju, vien-

laikus izpildot arī VK(b)P CX pirmā sekretāra pienākumus, valstī paaugstināja
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izpildvaras statusu.7 Ne velti, parakstot PSRS TKP un VK(b)P CX kopējus lēmumus,

vispirms tos parakstīja Staļins, bet pēc tam PSKP CX sekretārs G. Maļenkovs.

Šāda kārtība saglabājās arī pēc Staļina nāves līdz pat 1955. gadam. 8 Tomēr būtu

maldinoši pārspīlēt partijas lomas mazināšanos PSRS iekšpolitisko jautājumu

risināšanā. Komunistiskās partijas pieņemtie ideoloģiskie lēmumi ietekmēja arī LPSR

drošības dienesta statusu.

No 1944. gada līdz 1947. gadam Rīgā atradās VK(b)P CX Latvijas birojs,9 kuram

tieši bija pakļauti pilnvarotie, piemēram, viens no viņiem (ģenerālleitnants Bab-

kins) pārraudzīja LPSR VDTK (vēlāk VDM) un leTK orgānu darbību. 10 Protams,

viņš nebija vienīgais, kurš pārraudzīja LPSR represīvo iestāžu darbību, jo ar šo

jautājumu nodarbojās LK(b)P CX, VDTK, leTK un TTK (Tieslietu tautas komisa-

riāts) Kadru sektors un Administratīvā daļa. lestāžu nosaukumi mainījās, bet

nemainīgs palika to mērķis - pārraudzīt represīvo iestāžu kadru politiku un dar-

bību. 11 Arī vēlāk dažādu augstākās varas pārstāvju cīņas Maskavā ietekmēja dro-

šības dienestu. Turklāt PSRS valsts drošības ministra statuss bija atkarīgs no tā,

vai viņš ir vai nav Politbiroja loceklis.

PSRS VDTK/VDM/leM/VDK izdeva pavēles, rīkojumus un instrukcijas, kuras

bija obligātas teritoriālo orgānu darbiniekiem. Protams, reizēm bija iespējamas

dažādas rīkojumu interpretācijas. Tā Lietuvā, pamatojoties uz 1952. gada 26. sep-

tembra direktīvu nr. 161 (tās teksts Baltijas valstu arhīvos nav atrasts), republi-

kas VDM vadība uzdeva divu dienu laikā no aģentūras tīkla izslēgt aģentus un

rezidentus, kuri ir

a) partijas aparāta darbinieki,

b) rajona padomju, arodbiedrību un komjaunatnes organizāciju vadošie dar-

binieki,

c) darbinieki, kuri apkalpo rajona partijas komiteju. 12

Igaunijas PSR VDM šajā laikā saviem darbiniekiem norādīja, ka no aģentūras

tīkla jāizslēdz arī konspiratīvo dzīvokļu turētāji. Jautājums par zemākā līmeņa

vadītājiem, piemēram, rajonu un pilsētu deputātu padomju deputātiem, kuri neieņē-

ma vadošus amatus, Igaunijā tika saskaņots ar republikas VDM vadību. 13

50. gadu sākumā, lai par kādu personu izziņotu Vissavienības meklēšanu,

lēmumu par to vajadzēja apstiprināt PSRS VDM Galvenās pārvaldes vai daļas

priekšniekam vai viņa vietniekam, savienotajās un autonomajās republikās - VDM

ministriem vai viņu vietniekiem, VDM apgabalu pārvalžu priekšniekiem vai viet-

niekiem, VDM dzelzceļa un ūdens baseina pārvalžu un daļu priekšniekiem.
14 Drošī-

bas iestāžu kārtība noteica, ka svarīgākie jautājumi jāsaskaņo ar augstāko priekš-

niecību. Savukārt ar PSRS VDM pavēlēm un rīkojumiem, ko saņēma LPSR drošības

orgānu ministrs, nepieciešamības gadījumā iepazīstināja ierindas darbiniekus.
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Protams, lai perifērijas orgāni ar savu darbību neizjauktu kādu centrālā apa-

rāta operāciju, operatīvos pasākumus saskaņoja. Tāpēc centrs Lietuvas PSR VDM

1951. gadā neļāva inscenēt "amerikāņu spiegu desanta" izsēdināšanu Kretin-

gas rajonā, lai iefiltrētos "Žemaiša" bandā un to likvidētu. PSRS VDM 2. galve-

nās pārvaldes priekšnieka vietnieks pulkvedis A. Noviks vairāku iemeslu dēļ

neakceptēja perifērijas darbinieku priekšlikumu, jo: "amerikāņu desants" var at-

stāt nevēlamu ietekmi uz svārstīgiem elementiem, turklāt Palangas rajonā

1949. un 1950. gadā iesūtītas divas angļu spiegu grupas, un tur atrodas tikša-

nās punkti, kurus izmanto pretizlūkošanā. Nav izslēgta īstu spiegu ierašanās

šajā rajonā. 15

Jāsecina, ka drošības iestāžu darbība nav atdalāma no PSRS vadošā spēka -

Komunistiskās partijas. Šīs attiecības pētījumā aplūkotas atsevišķā nodaļā. Tomēr

VDK kā represīvai spēka struktūrai bija būtiska loma varas realizēšanas mehānis-

mā- un ar to nācās rēķināties. Svarīgi bija tas, kas kontrolēs un vadīs drošības

iestādes, tāpēc atbilstoši politiskajai konjunktūrai valstī mainījās drošības iestāžu

vieta un loma varas hierarhijā. Nereti to diktēja ne vien objektīvi, bet arī subjek-

tīvi faktori -indivīdu un grupu cīņa par varu.

2. Komunistiskās partijas un VDTK/VDK

attiecības un mijiedarbība

Aplūkojot Komunistiskās partijas un drošības dienesta attiecības, jāuzsver, ka

Latvijas PSR augstākos nomenklatūras darbiniekus VDTKTVDM/leM/VDK amatos

apstiprināja VK(b)P Centrālā komiteja, vēlāk analogus lēmumus pieņēma LK(b)P

CX, 16 bet atlaida no darba tikai ar īpašu VK(b)P CX lēmumu. 17

Protams, drošības dienesta darbinieki bija Komunistiskās partijas biedri, kuriem

vajadzēja pildīt partijas pieņemtos lēmumus. Taču pirmo pēckara gadu dokumenti

liecina, ka apriņķu drošības dienesta vadītāji ne vienmēr bez ierunām izpildīja partijas

komitejas sekretāra norādījumus.

īpaši saspringtas attiecības bija izveidojušās Ilūkstes apriņķa partijas komitejas

pirmajam sekretāram S. Matuzam ar vietējās VDTK daļas priekšnieku. Partijas

sekretārs saskaņā ar LK(b)CK 1945. gada 18. septembra lēmumu "Par pasākumiem,

lai nostiprinātu darba disciplīnu uzņēmumos" aizrādīja VDTK apriņķa daļas priekš-

niekam Sokolovam, ka viņš bez saskaņošanas ar Sakaru kantori un partijas komiteju

lūdzis Valsts drošības tautas komisariātu pieņemt darbā Sakaru tautas komisariāta

atsūtīto darbinieci. 18

Pēckara gados apriņķos nereti izveidojās situācija, kad notika savstarpēja cīņa

starp partijas sekretāriem, VDTK/VDM daļas priekšnieku un prokuroru.
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Lai nodrošinātu līdera pozīcijas, apriņķu augstākās amatpersonas darīja zinā-

mus atklātībai faktus, kas citos gadījumos tiktu noklusēti. Gan šī mērķa sasniegšanai,

gan lai nodrošinātos pret varbūtēju "pretinieka" uzbrukumu, tika vākti kompro-

mitējoši materiāli par konkurentiem un nepieciešamības gadījumā ziņas nosūtītas

LK(b)P Centrālajai komitejai.

Kā piemēru var minēt Talsu apriņķa prokurora J. Pēdas sūdzības izskatīšanu

LK(b)P CX 1948. gadā. J. Pēda ziņoja, ka VDM Talsu apriņķa daļas priekšnieks

P. Antonovs neko nedara, lai pārtrauktu iznīcinātāju bataljona kaujinieku zādzības,

laupīšanas un huligānismu, ko atbalsta arī atsevišķi drošības dienesta darbinieki,

un tā vietā, lai tos atmaskotu, nodarbojas ar apmelojošu materiālu vākšanu par

prokuratūras darbiniekiem.

Izmeklējot sūdzību, LK(b)P CX noskaidroja, ka VDM daļas priekšnieks P. Anto-

novs ziņojis Talsu apriņķa partijas komitejas sekretāram, ka par prokuratūras

darbinieku Žurkovski ir kompromitējoši materiāli. Vēlāk pārbaudes rezultātā infor-

mācija neapstiprinājās un noliegtas tika arī iznīcinātāju bataljona kaujinieku neli-

kumības. LK(b)P CX abiem strīdniekiem vismaz uz laiku lika samierināties. 19

Partijas arhīva dokumenti liecina, ka VDTK/VDM nosūtīja informatīvos ziņoju-

mus partijas komiteju pirmajiem sekretāriem; daudzi dokumenti nav saglabājušies

līdz mūsdienām, jo 1948. gadā LK(b)P CX sekretārs J. Kalnbērziņš un Sevišķā

sektora vadītājs N. Kurbatovs nosūtīja apriņķu partijas komiteju sekretāriem rīko-

jumu, kurā norādīja, ka turpmāk apriņķa VDM un leM daļas specpaziņojumus var

pieņemt tikai partijas sekretāra palīgs un saņemtie dokumenti jāiznīcina ne vēlāk

kā pēc trijiem mēnešiem. 20 Izpildot šo rīkojumu, sadedzināja daudzus dokumentus,

kas atklāja drošības dienesta un partijas darbinieku ciešo sadarbību represijās pret

okupētās teritorijas iedzīvotājiem.

Komunistiskās partijas dokumentos var iepazīties ar informāciju, ko VDTK/VDM

darbinieki nosūtīja partijas komiteju pirmajiem sekretāriem. 21 Sadarbība, t.i., infor-

mācijas apmaiņa, bija abpusēja. Jau 1944. gadā partijas Ilūkstes apriņķa komitejas

birojs uzdeva partijas, padomju un saimniecības organizāciju vadītājiem, pagastu

izpildkomiteju priekšsēdētājiem un partorgiem sniegt praktisku palīdzību IeTK un

VDTK orgāniem. 22 Šajā sakarībā reizēm tomēr radās dažādi pārpratumi. VDM

Valmieras apriņķa daļas priekšnieks V. Tutins 1947. gadā pārmeta partorgiem, ka

viņi organizē paralēlas speciālās grupas
23 un neuztur ciešus kontaktus ar drošības

orgāniem, aizkavē iegūtās informācijas iesniegšanu drošības orgāniem, tādējādi tā

zaudējot operatīvo vērtību. 24

40. gadu beigās Komunistiskā partija pastiprināja kontroli pār drošības die-

nestiem. Ne velti VK(b)P CX sekretārs, vienlaikus arī CX Kadru pārvaldes priekšnieks

A. Kuzņecovs, iespējams, tāpēc, ka Kremlī notika kārtējā cīņa par varu, kādā
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1948. gada sanāksmē paziņoja, ka Kadru pārvaldei jākontrolē ne tikai partijas, bet

arī ministriju darbinieki, to skaitā Valsts drošības ministrija. Viņš brīdināja VDM

darbiniekus:"[..] Valsts drošības orgānu darbs ir turpināt Centrālās komitejas darbu,

bet tikai citiem līdzekļiem" un "[..] mazākā valsts drošības dienestu pretnostatī-

šana partijas aparātam pārvērš to par nepartijisku dienestu". 25 Šī nostādne iedro-

šināja partijas komiteju darbiniekus Latvijā, un nereti viņi aizrādīja VDM darbinie-

kiem par nevērīgu attieksmi pret atsevišķu ideoloģisku pasākumu izpildi.

Tā LK(b)P Talsu apriņķa komitejas instruktors Maksimovs izteica pārmetumus

VDM darbiniekiem, ka viņi nepiedalās politnodarbībās, aizbildinoties ar aizņemtību

darbā; pārbaude gan viņu pārslogotību neapstiprināja.26 Vai arī cits piemērs - VDM

Ventspils daļas darbinieks A. Bundulis atteicās rakstīt VK(b)P vēstures īsā kursa

konspektus. 27 Nav lieki piebilst, ka vēlāk šādus starpgadījumus dokumentos bieži

vien nepieminēja. Protams, šajā laikā VDM darbinieku galvenais uzdevums nebija

partijas vēstures konspektu rakstīšana.

1949. gada aprīlī LK(b)P CX pārstāvji, zinādami apriņķu partijas līderu tieksmi

komandēt drošības dienesta darbiniekus, ieteica apriņķu partijas komiteju pirma-

jiem sekretāriem neiesaistīt čekistus -komunistus ilgstošā šefības darbā kolhozā,

lai neatrautu viņus no pamatuzdevuma -cīņas ar "buržuāziskajiem nacionālistiem". 28

Notikumus Latvijā vistiešāk ietekmēja kadru maiņas Maskavā. 1951. gada

11. jūlijā ar īpašu VK(b)P CX lēmumu S. Ignatjevu iecēla par partijas CX pārstāvi

PSRS VDM, bet jau augustā apstiprināja par VDM ministru. Ministrijā S. Ignatjevs

vadošos darbiniekus nomainīja ar partijas funkcionāriem - par ministra vietnieku

kadru jautājumos kļuva bijušais Odesas apgabala partijas komitejas pirmais sekre-

tārs A. Jepiševs. S. Ignatjevs atklāti pauda neuzticību valsts drošības dienesta

virsniekiem, apvainojot viņus politiskās modrības zaudēšanā, strādāšanu "baltos

cimdos" u.tml.29

No 1950. gada līdz 1952. gadam S. Ignatjevs vienlaikus bija arī VK(b)P CX

Partijas un komjaunatnes daļas vadītājs. 30 Viņa laikā pastiprinājās partijas kontrole

pār drošības iestādēm. Ne velti VK(b)P CX 1951. gadā pieņēma lēmumu "Par

nelabvēlīgu lietu stāvokli VDM".31

Līdzīgus lēmumus pieņēma arī Latvijā, piemēram, LKP CX 1952. gada 27. de-

cembra lēmums "Par Ventspils pilsētas VDM daļas darbinieku rupjiem padomju

likumdošanas pārkāpumiem", 32 tomēr visnozīmīgākais bija 1953. gada 24. februārī

pieņemtais LKP CX lēmums "Par nopietniem trūkumiem VDM darbā ar kadriem". 33

Ar kompromitējošu materiālu vākšanu par LPSR VDM vadību nodarbojās tās

centrālā aparāta partijas komitejas sekretārs V. Kanters, kurš 1952. gada 12. sep-

tembrī nosūtīja PSRS VDM Izmeklēšanas brigādes vadītājam Meščanovam 16 lap-

pušu garu ziņojumu par dažādiem pārkāpumiem LPSR VDM darbībā, uzsverot
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nepartijisko A. Novika, J. Vēvera un A. Jefimova attieksmi pret kadru atlasi,

audzināšanu un izvietošanu. V. Kanters neaizmirsa atgādināt, ka pirms LPSR VDM

partijas pirmorganizācijas atskaites un vēlēšanu sapulces viņš lūdzis A. Jepiševu

nosūtīt uz Rīgu darbinieku, lai tas piedalītos partijas sapulcē. 34 Protams, notieko-

šais LPSR VDM jāskata kontekstā ar procesiem PSRS, starp tiem pakāpenisks

partijas nomenklatūras varenības pieaugums.

1952. gada 29. janvārī PSRS valsts drošības ministrs S. Ignatjevs griezās pie

VK(b)P CX sekretāra G. Maļenkova ar ierosinājumu, kura būtība bija sekojoša - ja

personām, kuras ieņem atbildīgu amatu partijas un padomju aparātā, ir bijušas

izveidotas operatīvās uzskaites lietas, tās pārbaudīt no jauna un turpmāk aizliegt

šādas uzskaites lietas, un veikt minēto personu operatīvo izstrādi. 35 Nav gan zi-

nāms priekšlikuma tālākais liktenis. Saskaņā ar 1952. gada 26. septembra PSRS

VDM direktīvu nr. 161 no aģentūras tīkla izslēdza Komunistiskās partijas un kom-

jaunatnes sekretārus un aparāta darbiniekus, viņu personīgās lietas iznīcināja, par

to informējot republiku partijas pirmos sekretārus. 36 No šī laika (līdz pat PSRS

sabrukumam) jebkuru aģentu, kurš ieņēma kādu nomenklatūras amatu, automā-

tiski izslēdza no aģentūras tīkla, un drošības dienesta darbinieku pienākums bija to

dokumentu iznīcināšana, kas liecināja par viņa sadarbību ar slepeno dienestu.

Protams, kamēr pastāvēja Staļina diktatūra, neviens nomenklatūras darbinieks

nevarēja būt drošs, ka netiks arestēts un viņu nepiespiedīs atzīties visneiedo-

mājamākajos noziegumos. 37 Pēc Staļina nāves komunisti nereti atklāti runāja, ka

baidās no apcietināšanas. 38 Nevar noliegt šo baiļu pamatotību, tomēr komunisti un

pat VK(b)P biedru kandidāti saskaņā ar PSRS TKP un VK(b)P CX 1938. gada

1. decembra lēmumu atradās privileģētā stāvoklī, jo viņus drīkstēja arestēt tikai ar

vietējo partijas orgānu piekrišanu. 39

Laikā, kad iekšlietu ministra amatā atradās L. Berija, mazinājās Komunistiskās

partijas ietekme uz drošības dienesta darbiniekiem. Pēc iekšlietu ministra krišanas

nežēlastībā viņu apsūdzēja ziņu vākšanā par savienoto republiku partijas dar-

biniekiem. 40 LPSR leM centrālajā aparātā 1953. gadā no 16. aprīļa līdz 23. jūlijam

nebija notikusi neviena partijas kopsapulce,
41 to vēlāk izskaidroja ar leM struktūru

reorganizāciju. Politisko apstākļu maiņa ietekmēja arī drošības iestāžu partijas

pirmorganizāciju darba aktivitāti -jau augustā notika divas partijas sapulces. 42

PSKP CX 1953. gada jūlija plēnumā L. Beriju apsūdzēja noziedzīgā darbībā,

kuras mērķis bijis lekšlietu ministriju nostādīt augstāk par partiju un valdību.43 Pēc

L Berijas apcietināšanas 1953. gada vidū vietējās partijas iestādes saņēma atļauju

veikt valsts drošības orgānu pārbaudes. Partijas kontroles pastiprināšana pār valsts

drošības iestādēm notika zem lozunga "Atgriešanās pie ļeņiniskajiem principiem

VĀK/leM darbā" un aiz nepieciešamības ievērot sociālistisko likumību.
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LKP CX, rajonu un pilsētu partijas komiteju sēdēs nereti kritizēja drošības

iestādes. LKP Jelgavas pilsētas pirmais sekretārs M. Āršs CX 7. plēnumā 1953. gada

13. jūlijā minēja gadījumu, kad bijušais leM daļas priekšnieks V. Brolišs atteicies

viņu informēt par dažiem jautājumiem, aizbildinoties ar operatīvo noslēpumu.44

Pastiprinātā Komunistiskās partijas kontrole pār VDK radīja neapmierinātību drošī-

bas dienesta darbiniekos. Ne velti leM Līvānu daļas partijas pirmorganizācijas

18. jūlija sapulcē kāds darbinieks uzdeva jautājumu: "Kā praktiski izpaudīsies par-

tijas kontrole pār leM orgānu operatīvo darbu?" 45 Šajā laikā rajonu partijas komi-

teju plēnumos drošības iestāžu darbinieki, uzsverot sava darba nozīmīgumu, minēja

gadījumus, kad, viņuprāt, zaudēta politiskā modrība. 46 Arī partijas pārstāvji aicināja

pastiprināt cīņu ar latviešu nacionālistiem. Savukārt LKP CX biroja 1953. gada

27. oktobrī pieņemtais lēmums par bruņoto bandu likvidāciju apliecināja šī pasā-

kuma prioritāro nozīmi.47

Lai arī bieži tika deklarēts - "VDK - tā ir bruņota komunistu vienība", tomēr

dzīvē drošības dienesta un Komunistiskās partijas darbinieku attiecības nebija

vienkāršas. Kara beigās un pirmajos pēckara gados pirmie no Komunistiskās partijas

nebija tik atkarīgi kā vēlāk. Turklāt Komunistiskās partijas loma pastiprinājās

pakāpeniski un nebija saistāma tikai ar 1953. gadu, kad par PSKP CX pirmo

sekretāru kļuva Ņ. Hruščovs. Pieaugot partijas nomenklatūras ietekmei, tā centās

mazināt drošības dienesta lomu, lai pasargātu partiju no represijām. Latvijas arhīvu

dokumenti liecina, ka procesi, kas notika Maskavā, ietekmēja LKP CX un LPSR

drošības dienesta attiecības.

3. Valsts drošības iestāžu kadru politika 1944.-1953. gadā

LPSR VDTK/VDM/leM/VDK vadītāji

Neapšaubāmi, ka visplašāk pazīstamā persona Latvijas drošības dienesta vadītāju

vidū ir ģenerālmajors Alfons Noviks - leTK/VDM vadītājs Latvijā no 1940. gada

augusta līdz 1941. gada martam un no 1944. gada maija līdz 1953. gada februārim. 48

A. Noviks dzimis Ludzas apriņķa Mērdzenes pagastā 1908. gada 13. februārī.

1928. gadā mācījās Latvijas Universitātē un bija saistīts ar sarkano pagrīdi, dar-

bojās Elmāra Brieža vadītajā nelegālajā komjaunatnes organizācijā (nelegālās

darbības dēļ viņam neļāva pabeigt mācības). VK(b)P biedrs no 1932. gada. Tajā

pašā gadā ar Komunistiskās partijas lēmumu nosūtīts uz "specializētām apmā-

cībām" PSRS. Robežu šķērsoja kopā ar savu skolasbiedru Ivanu Zujānu -vēlāko

iekšlietu ministru. 1933. gadā atgriezās Rīgā un oktobrī kopā ar Jezupu Trukšānu

un Pēteri Leibču organizēja Daugavpils apgabala komjaunatnes konferenci. Par

to viņu arestēja un 1934. gada augustā notiesāja uz astoņiem gadiem katorgā.
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Vēlāk drošības dienesta darbinieki runāja, ka sakarā ar amnestiju 1938. gada
novembrī Noviks atbrīvots pret parakstu Latvijas Politpārvaldei, ka turpmāk
neveiks nekādu pret Latvijas valsti vērstu politisku vai cita veida darbību, tomēr

viņš nelegālo darbību turpināja. A. Noviks parakstu par lojalitāti pret Latvijas

valsti bija devis bez saskaņošanas ar Latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas

Centrālo komiteju.

Daudziem Staļina laika darbiniekiem nebija noslēpums, ka Padomju Savienībā

nereti glabāja kompromitējošus materiālus par priekšniekiem, pietaupot tos iz-

devīgam brīdim, piemēram, pārāk vaļsirdīga atzīšanās iepriekšējā režīma izmek-

lētājam, kuras dēļ arestēja vairākus biedrus utt.49

1940. gadā pēc Latvijas okupācijas A. Noviku iecēla par Daugavpils rajona

Politiskās pārvaldes priekšnieku, 50 bet no 1940. gada augusta līdz 1941. gada

martam un no 1944. gada maija līdz 1953. gada februārim viņš bija leTK/VDM

vadītājs Latvijā. 51 Otrā pasaules kara gados no 1941. gada oktobra līdz 1943. gada

decembrim A. Noviks ieņēma PSRS leTK/VDTK nodaļas vadītāja, bet no 1943. gada

decembra līdz 1944. gada jūlijam - VDTK operatīvās grupas priekšnieka amatu

Pavlovo Posadā. 52 1949. gadā A. Noviku apbalvo ar Sarkanā Karoga ordeni par

Latvijas iedzīvotāju masveida deportāciju organizēšanu un īstenošanu. 53
Viņš saņē-

mis arī PSRS apbalvojumus par cīņu pret nacionālo pretošanās kustību un opera-

tīvajām spēlēm ar ārzemju specdienestiem, kaut gan faktiski šo darbu vadīja viņa

vietnieks J. Vēvers.

Jau 1952. gada 25. jūlijā LPSR VDM partijas pirmorganizācijas ikgadējā atskai-

tes un vēlēšanu sapulcē A. Noviku kritizēja par pārlieku ministrijas kadru politikas

liberalizāciju, kuras rezultātā vairāki ministrijas vadošie darbinieki sākuši amorālu

dzīvesveidu. 54 LKP CX biroja 1953. gada 24. februāra lēmumā "Par nopietniem

trūkumiem LPSR VDM darbā ar kadriem" A. Novikam pārmests, ka viņš atbalstījis

sakompromitējušos darbiniekus V. Kozinu, A. Mostovoju, A. Tverdohļebenko,

B. Knipstu, Oņiščenko, Moisejevu, Fjodorovu un slēpis to izdarības. Par pieļauta-

jām kļūdām kadru atlases, izvietošanas un audzināšanas darbā bijušo valsts drošī-

bas ministru izslēdza no LKP CX biroja un izteica stingro rājienu. 55 (Sīkāk sk.

"Centrālās varas cīņu ietekme uz LPSR VDM vadību 50. gados".)

Ar 1953. gada 3. marta LKP Centrālās komitejas lēmumu A. Noviku apstipri-

nāja par LPSR lauksaimniecības ministra vietnieku kadru darbā. 56

1994. gadā pret A. Noviku tika izvirzīta apsūdzība pēc Latvijas Kriminālkodeksa

68. 1
panta par genocīdu pret Latvijas iedzīvotājiem, kas izpaudies nevainīgu cil-

vēku masveida slepkavībās, apcietināšanā, deportācijās, terorizēšanā un citās

ļaundarībās. 1996. gadā viņu notiesāja, piespriežot mūža ieslodzījumu. Miris

cietumā 1996. gada 3. aprīlī.



486 Padomju okupācija Latvijā, 1944. gads - 50. gadu vidus

No 1953. gada februāra līdz maijam Latvijas PSR Valsts drošības ministriju

vadīja ģenerālmajors Nikolajs Kovaļčuks. N. Kovaļčuks dzimis 1902. gadā Holmas

guberņā Polijā. Vidējā izglītība. No 1945. gada februāra līdz jūlijam strādāja Čeho-

slovākijā un Polijā. No 1945. gada jūlija līdz 1946. gada maijam bija Piekarpatu

kara apgabala pretizlūkošanas pārvaldes SMERŠ priekšnieks; no 1946. gada jūnija

līdz 1949. gada jūlijam - valsts drošības ministra un PSRS VDM pilnvarotā vietnieks

Vācijā, padomju okupācijas zonā Berlīnē. No 1949. gada augusta līdz 1952. gada

oktobrim bija Ukrainas PSR valsts drošības ministrs. No 1953. gada februāra līdz

maijam ieņēma amatu PSKP Centrālās komitejas Prezidijā, tāpēc nosūtīšanu uz

Latviju varēja uzskatīt par pazeminājumu karjerā. Latvijas PSR drošības dienestu

vadīja no 1953. gada februāra līdz maijam (1953. gada 13. aprīlī VDM apvienoja ar

lekšlietu ministriju). 1953. gada 13. aprīlī N. Kovaļčuku iecēla par Latvijas PSR

iekšlietu ministru, bet 1953. gada 23. aprīlī viņu pārcēla PSRS VDM rīcībā. 57 Latvijas

PSR iekšlietu ministra posteni Kovaļčuks zaudēja tādēļ, ka nebija latvietis, jo L. Berija

uzskatīja, ka šāds amats jāieņem nacionālajiem kadriem.

Vēlākos gados Ukrainā par sociālistiskās likumības pārkāpumiem viņu izslēdza

no Komunistiskās partijas un tiesāja, atņemot ģenerāļa pakāpi. Miris 1972. gadā.58

Ģenerālmajors Ivans Zujāns no 1953. gada 29. maija līdz 1962. gada septem-

brim ieņēma Latvijas iekšlietu ministra amatu, kur viņu kā nacionālo kadru iecēla

L. Berijas reformu laikā.

Dzimis 1910. gada 11. decembrī Ludzas apriņķa Mērdzenes pagasta Loču sā-

džā. Nepabeigta vidējā izglītība. VK(b)P biedrs kopš 1944. gada. No 1940. gada

augusta līdz 1941. gada jūlijam strādāja par LPSR leTK/VDTK operatīvo pilnvaroto

Daugavpilī. No 1941. gada līdz 1942. gadam bija PSRS VDTK Penzas apgabala

operatīvais pilnvarotais. 1942. gada februārī mācījās leTK operatīvo darbinieku

kursos Kuibiševā, bet no 1942. gada februāra līdz 1943. gada martam - kursos

VDTK Augstākajā skolā. No 1943. gada septembra līdz 1944. gada janvārim strā-

dāja vācu aizmugurē un pildīja speciālos VDTK uzdevumus. No 1944. gada februāra

līdz augustam bija Latvijas PSR VDTK nodaļas operatīvās grupas priekšnieks Pav-

lovo Posadā. No 1944. gada augusta līdz septembrim - VDTK Abrenes apriņķa

daļas priekšnieks. No 1944. gada septembra līdz 1945. gada jūlijam - Latvijas PSR

VDM 2. daļas 3. nodaļas priekšnieks Rīgā. No 1945. gada jūlija līdz 1946. gada

novembrim - VDTK 2. daļas priekšnieka vietnieks. No 1946. gada novembra līdz

1950. gada aprīlim - VDM 2.N daļas (cīņai ar pretpadomju nacionālo pagrīdi)

priekšnieks, bet no 1950. gada aprīļa līdz 1953. gada maijam - VDM 2. daļas

(pretizlūkošana) priekšnieks. Apbalvots ar Sarkanā Karoga ordeni par veiksmīgu

valdības "speciālā uzdevuma izpildi" (Latvijas iedzīvotāju masveida deportāciju

organizēšana un īstenošana 1949. gadā). 59 No 1953. gada 29. maija līdz 1962. gada



Aldis Bergmanis. LPSR valsts drošības dienesta attīstība un loma genocīda īstenošanā Latvijā 487

septembrim I. Zujāns bija Latvijas PSR iekšlietu ministrs. Pēc valsts drošības

struktūras atdalīšanas no lekšlietu ministrijas un VDK izveidošanas strādāja iekš-

lietu sistēmā. 1963. gadā sliktās veselības dēļ viņu atvaļināja un atbrīvoja no LPSR

sabiedriskās kārtības sargāšanas ministra amata un ieskaitīja šīs ministrijas rezervē.

1951. un 1952. gadā I. Zujāns saņēma PSRS apbalvojumus par cīnīšanos pret

nacionālistisko pagrīdi un panākumiem pretizlūkošanā. 60 Miris 1975. gadā.

No 1953. gada aprīļa līdz 1963. gada februārim Latvijas PSR Valsts drošības

komiteju vadīja ģenerālmajors Jānis Vēvers. VDK darbinieki uzskatīja, ka viņš ir

augsta līmeņa profesionālis ne tikai Latvijā, bet arī Maskavā, ka profesionālo spēju

ziņā pirms tam viņam līdzīga Latvijas drošības dienesta vadībā nav bijis.

J. Vēvers dzimis 1899. gada 11. septembrī Valmieras apriņķa Kocēnu pagastā.

Nepabeigta vidējā izglītība. VK(b)P biedrs kopš 1919. gada. No 1921. gada strādāja

padomju drošības orgānos Krievijā.

1940.-1941. gadā bija Latvijas PSR drošības orgānu Izmeklēšanas daļas

priekšnieks; no 1944. gada jūlija līdz 1944. gada 21. novembrim - LPSR Valsts

drošības tautas komisāra vietnieks kadru lietās. No 1944. gada novembra līdz

1952. gada jūnijam - LPSR valsts drošības ministra vietnieks operatīvajā darbā.

Ar iekšlietu ministra Eglīša, valsts drošības ministra A. Novika un lekšlietu minis-

trijas 5. divīzijas komandiera ģenerālmajora Ļeontjeva 1946. gada 25. maija pavēli

nr. 0044/0016 "Par grupu izveidošanu cīņai ar bandītismu" J. Vēveram uzticēja

Alūksnes un Smiltenes operatīvo grupu vadību. No 1952. gada jūnija līdz 1953. gada

aprīlim viņš bija VDM Rīgas apgabala pārvaldes priekšnieks, bet no 1953. gada

aprīļa līdz 1954. gada aprīlim - LPSR iekšlietu ministra vietnieks. No 1954. gada

aprīļa līdz 1963. gada februārim - Latvijas PSR VDK priekšsēdētājs. J. Vēveru

atvaļināja sakarā ar sociālistiskās likumības pārkāpumiem, kurus viņš bija pieļāvis

30. gados, strādādams par drošības dienesta izmeklēšanas priekšnieku Rietum-

sibīrijā (Kazaņā); tas aprakstīts arī daiļliteratūrā. 61 J. Vēveru no soda izglāba Arvīds

Pelše (abi bija Krievijas latvieši), atstādinādams viņu no amata.

1949. gadā J. Vēveru apbalvoja ar Sarkanā Karoga ordeni par Latvijas iedzīvo-

tāju masveida deportāciju organizēšanu un īstenošanu. 62 Saņēmis valdības apbal-

vojumus par cīņu pret ārzemju izlūkdienestiem.
63 J. Vēvers vadīja operatīvās spēles

ar ārzemju izlūkdienestiem Latvijā pēckara gados. Miris 1978. gada 28. oktobrī.

Salīdzinot apskatāmā perioda drošības dienesta vadītāju biogrāfiskos datus,

redzam, ka vislabākā izglītība bijusi A. Novikam (nepabeigta augstākā), pārējiem -

tikai nepabeigta vidējā. Diezgan kuriozi uz šī fona 50. gadu beigās izskanēja

J. Vēvera, kuram nebija pat vidusskolas izglītības, prasība, lai viņa vadītajā iestādē

pieņemtu darbiniekus tikai ar augstāko izglītību. Tomēr jāatzīst, ka J. Vēveram bija

vislielākā represīvā darba pieredze, jo PSRS drošības orgānos viņš bija nostrādājis

vairāk nekā 40 gadu.
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Izņemot N. Kovaļčuku, pārējie ministri bija latvieši. Tiesa, J. Vēvers bija Krie-

vijas latvietis. Visilgāk Latvijas drošības dienesta vadītāja amatu ieņēma A. Noviks,

bet visīsāko laiku - N. Kovaļčuks.
Kaut arī katram ministram bija savi karjeras līkloči, viņus visus vienoja pieda-

līšanās masveida represiju organizēšanā.

Jāsecina, ka LPSR drošības struktūru vadītāju darbība nav iedomājama bez

padotajiem, kas izpildīja viņu rīkojumus. Savukārt zemāka ranga vadītāju rīcību

bieži vien ietekmēja dažādi faktori, kuri aplūkoti turpmāk.

Kadru politika 1944.-1953. gadā

Lai arī PSRS un Latvijas PSR VDTK/VDM augstākā vadība akceptēja represijas, to

realizācijā piedalījās daudzi zemāka ranga darbinieki, tāpēc aplūkosim PSRS īstenoto

kadru politiku attiecībā par drošības iestāžu zemākā līmeņa priekšniekiem un ierin-

das darbiniekiem. Padomju Savienībā šo politiku regulēja augstākās varas orgānu

pavēles, norādījumi un instrukcijas. Latvijas PSR drošības iestāžu kadru jautājumus

pārzināja LK(b)P CX Administratīvā daļa un valsts drošības ministrs kadru jautājumos.

LPSR VDTK kadru atlasi uzsāka jau 1943. gada beigās, kad netālu no Maska-

vas Pavlovo Posadā izveidoja LPSR VDTK operatīvo grupu, kurā iesaistīja no Lat-

vijas evakuētos drošības dienesta darbiniekus. īpašos kursos apmācīja jaunos kad-

rus, kuri pēc PSRS okupācijas režīma atjaunošanas Latvijā ieradās līdz ar "atbrī-

votāju" armijas karaspēka daļām. VDTK apriņķu daļas Latvijas teritorijā varēja uzsākt

darbu tikai pēc Kurzemes cietokšņa kapitulācijas. Jau pirms tam - 1945. gada

pavasarī LK(b)P CX lūdza LĻKJS Centrālo komiteju, konkrēti Indriķi Pinksi, kopā ar

VDTK pārstāvjiem izvēlēties 150 komjauniešu darbam drošības dienestā. 64 Tomēr

vēl 1945. gada 25. maijā trūka 250 darbinieku, galvenokārt - operatīvo. Tad LK(b)P

CX uzdeva VDTK atlasīt vismaz 150 cilvēku no iznīcinātāju bataljonu kaujiniekiem,

komjauniešiem un partijas biedriem, kurus apmācītu mēnesi ilgos kursos Rīgā, lai

pēc tam izmantotu darbam apriņķu daļās.65 Tā kā tika izvirzīti stingri noteikumi,

kādai jābūt kandidāta biogrāfijai, tad darbam Latvijas teritorijā bija grūti atrast

piemērotus kandidātus - latviešus. Tas gan neattiecās uz Krievijas latviešiem. No

VDTK vadības viedokļa, vispiemērotākie bija Padomju armijas karavīri - latvieši,

kuri nebija atradušies vācu okupētajā teritorijā.66 Nacionālo kadru trūkums bija

sevišķi jūtams tajos apriņķos, kur iedzīvotāju vairākums neprata krievu valodu. Arī

partijas biedri dažādu apsvērumu dēļ ne vienmēr vēlējās pieteikties darbā VDM.67

Zināmā mērā kadru atlases principus raksturo LK(b)P Rīgas pilsētas komitejas

1947. gadā pieņemtais lēmums nosūtīt darbā uz VDM vīriešus vecumā līdz 33 ga-

diem, kuriem ir vidējā izglītība, latviešu valodas zināšanas, atbilstošs veselības

stāvoklis un kuri ir politiski piemēroti šim amatam. 68
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Pirms šī lēmuma pieņemšanas 1947. gada maijā LPSR valsts drošības ministrs

A. Noviks lūdza LK(b)P CX nosūtīt darbā drošības orgānos 180 komunistu un

komjauniešu, jo pēc tam, kad lekšlietu ministrija bandītisma apkarošanu bija

nodevusi Valsts drošības ministrijas pārziņā, 1947. gada februāra beigās - marta

sākumā trūka 297 darbinieku. Turklāt šajā jomā PSRS VDM nevarēja sniegt palī-

dzību, jo tika uzskatīts, ka cīņai ar bandītismu nepieciešami kadri, kuri pārvalda

latviešu valodu un pārzina vietējos apstākļus.
69 Stāvokli raksturo, piemēram, Dau-

gavpils VDM daļa, kurā 1946. gada augustā strādāja 25 krievi, divi latvieši un trīs

citu tautību darbinieki. 70

Lai atbrīvotos no kara gados drošības orgānos iesaistītajiem, bet jaunajos

apstākļos nevajadzīgajiem kadriem - gados veciem, ar zemu izglītību, sliktu vese-

lību vai neatbilstošu sagatavotību -, 40. gadu beigās VDM sāka kadru tīrīšanu.

1947. gada 30. septembrī VK(b)P CX pieņēma īpašu lēmumu, ar kuru vadošā

darbā uz VDM nosūtīja partijas, padomju un komjaunatnes darbiniekus. 71 Tomēr

nebūtu pareizi apgalvot, ka 40. gados bijušie partijas, padomju vai komjaunatnes

darbinieki būtu izvirzījušies Latvijas VDM vadībā. Dokumenti liecina, ka VDM

darbinieku vidū bija vērojama nenovīdība. Tā, piemēram, kāds VDM darbinieks

Sirovatskis 1952. gada jūlijā partijas sapulcē izteicies, ka ir neapmierināts ar to, ka

bijušo A. Novika sekretāru J. Lukometu, kurš nebija strādājis operatīvajā darbā,

centās izvirzīt par LPSR VDM 2.N daļas priekšnieku. 72

VDM kontrolēja arī savus kadrus, nereti iejaucoties darbinieku personiskajā

dzīvē. Tā, piemēram, VDM Liepājas apgabala pārvaldē strādājošajam H. Kaktiņam

nācās izšķirties no sievas, jo par sievas radiniekiem bija "nopietni" kompromitējoši

materiāli.73 Šāda VDM nostāja veicināja vietējo kadru trūkumu.

1953. gada 24. februāra LKP CX biroja lēmumā "Par nopietniem trūkumiem

LPSR VDM darbā ar kadriem" tika norādīts, ka VDM sistēmā ir tikai 17,50% lat-

viešu, bet vadošos amatos - tikai seši procenti. 74 Atšķirīgi dati par LPSR VDM

darbinieku nacionālo sastāvu minēti LPSR VDM 1953. gada 24. februārī sastādī-

tajā atskaitē par darbu ar kadriem (dati uz 1953. gada 1. februāri), kurā teikts, ka

LPSR VDM aparātā latviešu ir 21 procents. Vairāk latviešu bija ministrijas centrā-

lajās struktūrās, mazāk - rajonu un pilsētu daļās. Astoņos rajonos vispār nebija

neviena drošības dienesta darbinieka, kurš prastu latviešu valodu (Baldones,

Abrenes, Krāslavas v.c. rajonos), bet no 56 VDM rajonu un pilsētu daļu priekš-

niekiem tikai četri bija latvieši. Visvairāk latviešu bija 2. daļā (pretizlūkošana) -

42% un 2.N daļā -41,50 procentu. 75 Lai arī tika uzsvērts, ka sekmīgu darbu traucē

nacionālo kadru trūkums un vadošā darbā jāizvirza tieši latvieši, tomēr pret viņiem

vēl joprojām valdīja neuzticība, kurai vairākumā gadījumu nebija reāla pamata. Tā

1952. gada jūlijā partijas sapulcē VDM darbinieks V. Sirovatskis paziņoja, ka dzirdējis
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baumas par Cēsu rajonā strādājošo Ziediņu, kurš esot bijis Jaunsargu organizā-

cijas biedrs.76 Raksturojot VDM sistēmā prioritāro 1. daļu, netika norādīts nacio-

nālo kadru procentuālais daudzums, bet galveno uzmanību pievērsa tam, ka

darbinieki ir bez praktiskas pieredzes izlūkošanas darbā.77

Šajā atskaitē uzmanība pievērsta arī VDM darbinieku izglītībai. LPSR VDM

Centrālajā aparātā augstākā un vidējā izglītība bija 56% darbinieku, bet pilsētu un

rajonu daļu darbiniekiem bija daudz zemāki rādītāji. Tā no 56 rajonu un pilsētu

daļu priekšniekiem 30 nebija pat vidējās izglītības.

1952. gada vasarā Latvijā tika izveidoti trīs apgabali. Šīs administratīvās pār-

maiņas skāra arī LPSR VDM - nodibināja Liepājas, Rīgas un Daugavpils apgabala

pārvaldes, un tajās bija vajadzīgi jauni darbinieki. Kopumā 1952. un 1953. gadā

vadošajos amatos izvirzīja vairāk nekā 100 darbinieku, un daļa no viņiem ieņēma

dažādu iemeslu dēļ atlaisto vietu. 78

LKP CX 1953. gada februāra izziņā par nelabvēlīgo kadru stāvokli LPSR VDM

minēts, ka pēdējos divos gados no VDM politisku apsvērumu dēļ atbrīvoti 39 darbi-

nieki.79 Bija gadījumi, kad VDM daļu priekšnieki, lai atbrīvotos no nevajadzīga dar-

binieka, uzrakstīja viņam labu raksturojumu, cerot, ka pēc tam šo cilvēku pārcels

uz citu daļu augstākā amatā.80 Konstatēts, ka LPSR VDM operatīvo darbinieku trūkst.

Saskaņā ar LKP CX 1953. gada 24. februāra lēmumu uz tām vietām, kur bija

vissmagākā operatīvā situācija, nosūtīja pieredzējušākos kadrus. Tiem vajadzēja

strādāt izlūkošanā, pretizlūkošanā, izmeklēšanas daļā, arī VDM pierobežas daļās.

Tolaik uzskatīja, ka vissmagākā operatīvā situācija izveidojusies Liepājas apgabalā-

Dundagas, Talsu, Kuldīgas rajonā, Rīgas apgabalā - Jelgavas, Rīgas, Gulbenes,

Cesvaines, Cēsu rajonā un Daugavpils apgabalā - Rēzeknes, Līvānu, Ludzas rajonā.81

Visumā par tālaika LPSR VDM kadru politiku saglabājušās visai skopas ziņas.

Svarīgākos lēmumus šajā jomā ietekmēja Maskavas vadības izdotās pavēles, kas

Latvijā nav saglabājušās. LPSR VDM vadības sarakste ar LK(b)P CX liecināja par

nacionālo kadru tūkumu, ko lielā mērā izraisīja tas, ka trūka latviešu ar "tīru" bio-

grāfiju. Ir pamats apgalvot, ka centrālā vadība neuzticējās nacionālajiem kadriem -

pat Krievijas latviešiem ne, jo, ja neskaita J. Vēvera īslaicīgo atrašanos kādā amatā

1944. gada beigās, tad visi pārējie kadru politikas pārraudzītāji Latvijā bija no

Krievijas.

Drošības orgānu prettiesiskā darbība kara beigās un pēckara gados

Samērā bieža parādība VDM darbinieku vidū bija dienesta stāvokļa ļaunprātīga

izmantošana, kad ar draudiem un šantāžu no iedzīvotājiem izspieda naudu un

kukuļus. Raksturīgs piemērs ir Staņislava Buļ-Žukovska lieta, kuru 1947. gadā pēc

Buļ-Žukovska aresta izskatīja LPSR VDM Sevišķā inspekcija.



Aldis Bergmanis. LPSR valsts drošības dienesta attīstība un loma genocīda īstenošanā Latvijā 491

S. Buļ-Žukovskis82 strādāja VDM Ventspils daļā par tulku un darba gaitā iegū-

tās ziņas izmantoja savtīgos nolūkos.

1946. gada 10. oktobrī S. Buļ-Žukovskis ieradās Dundagas pagasta Lu-

du mājās, kuru iedzīvotājus Apini un Gutšmitu 6. oktobrī aizturēja VDM dar-

binieki. Žukovskim bija ziņas, ka aizturētos atbrīvos, tāpēc viņš ieradās pie

aizturēto sievām, solot vīrus atbrīvot, kā noprotams, pret noteiktu samaksu.

Aizturēto sievas Buļ-Žukovskim "uzdāvināja" miltus un gaļu, kā arī 3000 rubļu.

Bet ar šo guvumu Buļ-Žukovskim nebija diezgan. 1946. gada decembrī, vēlreiz

ieradies Ludu viensētā pie Riharda Apiņa, viņš izspieda 1300 rubļu čekistu svētku

sarīkošanai.

Nākamreiz viņš Ludus apmeklēja 1947. gada februārī un šoreiz R. Apinim

pieprasīja 1500 rubļu, taču visu pieprasīto summu izspiedējs nesaņēma, jo Apinim

bija tikai 500 rubļu.

Vēlreiz Ludu viensētā Buļ-Žukovskis iegriezās jau pēc savas atbrīvošanas no

darba VDM - 1947. gada maijā. Viņš informēja R. Apini par gaidāmo latviešu

masveida izsūtīšanu no Latvijas un pieļāva varbūtību, ka arī R. Apinis ir izsūtāmo

sarakstos. Pēc kāda laika Apinis ieradās Buļ-Žukovska dzīvoklī Ventspilī, kur tā

saimnieks viesim pavēstīja, ka R. Apiņa vārds ir izsūtāmo sarakstā, taču par

500 rubļiem būtu iespējams uzpirkt VDM Ventspils pilsētas daļas priekšnieku un

Apini no saraksta izsvītrot. Apinis no piedāvājuma atteicās.

1947. gada 11. jūlijā LPSR VDM Sevišķā inspekcija uz ienākošo (sūdzību)
materiālu pamata S. Buļ-Žukovski arestēja. Izmeklēšanas laikā noskaidrojās, ka ne

tikai Apinis un Gutšmits maksājis "nodevas" Buļ-Žukovskim. Arī no Ances pagasta

Kuikēs dzīvojošās Martas Berkas, kuras vīru Konstantīnu Berku gatavojās atbrīvot,

viņš bija izspiedis 500 rubļu. Kratīšanas laikā S. Buļ-Žukovska dzīvoklī atrada

slepenus dokumentus un neaizpildītas VDM veidlapas.

Izmeklēšanā S. Buļ-Žukovskim inkriminēja ne tikai izspiešanu, bet arī valsts

noslēpumu izpaušanu, jo 1947. gada 10. maijā viņš bija brīdinājis Ventspils pilsē-

tas slimnīcas ārsti A. Kauliņu, ka VDM rīcībā ir materiāli par viņas sakariem ar

ārzemju jūrniekiem; tas tika kvalificēts kā aizdomas par spiegošanu. Savā laikā

A. Kauliņa bija sekmīgi operējusi Buļ-Žukovska sievu. 83

1947. gada augustā Kara tribunāls S. Buļ-Žukovski notiesāja ar brīvības atņem-

šanu uz septiņiem gadiem. 84 LPSR VDM ministra vietnieks J. Vēvers pirms tiesas

sprieduma pasludināšanas lūdza attiecīgās tribunāla personas neizskatīt S. Buļ-

Žukovska lietu VDM darbinieku klātbūtnē. 85

Protams, S. Buļ-Žukovskis nebija vienīgais VDM darbinieks, kurš šādā veidā

ieguva papildu ienākumus. 86 Netrūka arī viltus VDM darbinieku, kuri izmantoja

cilvēku bailes no represīvo iestāžu darbiniekiem. Tā 1949. gada 15. maijā pie
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Vikentija Krasovska Liepājā, Alejas ielas 5. numurā, 2. dzīvoklī, ieradās divas

personas, kuras draudēja viņu aizsūtīt uz Sibīriju, ja nesamaksās 30 rubļu. Ešelons

stacijā jau gaidot. Krasovskim naudas nebija, un viņš aizsūtīja sievu to sameklēt.

Pa ceļam Sofija Krasovska satika savu dēlu Staņislavu, kurš atteicās dot mātei

prasīto naudas summu un nekavējoties devās uz miliciju. Vienu izspiedēju milicijas

dežūrgrupai izdevās aizturēt. Tas bija A. Marčenko, kurš nesen bija demobilizējies
no dienesta Padomju armijā un strādāja Liepājā "Zagotzerno" apsardzes dienestā

par nodaļas priekšnieku. 87

Bija gadījumi, kad VDTK/VDM darbinieki materiālu apsvērumu dēļ varēja da-

žādi lemt par cilvēku likteni. Dažkārt tas kļuva zināms arī drošības iestāžu vadībai.

Tā Liepājas VDM daļas darbiniekam Makarovam 1948. gadā pārmeta, ka viņš kādu

bijušo policistu nav arestējis un kā atlīdzību par to piesavinājies viņam piederošo

motociklu, kuru vēlāk pārdevis. 88

Kara beigās, kā arī pirmajos pēckara gados Latvijā t.s politiski neuzticamās

personas meklēja ne tikai VDTK darbinieki, bet arī SMERŠ un leM daļas darbinieki.

Bija gadījumi, kad VDTK iebilda pret konkurējušo dienestu veiktajiem arestiem.

1945. gadā VDTK Liepājas daļas darbiniekam Poroņinam pārmeta, ka viņš piepra-

sījis SMERŠ arestētā Liguta atbrīvošanu. 89 Jāšaubās, vai Poroņina personīgā lieta

tiktu izskatīta, ja tas būtu darīts operatīvu apsvērumu dēļ.

Bija gadījumi, kad, drošības dienesta darbiniekiem veicot operācijas, cieta

vietējo partijas komiteju vai pārvaldes aparāta darbinieki. Tad izcēlās skandāls.

Tā 1946. gada septembra sākumā Kuldīgas apriņķī LPSR VDM darbinieki

ministra vietnieka J. Vēvera vadībā veica operāciju, lai "sagrautu bandformējumu

un izņemtu bandītu atbalstītājus". LK(b)P CX nepievērstu uzmanību šai operā-

cijai, ja vien VDM 2. nodaļas vecākais operatīvais pilnvarotais vecākais leitnants

A. Ginters, jaunākais leitnants F. Černakovs un jaunākais leitnants Timofe-

jevs ar 12 kareivjiem pulksten 8.30 nebūtu iebrukuši Zūru pagasta izpildko-

mitejā, nošāvuši Ventspils apriņķa Zūru pagasta izpildkomitejas priekšsēdētāju
Jāni Zīli, piekāvuši izpildkomitejas un pasta darbiniekus un izlaupījuši viņu

dzīvokļus. 90

Saglabājušies dokumenti liecina, ka drošības iestādēs strādājošie pastāvošo
likumdošanu pārkāpa sistemātiski, turklāt, jo augstāka amatpersona iesaistījās

noziedzīgajā darbībā, jo lielāks bija tās vēriens.

Lai arī likumu pārkāpēji bija visos līmeņos, ar brīvības atņemšanu parasti so-

dīja tikai zemākā ranga darbiniekus. Tomēr arī šie nedaudzie gadījumi drīzāk

uzskatāmi par izņēmumu, nevis likumsakarību. Visbiežāk šo tiesas prāvu pamatā

bija drošības iestāžu darbinieku savstarpējās intrigas, nesamērīgā mantkārība vai

nesaskaņas ar citu varas struktūru pārstāvjiem.
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Kā centrālās varas savstarpējās cīņas ietekmēja

LPSR VDM vadību 50. gados

Vairāku vadošo LPSR VDM darbinieku karjeru ietekmēja VK(b)P CX 1951. gada

11. jūlija lēmums, ar kuru S. Ignatjevu iecēla par PSKP CX pārstāvi PSRS Valsts

drošības ministrijā. Jau augustā, kļuvis par PSRS VDM ministru, 91 S. Ignatjevs

nomainīja gandrīz visus vadošos darbiniekus, to vietā ieceļot partijas funkcionārus.

Par ministra vietnieku kadru jautājumos iecēla Odesas apgabala partijas komitejas

pirmo sekretāru A. Jepiševu. S. Ignatjevs neslēpa to, ka neuzticas valsts drošības

dienesta virsniekiem, un apvainoja viņus politiskās modrības zaudēšanā un strā-

dāšanā "baltos cimdos". 92

S. Ignatjeva laikā pastiprinājās partijas kontrole pār drošības iestādēm; ne velti

VK(b)P CX 1951. gadā pieņēma lēmumu "Par nelabvēlīgu lietu stāvokli VDM". 93

PSKP CX 19. kongresa laikā 1952. gada oktobrī 94 PSKP CX sekretārs G. Maļenkovs

aicināja pastiprināt kritiku no apakšas un paškritiku. 95

Līdzīgus lēmumus pieņēma arī Latvijā, piemēram, 1952. gada 27. decembra

LKP CX lēmums "Par Ventspils pilsētas VDM daļas darbinieku rupjiem padomju

likumības pārkāpumiem". 96 Tomēr visnozīmīgākais bija LKP CX 1953. gada 24. feb-

ruāra lēmums "Par nopietniem trūkumiem VDM darbā ar kadriem". 97

Kampaņā aktīvi iesaistījās arī LPSR VDM partijas komiteja. Ne velti tās partijas

sekretārs V. Kanters 1953. gada 12. septembrī nosūtīja PSRS VDM izmeklēšanas

brigādes vadītājam Meščanovam 16 lapu garu ziņojumu, kurā norādīja, ka pirms

ikgadējas LPSR VDM vēlēšanu un atskaites sapulces lūdzis PSRS VDM Kadru

pārvaldes priekšnieku A. Jepiševu nosūtīt uz Rīgu darbinieku, kas piedalītos parti-

jas sapulcē. V. Kanters uzsvēra nepartijisko A. Novika, J. Vēvera un A. Jefimova

attieksmi pret kadru atlasi, audzināšanu un izvietošanu. 98 1952. gada beigās LPSR

VDM ministra vietnieku kadru jautājumos A. Jefimovu atbrīvoja no amata.

50. gadu sākumā bija raksturīga ienaidnieka -bieži vien iedomāta -atmaskošanas

publiskošana, kas uz apkārtējiem atstāja lielāku psiholoģisku efektu nekā slepenie ziņo-

jumi, kuru saturu plašākai sabiedrībai parasti neatklāja. 99 Šīs savdabīgās "tautas de-

mokrātijas" izpausmes varēja vērot arī LPSR Valsts drošības ministrijā. Jāatzīmē, ka

PSKP CX 1952. gadā apstiprināja jaunus Statūtus, kur tika atgādināts, ka katra ko-

munista pienākums ir ziņot par novērotajiem trūkumiem ikvienas amatpersonas darbā,

bet klusēšana bija "noziegums pret partiju". 100 Lai gan ierindas darbinieki parasti izvai-

rījās no savas vadības kritizēšanas, tas neattiecās uz atbrīvotajiem priekšniekiem. Tā

VDM Liepājas apgabala pārvaldes partijas sapulcē 1953. gada 12. martā par bijušo

ministru A. Noviku teica, ka LKP CX 1953. gada 24. februāra lēmumā minētie fakti

partijas sapulcēs apspriesti jau kopš 1950. gada. Tas liecināja, ka acīmredzot LKP CX

lēmumu pieņēmusi tikai pēc Maskavas lēmuma par A. Novika atcelšanu no amata. 101
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Par normu šajos gados kļuva sūdzību rakstīšana un darba kolēģu kritizēšana

partijas sapulcēs. Plašu rezonansi PSRS mērogā ieguva sevišķi svarīgo lietu

izmeklētāja M. Rjumina ziņojums par ministru V. Abakumovu, kurā viņš norādīja,
ka vajadzīgā uzmanība netiek pievērsta ārvalstu specdienestu aģentūras it kā

ieplānotajām terora akcijām pret Staļinu un Politbiroja locekļiem. 1951. gada jūlijā

V. Abakumovu arestēja.102

Protams, pārmaiņas Maskavā ietekmēja arī LPSR Valsts drošības ministri-

ju. Kampaņas laikā meklēja un arī atrada grēkāžus, kuru pārkāpumi, lai gan

dokumentāli fiksēti, iepriekšējos gados lielākoties bija noklusēti. Tagad tos cēla

gaismā.

Viens no skaļākajiem skandāliem saistīts ar 1909. gadā dzimušo Viktoru Ko-

zinu - LPSR VDM ministra vietnieku (no 1949. gada jūlija līdz 1951. gada oktob-

rim), pirms tam 2. daļas (pretizlūkošana) priekšnieku (no 1944. gada). 103 1951. gada
26. oktobrī LK(b)P CX nolēma, ka V. Kozinu līdzšinējā amatā atstāt vairs nav

iespējams. lemesls tam bija notikums, kura sīks apraksts ir saglabājies Latvijas

Valsts arhīvā:

"1951. gada 26. jūnijā pīkst. 5.30 minūtēs [Kozins. -A. B.\ ar padoto leitnantu

A. Larinu piedzērušies ieradās Rīgas Centrāltirgū un sarīkoja skandālu. [Viņi. -

A. B.] ālējās tirgū un draudēja ar ieročiem gaļas kontroles stacijas darbiniekiem

VK(b)P biedriem Vaineram, Liepiņām, bezpartejiskajam Superko [..]. Larins ar pistoli

"komandēja" šos biedrus, liekot pacelt rokas augšā, bet pulkvedis Kozins prasīja,
cik ir gaļas kontroles stacijā, pieprasot pārtraukt darbu, pēc tam ātrāk strādāt u.tml.

[..] Apmēram 30 kolhozniekus un citas personas nosauca par spekulantiem un

lamājās necenzētiem vārdiem. Sakarā ar to V. Kozins un Larins tika aizvesti pie

tirgus administrācijas, izsauca virsnieku patruļu [..] un [..] milicijas pārstāvjus,
kuru prasībai uzrādīt dokumentus un nosaukt uzvārdus Larins un V. Kozins atteicās

pakļauties un turpināja plosīties." 104

LPSR VDM centrālā aparāta partijas sekretārs V. Kanters žēlojās, ka vēl 19. jū-

lijā viņš par notikušo nav bijis informēts, lai gan partijas komitejas biedri J. Vēvers

un A. Jefimovs to zinājuši jau agrāk, bet ministrs A. Noviks pat saņēmis notikuma

vietā izsauktās autoinspekcijas ziņojumu. V. Kanters aicināja partijas pirmorgani-

zāciju darīt visu, lai LK(b)P CX notikušo neatstātu bez ievērības. 105 V. Kantera bažas

bija pamatotas, jo, kā noskaidrojās vēlāk, A. Noviks bija centies panākt, lai CX

birojs pārāk stingri nesodītu V. Kozinu. CX biroja loceklim A. Novikam izdevās šajā

jautājumā iegūt CX sekretāra F. Titova atbalstu. 106 Taču atklāti aizstāvēt V. Kozinu

LPSR VDM vadība neuzdrošinājās, tāpēc 1951. gada 31. oktobrī LPSR VDM par-

tijas organizācijas sapulcē J. Vēvers LK(b)P CX lēmumu V. Kozina lietā atzina par

taisnīgu. 107
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VDM ierindas darbinieks J. Lobānovs tomēr atļāvās apšaubīt LPSR VDM vadī-

bas principialitāti jautājumā par disciplīnas pārkāpējiem un partijas sapulcē atstāstīja

Novika telefonsarunu ar PSRS VDM Kadru daļas pārstāvi, kurš interesējās par

Kozina lietu. Ministrs centies glābt savu padoto un Maskavas pārstāvim teicis, ka

fakti par V. Kozinu nav apstiprinājušies. 108 lespējams, citā laikā lieta tā arī būtu

beigusies, bet bija 1951. gads, un Noviks nespēja neko mainīt. Sevišķās inspekci-

jas darbiniekiem nācās izmeklēt V. Kozina darbību LPSR VDM, jo viņu rīcībā bija

liecības par V. Kozina un bijušā 7. daļas priekšnieka A. Mostovoja marodierismu

pamestajos dzīvokļos Rīgā 1944. gada rudenī. 109

1951. gada 4. decembrī V. Kozins lūdza VDM partijas komiteju noņemt viņu no

uzskaites sakarā ar norīkojumu darbā uz Karēļu-Somu PSR. Partijas komitejā

izskatīja arī jautājumu par Kozina "parādu" 10 000 rubļu apmērā. Naudu viņš bija

aizņēmies gan VDM Finanšu daļā, gan no darbiniekiem. Kozins ar Finanšu daļu

norēķinājās, bet lielākajai daļai darbinieku parādu neatmaksāja (5000 rubļu). Tomēr

Kozinu atbrīvoja un soda vietā nosūtīja darbā uz Karēļu-Somu PSR. 110

Jau pēc V. Kozina aizbraukšanas no Latvijas viņa vārds figurēja VDM darbi-

nieka J. Poļska sievas l Čerkovskas lietā, kura, strādājot Centrālajā universālvei-

kalā, pārdeva fabrikā "Lenta" zagtus izstrādājumus. Zagtās preces uz universāl-

veikalu bija nogādātas ar VDM dienesta mašīnu, un, kad milicija pret Čerkovsku

ierosināja lietu, V. Kozins un J. Poļskis panāca, ka krimināllietu pārtrauca un vai-

nīgo nesodīja. 111

Tikpat interesants ir stāsts par 1914. gadā Ludzas apriņķī dzimušo Vincu Tutinu,

kurš no 1950. gada jūnija līdz 1952. gada oktobrim bija 2.N daļas (cīņa ar nacio-

nālistiem) vadītājs. 112 Lai gan nodaļā strādāja nebūt ne vislabestīgākie cilvēki, bija

gadījumi, kad drošības iestāžu darbinieki centās palīdzēt saviem nelaimē iekļu-

vušajiem radiniekiem. Pārējiem nodaļas darbiniekiem tas varēja būt zināms, taču

viņi to neizpauda uzreiz, bet gan pietaupīja izdevīgam brīdim, kad, atriebības vai

citu motīvu vadīti, kompromitējošos materiālus darīja zināmus augstākajai priekš-

niecībai. Tā notika arī ar V. Tutinu.

1951. gada novembrī kāds VDM darbinieks, kura uzvārdu V. Kanters neatklāja,

paziņoja, ka VK(b)P biedrs V. Tutins 1944. gadā, strādādams par VDTK Ludzas

apriņķa daļas priekšnieku, nav apcietinājis savu brālēnu Ivanu Tutinu - vāciešu

atbalstītāju, kurš vēlāk kļuva par nelegāli 113 un 1952. gada 24. jūlijā tika arestēts. 114

V. Tutins neapcietināja arī otru savu radinieku -Aleksandru Tutinu, 115 aizbildino-

ties, ka ar A. Tutinu VDM interesēs nodibināts operatīvs kontakts.

V. Kanters par notikušo nekavējoties informēja VDM ministru A. Noviku, viņa

vietnieku J. Vēveru, A. Jefimovu un LK(b)P CX Administratīvo daļu. A. Noviks

mēģināja skandālu izbeigt, aicinot lietas materiālus nodot arhīvā (1952. gada



496 Padomju okupācija Latvijā, 1944. gads - 50. gadu vidus

13. maija sapulce).
116 1952. gada 1. decembrī - jau pēc atbrīvošanas no amata -

V. Tutins pārmeta Sevišķās inspekcijas darbiniekam Vladimirovam formālu lietas

izskatīšanu, jo Ivans Tutins 1944. gadā bija brīvprātīgi pieteicies VDTK Ludzas

apriņķa daļā un viņam izdeva izziņu par legalizēšanos. Pēc šāda soļa I. Tutinu

arestēt vairs nebija iespējams, jo tas atturētu pārējos nelegāļus pieteikties varas

iestādēm.

Lai gan VDM Ludzas apriņķa daļā kompromitējoši materiāli par A. Tutinu atra-

dās jau agrāk, viņu arestēja tikai 1948. gada 14. aprīlī. 117

VDM partijas pirmorganizācijas 1952. gada 13. maija sapulcē daži darbinieki

pārmeta V. Tutinam dienesta stāvokļa izmantošanu, jo viņš savam brālim bija

izgādājis bezmaksas viensētu Valmieras apriņķī.118 Šim apgalvojumam nepiekrita

A. Noviks, jo viņš, būdams deputāts, dažām ģimenēm no Latgales bija palīdzējis

pārcelties uz citu dzīvesvietu, norādot, ka šāda pārceļošana ir LPSR valdības ofi-

ciāla politika. V. Tutins, ministra atbalsta iedrošināts, kritizētājiem uzdeva pret-

jautājumu: "Kāpēc es nevarēju palīdzēt savam brālim, ja viņš man palīdzēja, kad

mācījos?" Šāds arguments nepārliecināja kādu pret V. Tutinu nelabvēlīgi noska-

ņotu VDM darbinieku, un viņš partijas sapulces dalībniekiem paziņoja, ka viensētu

Valmieras apriņķī Tutina brālis saņēmis no valsts, bet savu viensētu Ludzas apriņķī
nevis nodevis valstij, bet gan pārdevis par 8000 rubļiem. 119

1953. gada 27. februārī VDM centrālā aparāta partijas pirmorganizācija V. Tutina

lietu izskatīja otrreiz, jo iepriekš tā bija atlikta līdz viņa iesnieguma izskatīšanai PSKP

Centrālajā komitejā. Vēlāk gan nolēma lietu izskatīt, pirms atbilde saņemta no Centrā-

lās komitejas. Tā kā tika ievēroti Tutina nopelni cīņā ar "kontrrevolucionāro ban-

dītu pagrīdi", kā arī tas, ka abi "valsts noziedznieki" vēlāk arestēti 120, LPSR VDK

partijas organizācija izteica viņam tikai stingro rājienu ar ierakstu uzskaites kartītē.

Var piebilst, ka V. Tutins jau pirms šī lēmuma pieņemšanas vairs nestrādāja

VDM sistēmā un par galveno savu nepatikšanu vaininieku uzskatīja agrāk no VDM

atlaisto darbinieku I. Kabanovu, 121 kurš viņam bija draudējis atriebties. 122

Netika aizmirsta arī LPSR VDM Sevišķā inspekcija - apakšstruktūra, kuras

pamatuzdevums bija dažādu pārkāpumu novēršana VDM darbinieku vidū. 1951. ga-

dā VDM aparāta partijas komiteja pievērsa uzmanību informācijai, ka Sevišķās

inspekcijas priekšnieks B. Knipsts, pārbaudot perifērijas orgānu darbu, rīkojies kā

Gogoļa Hļestakovs, 123 proti, aizņēmies naudu un vēlāk "aizmirsis" to atdot. 124 Viens

no cietušajiem - Ā. Zivs paskaidrojumā rakstīja, ka 1946. gadā strādājis LPSR

VDM 7. daļā. Knipsts lūdzis aizdot līdz algai 510 rubļu, kas viņam nepieciešami

Mostovoja vasarnīcas rēķina apmaksai. Ā. Zivs atrunājies, ka gadījumā, ja priekš-

nieks Mostovojs atļaus, varētu aizdot no naudas, kas paredzēta aģentūras izde-

vumiem. Tā kā Ziva priekšnieks bija ieinteresēts atgūt parādu, viņš atļāvis naudu
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aizdot, bet Knipsts noteiktajā laikā to neatdeva, un parādu nācās atlīdzināt Ā. Zivam

pašam.
125 Vēlāk - 1952. gadā noskaidrojās, ka B. Knipsts atvaļinājuma laikā Maskavā

bija aizņēmies naudu no bijušajiem VDM darbiniekiem - pensionāriem, kuri pēc

tam neatlaidīgi lūdza partijas komitejas palīdzību, lai naudu atgūtu. 126

Nodrošinājies ar A. Jefimova un J. Vēvera atbalstu, A. Noviks šo lietu gribēja

izbeigt un partijas sēdē B. Knipstam izteica tikai brīdinājumu; vēlāk A. Noviks bija

spiests B. Knipstam izteikt rājienu. Neskatoties uz Knipsta nodarījumiem, A. Noviks

viņu izvirzīja par VDM Liepājas apgabala pārvaldes priekšnieka vietnieku, bet LK(b)P

CX šo ierosinājumu neatbalstīja.127

Šis gadījums uzskatāmi parāda, ka stipra aizmugure nereti varēja ietekmēt pa-

doto darbinieku uzvedību un disciplīnu 128 un, ja vien ievēroja spēles noteikumus,

draugi, kas ieņēma augstākus amatus, atbrīvoja vainīgo no atbildības. Gandrīz kat-

ram tā vai cita līmeņa priekšniekam bija savi cilvēki, kuriem varēja uzdot visdelikā-

tāko uzdevumu veikšanu, nebaidoties no nevēlamas informācijas noplūdes. 129

Nereti bija gadījumi, kad aģentiem domāto naudu drošības iestāžu darbinieki

izmantoja personiskām vajadzībām. Tā tas notika Talsos, kad VDM rajona daļas

priekšnieks A. Seļiverstovs no 1950. gada līdz 1952. gadam piesavinājās ievēroja-

mas operatīviem mērķiem domātas naudas summas.
130

Modrības kampaņas ietvaros izskatīja arī VDM Talsu rajona darbinieka K. Rozen-

tāla lietu. Līdz 1951. gada augustam K. Rozentāls 131 bija VDM Bauskas rajona daļas

priekšnieks. Viņu no darba atlaida, jo LPSR VDM Sevišķās inspekcijas rīcībā bija

ziņas, ka K. Rozentāls ticies ar politiski neuzticamām personām, slēpis viņu

pretpadomju darbību, izsniedzis pozitīvus raksturojumus, tādējādi šīm personām

palīdzēdams izvairīties no kriminālatbildības. Bija ziņas, ka personām, kuru radi-

nieki aktīvi darbojušies vācu okupācijas laikā, viņš palīdzējis nokārtot pensijas

piešķiršanu. 132 Darba kolēģis B. Mehtijevs no Bauskas rajona pārmeta K. Rozentā-

lam, ka viņš uzrakstījis labu raksturojumu bijušajam VDM darbiniekam Ganiņam,

par kuru bijuši nopietni kompromitējoši materiāli, un vēlāk LPSR VDM Kadru daļa,

balstoties uz labo raksturojumu, nosūtījusi Ganiņu mācīties uz VDM skolu. 133

Pēc atlaišanas K. Rozentāls, kura civilsieva bija VDM Bauskas rajona daļas

aģente, rakstīja tik neatlaidīgus lūgumus PSRS VDM vadībai, ka 1952. gadā viņu

atkal pieņēma darbā un nosūtīja uz Talsiem - gan tikai par ierindas darbinieku.

1953. gada 6. februārī VDM Talsu daļas darbinieku sapulcē, apspriežot laikraksta

janvāra ievadrakstu par modrību, uzstājās daļas darbinieks Ščed-

rins un apvainoja Rozentālu par pretpadomju aģitāciju darbinieku vidū, norādot,

ka viņš slavinot Ulmaņa režīmu. Ščedrins pieprasīja izveidot komisiju un izskatīt

Rozentāla personīgo lietu. 134 Pašu K. Rozentālu par "sliktu uzvedību" brīdināja

jau 1953. gada aprīlī.
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Nepatikšanas K. Rozentālu vajāja arī pēc Staļina nāves - viņš saņēma partijas

stingro rājienu, jo atklāti bija paudis sajūsmu par L. Berijas realizēto nacionālo

politiku un 1953. gadā izrādījis "neveselīgu nacionālistisko noskaņojumu" 135
.

Protams, K. Rozentāls nebija vienīgais VDM rajonu daļas darbinieks, kuru

50. gadu sākumā atbrīvoja no ieņemamā amata par sakariem ar politiski neuz-

ticamām personām. 136 Lauku rajonos VDM darbiniekiem bieži vien bija paziņas vai

draugi, kuru politisko biogrāfiju uzskatīja par "nepareizu". Konflikta gadījumos to

parasti minēja kā drošības dienesta darbinieka kompromitējošu faktu.

Kampaņas laikā izskatīja arī ierindas darbinieku lietas. Tā N. Tesam - VDM

centrālā aparāta darbiniekam nepatikšanas radās sakarā ar kāda cita darbinieka -

A. Guka 1953. gada 12. janvāra ziņojumu LPSR VDM partijas organizācijas sek-

retāram. A. Guks informēja, ka viņa dežūras laikā nodaļā ieradies kāds komjaunie-

tis, pēc tautības ebrejs, un ziņojis par sava tēva pretpadomju darbību; to uzzinot,

Tess teicis, ka "ziņotājs ir muļķis" 137
.

N. Tesam nācās partijas komitejā izskaidrot

savu rīcību - un viņš atzina, ka "komjaunieti - patriotu" patiešām nosaucis par

muļķi, bet tas bijis joks, un viņš šim gadījumam vispār nav pievērsis lielu uzmanību.

Sagadīšanās pēc tas notika laikā, kad Maskavā "atklāja" ārstu cionistu organizāciju. 138

1951. gada augusta vidū izskatīja LPSR AP deputātes Gaidas Bušas iesniegu-

mu LPSR VDM ministram A. Novikam par to, ka VDM Saldus rajona daļas darbi-

nieki ļaunprātīgi izmanto dienesta pilnvaras un pārkāpj sociālistisko likumību. Tā,

piemēram, majors I. Vostrikovs kopā ar darbinieku V. Tenisonu aizbraukuši uz

Cieceres dzirnavām un pieprasījuši no dzirnavnieka alkoholiskos dzērienus. Viņi

piespieduši dzirnavnieku ledainā ūdenī ķert zivis, pēc tam dzirnavnieks saslimis ar

plaušu karsoni, ārstējies slimnīcā, bet sūdzēties par notikušo baidījies. VDM dar-

binieki gan noliedza šos faktus, aizbildinoties, ka I. Vostrikovs nekad neesot bijis

Cieceres dzirnavās un arī dzirnavnieks slimnīcā nav bijis ievietots.

VDM par šo notikumu bija sava versija, no kuras izrietēja, ka deputāte sajau-

kusi faktus un drošības dienesta darbinieki pie ūdeņiem atpūtušies pavisam citā

laikā un vietā, proti - kādā jūlija svētdienā VDM Saldus rajona daļas darbinieki

kopā ar sievām devušies pastaigā gar upi, viņu vidū bijis arī majors I. Vostrikovs

ar sievu. Pa ceļam sastaptās civilpersonas piedāvājušās atpūtniekiem noķert zivis,

un tāpēc viņi aizņēmušies no Saldus dzirnavu vadītāja Kupkina laivu un zvejas

tīklu. Kupkins visu laiku atradies laivā, bet tīklu pa ūdeni vilkušas civilpersonas un

kopā ar viņām arī VDM Saldus rajona daļas darbinieki vecākie leitnanti V. Tenisons

un V. Tutins. Majors I. Vostrikovs atradies krastā un zvejā nemaz nav piedalījies.
LPSR VDM Sevišķā inspekcija pārbaudīja sūdzību un secināja, ka "Latvijas PSR

Augstākās Padomes deputātes G. Bušas paziņojums izmeklēšanas gaitā nav ap-

stiprinājies".
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G. Bušu izsauca pie partijas Saldus rajona pirmā sekretāra P. Kanajeva, un tur

LPSR VDM Kadru daļas priekšnieka vietnieks majors J. Bungā un Saldus rajona

daļas priekšnieks V. Produbnovs viņu iztaujāja. G. Bušai vaicāja, kā viņa var

apstiprināt iesniegumā minētos faktus, un lika nosaukt notikuma aculiecinieku

vārdus. Viņa atteicās to darīt, aizbildinoties, ka iesniegumā minētos faktus dzir-

dējusi no Saldus iedzīvotājiem sabiedriskās vietās - slimnīcā, veikalos un citur. 139

Lai arī LPSR VDM vadība noliedza G. Bušas sūdzībā minētos faktus, tomēr

vēlāko I. Vostrikova iecelšanu par VDM Saldus rajona daļas priekšnieka vietnieku 140

izskaidroja ar viņa labajām attiecībām ar LPSR VDM ministra vietnieku V. Kozinu

un 4. daļas priekšnieku Tverdohļebenko. Varbūt ar šīm attiecībām izskaidrojams
arī tas, kāpēc G. Bušas sūdzībā minētie fakti neapstiprinājās. 141

Salīdzinājumā ar 40. gadiem 50. gados daudz biežāk pieminēja "sociālistiskās

likumības" pārkāpumus VDM orgānos. Arvien vairāk dokumentēja gadījumus, kad

VDM darbinieki bez priekšniecības atļaujas sita vai pat nogalināja kādu apcietināto.

Šajā sakarā "slavens" kļuva Jānis Dzintars, taču viņš nebūt nebija vienīgais VDM

darbinieks, kam nācās rakstīt paskaidrojumus par ieslodzīto sišanu. Bet A. Kudi-

novs 1952. gada 15. janvārī rakstīja: "Es piegāju pie apsūdzētā un bez jebkāda

spēka pieliku roku pie viņa vaiga, piepacēlu galvu un liku sēdēt taisni, [..] pieskā-

ros pie viņa pieres un paziņoju, lai viņš dod patiesas liecības [..]"
142

Šādu un līdzīgu gadījumu uzskaitījumu varētu turpināt. Jāsecina, ka kampaņu

pret VDM vadošajiem kadriem izvērsa gan centrā, gan rajonos. Tā skāra ne tikai

augstāko priekšniecību, bet arī ierindas darbiniekus, kurus atšķirībā no amatos

augstāk stāvošajiem dažkārt arī notiesāja. Jāatzīst, ka 50. gadu sākumā kampaņas

laikā nomainīja ne vienu vien LPSR VDM vadības pārstāvi, to skaitā arī LPSR valsts

drošības ministru A. Noviku.

"Kļūdas" kadru izvēlē

Visbiežāk piemin tos drošības dienesta darbiniekus, kuri izcēlušies ar sevišķu

nežēlību pret iedzīvotājiem. 143 Taču arhīva materiāli liecina, ka pēckara gados bija

arī cilvēki, kuri uzdrošinājās atteikties no darba represīvajās iestādēs. Viens no

tādiem bija T. Saulītis Ventspilī.
1946. gada 2. novembrī VDM Ventspils daļas partijas pirmorganizācija izska-

tīja T. Saulīša personīgo lietu. Sapulcē izskanēja vairāku drošības dienesta darbi-

nieku domas un viedoklis. Plašāk Saulīti raksturoja daļas darbinieks A. Bundulis,

kurš bija pazīstams ar viņu apmēram gadu. Bundulis atzīmēja, ka Saulīti atšķirībā

no pārējiem darbiniekiem šis darbs neinteresē. Saskaņā ar Bunduļa teikto Saulītis,

lai gan bija partijas biedrs kopš 1942. gada, politiskajā jomā bijis tuvredzīgs, vairāk

orientēts uz pagātnes notikumiem. Vienmēr dalījis cilvēkus latviešos un krievos.
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Saulītis esot sašutis par pašreizējo stāvokli (nacionālais jautājums, represijas pret

latviešiem) un no atsevišķiem negatīviem faktiem izdarot naidīgus vispārinājumus.
Esot |oti neapmierināts ar krievu uzvedību, izdarot nepareizus secinājumus un

aizmirstot, ka pats dara lietas, par kurām likums paredz sodu. Bailīgs, drošības

orgānos strādāt neesot spējīgs.
VDM darbinieks Karpovs uzsvēra:"[..] Saulīša [domāšanā. -A B.] ir vērojamas

Ulmaņa laika režīma paliekas, nezina padomju likumus un nokļuvis sievas ietekmē,

kura ir daudz izglītotāka."

VDM darbinieks F. Hirnijs uzskatīja: "Saulītim nav darba noskaņojuma, t.i.,

dzirkstelītes, kas nepieciešama čekistam. Mēs centāmies izpētīt b. Saulīti, tomēr

varu teikt vienīgi, ka tur ir vecā, velnišķā Ulmaņa režīma paliekas un viņa dvēseles

dziļumā ir palicis šis ļaunums. Darba rādītāju viņam vispār nav. Pusotra gada laikā

viņš nav arestējis nevienu cilvēku."

Divi citi VDM darbinieki - V. Gamajunovs un Ivanovs norādīja, ka Saulītis

pratināšanas laikā nekad neskatās aizturētajam acīs, nekliedz un pagastos padomju

varai nelabvēlīgi noskaņoti ļaudis Saulīti uztver kā savējo.

Vislabāk Saulīti raksturoja viņa paša galavārds partijas sapulcē:"[..] ar čekista

darbu es iepazinos pagājušajā gadā, sapratu, ka mana rakstura iezīmes neļauj strādāt

ar padomju varai svešiem cilvēkiem. Mēģināju aiziet no darba drošības orgānos,

bet komisija Rīgā neļāva to darīt. lekšēju pārdzīvojumu dēļ arestēto pratināšanas
laikā es sava vājā rakstura dēļ nespēju ienaidniekam skatīties sejā, jo mana sirds-

apziņa to neļauj."

Partijas sapulcē T. Saulītis lūdza viņu atstāt VK(b)P rindās un atbrīvot no darba

drošības dienestā, tomēr partijas organizācija nolēma viņu izslēgt arī no partijas.144

Autora rīcībā nav ziņu par turpmāko T. Saulīša likteni.

Lai arī šādu gadījumu nebija daudz, tomēr VDM Centrālā aparāta darbinieka

Blūma lieta, kuru izskatīja 1949. gada jūlijā partijas pirmorganizācijas sapulcē, savā

ziņā bija līdzīga. Formālais lietas izskatīšanas iegansts bija Blūma saruna ar darbi-

nieku Jefimovu, kurā Blüms bija izteicis neapmierinātību ar to, ka atbraukušie krievi

saņem dzīvokļus, bet latviešiem nav kur dzīvot. Viņš arī uzsvēris, ka krievi neieredz

latviešus. Blüms secinājis:"[..] kulakus izveda, bet tagad ņems latviešu gvardistus

[Latviešu strēlnieku divīzijas karavīrus. -A B.]" Vēlāk, kad VDM partijas komiteja

izskatīja Blūma personīgo lietu, viņš teicis, ka nevēlas strādāt drošības orgānos.

Tomēr arī pēc vairākiem iesniegumiem viņa lūgums netika ņemts vērā. 145

Pagaidām Latvijas arhīvu dokumentos atrasta informācija par diviem darbi-

niekiem, kas atteikušies strādāt LPSR Valsts drošības ministrijā. Lai arī oponenti

var iebilst, ka aiziet no darba pēc paša vēlēšanās bija izņēmums, tomēr šādus

gadījumus nevar ignorēt. Turklāt tas liecina, ka aiziet no VDM nebūt nebija viegli.
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Šādus lūgumus savā ziņā iztulkoja kā lojalitātes trūkumu pret pastāvošo režīmu,

un bijušie VDM operatīvie darbinieki nevarēja būt droši par savu nākotni. Tāpēc

viņi atradās dilemmas priekšā - turpināt darbu VDM vai rīkoties saskaņā ar savu

pārliecību. Jāievēro arī tas, ka lielākā daļa latviešu darbu okupantu drošības dienestā

neuzskatīja par godājamu profesiju.

4. Valsts drošības dienesta represīvās darbības

Masveida represijas 1944.-1953. gadā un 1949. gada deportācijas

Nodaļā aplūkota drošības dienesta loma, realizējot masveida represijas Latvijā

40. gadu beigās un 50. gados.

Viens no pirmajiem represīvajiem pasākumiem, kas skāra daudzus Latvijas

iedzīvotājus, bija filtrācijas nometnes, kur 1944. un 1945. gadā ievietoja lielākoties

latviešu leģionārus un Kurzemes cietokšņa civiliedzīvotājus. 1946. gada 30. martā

PSRS iekšlietu ministrs S. Kruglovs (PSRS ieslodzījuma vietas bija pakļautas leM)

ziņoja L. Berijam, ka filtrācijas nometnēs atrodas 28 442 latvieši. Kopējais nometnēs

ievietoto latviešu skaits noteikti bija vēl lielāks, jo daļu aizturēto atbrīvoja jau ātrāk.

Daudzi no tā sauktajām vecajām republikām atsūtītie kadri bija pieraduši, ka

jautājumus risina ar masveida represiju palīdzību.

Jau pirms 1949. gada dažas amatpersonas lūdza LK(b)P CX un LPSR TKP

atļaut IeTK orgāniem veikt iedzīvotāju izsūtīšanu. Tā Ilūkstes apriņķa partijas ko-

mitejas sekretārs S. Matuzs 1945. gada 3. oktobrī pieņēma lēmumu, kurā lūdza

LK(b)P CX atļauju izsūtīt no apriņķa teritorijas sociāli bīstamās un ar bandītiem

saistītās personas, taču CX šo ierosinājumu neatbalstīja. 146 Mainījās starptautiskā

situācija un līdz ar to arī PSRS augstākās varas attieksme pret šo jautājumu.

1948. gada beigās LPSR prokurors A. Mišutins nosūtīja LK(b)P CX sekretāram

J. Kalnbērziņam ziņojumu, kurā uzsvēra:

"Lai galīgi likvidētu kontrrevolucionāros naidīgos elementus Latvijas PSR, lūdzu

Jūs apspriest jautājumu par šādu pasākumu realizācijas mērķtiecību:

1. LPSR Valsts drošības ministrijā uzskaitīt visus naidīgos kontrrevolucionāros

elementus - bijušos aizsargus, šucmaņus, policistus, Ulmaņa fašistiskā režīma

redzamus darbiniekus, lieltirgotājus, rūpniekus un namsaimniekus, leģionārus, biju-

šos teroristisko bandu dalībniekus, aktīvus vācu fašistisko okupantu atbalstītājus;

2. Ministrijās un republikānisko iestāžu specdaļās attīrīt valsts aparātu no šķiriski

naidīgiem elementiem kā centrā, tā uz vietām;

3. Uzdot komisijai LK(b)P CX sekretāra vadībā izstrādāt un sagatavot attiecīgo

orgānu lēmumam jautājumu par Latvijas PSR dzīvojošo naidīgo un šķiriski svešo

elementu izsūtīšanu uz zemes iekšieni.
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Pēc datiem uz 1948. gada 15. septembri republikā ir 10127 kulaki un 5000 lega-

lizējušos bandītu." 147

Daudz lielāki mērogi bija 1949. gada 25. marta izsūtīšanai. Šai slepenajai

operācijai PSRS VDM deva nosaukumu "npuöoü" un pirms tās veica rūpīgi pār-
domātu sagatavošanās darbu. Lai operāciju paturētu slepenībā pēc iespējas ilgāk

un iedzīvotāji nepievērstu uzmanību lielajai karaspēka koncentrācijai, 1949. gada
7. martā PSRS valsts drošības ministra vietnieks ģenerālleitnants S. Ogoļcovs

apstiprināja plānu iedzīvotāju dezinformēšanai. Dezinformācijas nolūkos bija pare-

dzēts: "[..] inscenēt Igaunijā un Latvijā redzamas karaspēka pavasara mācības [..].

Aizliegt daļu komandieriem sastādīt jebkādus dokumentus, lietojot terminu "ope-

rācija", jebkurus norīkojumus, norēķinus, telefona sarunas un līdzīgas darbības

apzīmēt ar vārdu "mācības"." Plāns paredzēja sagatavot VDM karaspēka daļām

īpašus norādījumus par "mācībām" nepieciešamo elementāro līdzekļu - tukšu

patronu, mācību granātu v.c. izgatavošanu un iekraušanu ešelonos. 148

VDM darbiniekiem bija jāievēro, lai obligāti izsūtītu paredzēto personu skaitu. 149

LPSR Valsts drošības ministrijas darbinieki izsūtīšanas dokumentus sagata-

voja 1949. gada februārī un martā. Lai sameklētu pēc iespējas lielāku kulaku ģi-

meņu skaitu, plaši izmantoja ne tikai t.s. oficiālos kulaku sarakstus, kurus sastādīja

1947.-1948. gadā, bet arī LPSR Valsts vēstures arhīva izziņas par zemnieku

saimniecību stāvokli Latvijas Republikas laikā. Izsūtīšanas sarakstus sastādīja, par

pamatu ņemot galvenokārt 1939. gada tautsaimniecības skaitīšanas datus. īpašā

izziņā, kuru pievienoja izsūtāmā kulaka lietai, bija norādīts, cik 1939. gadā zem-

nieka saimniecībai piederēja zemes, lopu, lauksaimniecības mašīnu, algota darba-

spēka utt. Balstoties tieši uz šiem datiem, kā arī uz ziņām par pakļaušanu zemes

reformai, kulaka ģimeni ierakstīja izsūtāmo sarakstā. Netika ņemtas vērā tās

izmaiņas, kas bija notikušas zemnieku saimniecībās pēc 1939. gada. 150

1949. gadā no 25. līdz 29. martam kā kulakus no Latvijas izsūtīja 9147 ģimenes

ar kopējo cilvēku skaitu - 29 252, kā nacionālistus - 3841 ģimeni ar kopējo cil-

vēku skaitu 12 881, pavisam kopā - 42 133 iedzīvotājus. Deportētos specnome-

tinājumā nosūtīja uz "mūžīgiem laikiem". 151

Jau sastādītie izsūtāmo saraksti negarantēja, ka ārpus tiem palikušie var jus-

ties droši. To apliecina gadījums Ventspils apriņķa Dundagas pagastā, kur VDM

darbinieks A. Mazurs izsūtīja nevis trīs paredzētās ģimenes, bet gan piecas citas,

sarakstos neiekļautas. 152 Dažkārt izsūtīja aiz "pārskatīšanās"; piemēram, M. Vijupa

tika izsūtīta tieši tā. 153 Un tas nebūt nebija vienīgais šāds gadījums.

No sarakstiem vajadzēja izslēgt vecus, slimus cilvēkus, bet daudzviet šis ieteikums

netika ievērots. Nereti sarakstos iekļautajiem, mainot dzīvesvietu, izdevās no izsūtī-

šanas izvairīties. 154 Dokumenti liecina, ka bija gadījumi, kad personas, kuras aizturēja

26. martā, atbrīvoja, jo ešeloni bija devušies ceļā un izsūtāmo skaits pietiekams.
155
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Ar Aknīstē dzīvojošo Jāni Linartu notika šāds gadījums. 1949. gada 25. martā

viņš atradās slimnīcā Rīgā, bet viņa sievu izsūtīja uz Omsku. J. Unarts griezās ar

lūgumu dažādās varas iestādēs, lai viņam atdod personiskās mantas vai arī nosūta

uz Omsku pie sievas, 156 taču nav ziņu, vai kāds viņa lūgums tika izpildīts.
Izsūtīto personu īpašumu un mantu konfiscēja. Ne bez pamata runāja, ka

represiju dalībnieki bieži vien piesavinājušies izsūtīto lietas, lai vēlāk tās pārdotu.
Anonīma sūdzība tika uzrakstīta par VDM Bauskas apriņķa daļas darbiniekiem, kuri

gan kategoriski noliedza marodierismu un apgalvoja, ka izsūtīto mantas iegādā-

jušies veikalā par noteiktām cenām. 157

Pavisam 1949. gada 25. marta izsūtīšanā Baltijā piedalījās 76 212 cilvēku, no

tiem 8215 drošības dienesta darbinieku, kas galvenokārt bija operatīvo grupu priekš-

nieki, divas PSRS VDM karaspēka divīzijas ar 21 206 karavīriem un 18 387 VDM

iznīcinātāju bataljonu kaujinieki. Akcijā kā soda izpildītāji piedalījās arī partijas ak-

tīvs -28 404 cilvēki. 158 Šie skaitļi liecina, ka Baltijas republikās vietējie VDM

darbinieki tikai saviem spēkiem, bez PSRS VDM un vietējā partijas aktīva atbalsta

nespētu realizēt šo akciju.

VDM daļas izsūtīto personu aģentūras izstrādes lietas nosūtīja uz nometinā-

jumā vietām. 159 Bija gadījumi, kad pārvietojamo sarakstos iekļautās personas neiz-

sūtīja operatīvu apsvērumu dēļ, lai vēlāk saskaņā ar iepriekš izstrādātiem plāniem

aģentus iefiltrētu "bandās" un tad pie partizāniem ierastos no okupācijas varas

"cietušais". Ja aģenti uzzināja, ka cilvēki kritiski izsakās par izsūtīšanām, "brīvdo-

mātājus" izstrādāja ar aģentūras palīdzību; dažkārt VDM darbinieki veica slepenu

izmeklēšanu, lai vēlāk lemtu par konkrētas personas arestu. 160

1949. gada izsūtīšana lielā mērā bija vērsta pret zemniekiem, ar mērķi likvidēt

nacionālo partizānu atbalstītājus un piespiest zemniekus atteikties no individuālās

saimniekošanas, kas, kaut arī bija jāmaksā lieli nodokļi, tomēr bija pieņemamāk

nekā strādāt kolektīvajās saimniecībās par niecīgu atalgojumu. Turklāt zemnieki

savā būtībā bija konservatīvi. PSRS 30. gados masveida izsūtīšanas notika galve-

nokārt tāpēc, lai risinātu dažādas ekonomiskās problēmas un piespiestu zemniekus

stāties kolektīvajās saimniecībās. Arī Latvijā šie motīvi bija svarīgi. Ne velti pēc

1949. gada 25. marta vairākums zemnieku iestājās kolhozos. VDM darbiniekiem

bija informācija, ka iedzīvotāji ir neapmierināti ar notikušajām saimnieciskajām

pārmaiņām. Alūksnes apriņķa Pededzes pagasta zemnieki tūlīt pēc masveida kolekti-

vizācijas izteicās: "Nost ar kolhoziem!" - "Mūs [tikai. - A. B] aiz bailēm varmā-

cīgi iedzina kolhozos." 161 Tomēr ir jāuzsver, ka daudzviet Latvijā, īpaši Zemgalē, ar

šo represīvo rīcību tika radītas ievērojamas iedzīvotāju nacionālā sastāva izmaiņas.

Nereti PSRS praktizēja izsūtīšanu arī pēc nacionālā principa. Tā 1945. gada

sākumā no Latvijas izsūtīja vācu tautības iedzīvotājus un bezpavalstniekus, pavi-

sam 384 ģimenes jeb 675 cilvēkus. 162
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Lai arī pēc vēriena līdzvērtīgas represijas pēc 1949. gada 25. marta Latvijā

vairs neatkārtojās, tomēr arī vēlākajos gados cieta vairākas iedzīvotāju grupas -

1951. gada 21. un 22. martā izsūtīja jehovistus. 163 Šo operāciju drošības iestāžu

darbinieki apzīmēja ar nosaukumu "SeverV 64

Pirms tam - 1951. gada pašā sākumā PSRS VDM ministrs V. Abakumovs bija

griezies pie J. Staļina ar lūgumu atļaut izsūtīt no Baltijas, Moldāvijas, Rietumukrai-

nas un Baltkrievijas jehovistus, uzsverot, ka ierosinājumu jau atbalstījuši attiecīgo

savienoto republiku Komunistiskās partijas CX pirmie sekretāri. Uz Omskas un

Irkutskas apgabalu pavisam bija paredzēts izsūtīt 8576 jehovistus, to skaitā no

Latvijas 52 cilvēkus jeb 27 ģimenes.165

Vēstures literatūrā mazāka uzmanība pievērsta dzimtenes nodevēju radinieku

izsūtīšanai, ko veica saskaņā ar 1942. gadā izdotajām IeTK un PSRS Prokuratūras

direktīvām. Gadījumā, ja šie cilvēki slēpās, izveidoja īpašas meklēšanas lietas un

izsludināja vietējo, ja bija nepieciešams, pat Vissavienības meklēšanu.

Meklēšanas lietas pamatā bija materiālu kopums, kuru veidoja: sprieduma ko-

pija par Dzimtenes nodevību, izraksts no tiesājamā nopratināšanas protokola ar

viņa tuvāko radinieku uzskaitījumu, PSRS VDM Sevišķās apspriedes sēdes proto-

kola izraksta kopija par izsūtīšanas piemērošanu Dzimtenes nodevēja ģimenes

locekļiem un citi dokumenti, kuri atviegloja meklēšanu. Radiniekus meklēja to rajonu

operatīvās da|as, kuru lietvedībā atradās arī lieta par pašu Dzimtenes nodevēju. 166

Kara tribunāls aizmuguriski ar nāves sodu notiesāja Mirdzu Bundžu-Subbo-

tinu, kura kara laikā bija apprecējusies ar vācu virsnieku un, vācu armijai atkāp-

joties, nonāca Vācijā, Leipcigā. Tur pēc Sarkanās armijas ienākšanas iestājusies

darbā par tulku padomju kara komandantūrā. Otro reizi viņa apprecējās 1946. gadā

ar bijušo Sarkanās armijas virsnieku Subbotinu, noslēpjot faktu, ka jau bijusi

precējusies un viņai ir bērns, kurš atrodas pie vīramātes. Izmantojot to, ka Sub-

botins bija devies atvaļinājumā uz dzimteni, M. Bundža-Subbotina ar bērnu ne-

legāli aizbrauca uz Vācijas rietumu okupācijas zonu. Pēc VDM rīcībā esošās

informācijas viņa dzīvoja Hannoverē (angļu okupācijas zona) kopā ar savu pirmo

vīru Vilhelmu Roderu. 167 Un tāpēc cieta viņas tuvinieki. 1951. gada 31. decembrī

LPSR VDM ministra vietnieks F. Pešehonovs akceptēja lēmumu par M. Bundžas-

Subbotinas tēva, mātes, divu māsu un brāļa izsūtīšanu uz pieciem gadiem, bet

1868. gadā dzimušo vectēvu un 1875. gadā dzimušo vecomāti vecuma dēļ nolēma

neizsūtīt.168

Situācija kardināli mainījās pēc Staļina nāves, kad politisku apsvērumu dēļ Lat-

vijā "Dzimtenes nodevēju" radiniekus vairs neizsūtīja. Protams, izsūtīšana turpinā-

jās - izsūtīja ne tikai bijušā PSRS iekšlietu ministra L. Berijas radiniekus, 169 bet arī

citus nežēlastībā kritušo varasvīru tuviniekus.
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Individuālās represijas 1944.-1953. gadā

LPSR drošības dienestu un to veikto represiju pētniecībai Latvijas vēsturnieki pie-

vērsuši lielu uzmanību. Terors un represijas ir temati, kuri noteikti apskatāmi kon-

tekstā ar jēdzienu "cilvēks un bailes". Bales bija visbiežāk sastopamais motīvs,

kas cilvēku nostādīja izvēles priekšā -sadarboties ar VDTK vai arī būt gatavam uz

ļaunāko. Daudzi nebija droši, vai par viņiem padomju drošības dienesta rīcībā nav

kompromitējošu materiālu. Tomēr pirmajos pēckara gados vairākums latviešu cerēja

uz iespējamām politiskām pārmaiņām, kuru rezultātā Latvija atgūtu neatkarību, un

tas bieži ietekmēja viņu rīcību. Nereti cilvēki atteicās sadarboties ar okupantu spec-

dienestiem vai piekrita sadarboties tikai formāli, kļūstot par aģentiem divkošiem. 170

Ap 1948. gadu Latvijā, baidoties no drošības dienesta sarīkotām provokācijām,

arvien vairāk cilvēku izvairījās skart politiskas tēmas sarunās ar svešiniekiem un

tāpēc baidījās atbalstīt arī nepazīstamus nacionālos partizānus.

levērojami latviešu noskaņojumu ietekmēja 1949. gada izsūtīšana, pēc kuras

nedroši par savu likteni kļuva daudzi līdz šim okupācijas varai lojālo sociālo slāņu

pārstāvji. Savukārt citiem mazinājās cerības uz politiskām pārmaiņām, kas ļautu

Latvijai atgūt neatkarību. Represijas skāra ievērojamu Latvijas iedzīvotāju daļu, un

ne velti 1953. gada jūnijā LKP CX sekretārs J. Kalnbērziņš atzina, ka laikposmā no

1945. gada līdz 1953. gadam represēts 000 cilvēku, no kuriem valsts drošības

orgāni arestējuši 26 500, kā bandīts nogalināts 2321 cilvēks, kā kulaki un bandītu

atbalstītāji no republikas izsūtīti 43 702 iedzīvotāji.171

Sagatavošanās darbus represijām PSRS drošības dienests veica jau Otrā

pasaules kara gados, kad Čkalovā, kur evakuācijā atradās drošības dienesta darbi-

nieki, caurskatīja no Latvijas izvestos dokumentus un sastādīja apcietināmo sa-

rakstus. 172 Bieži vien upurim pat nevajadzēja atrasties izsūtāmo sarakstā, pietika ar

viņa piederību iedzīvotāju grupai, kuras locekļus bija paredzēts represēt. Šo faktu

apliecina saglabājušies PSRS drošības iestāžu normatīvie akti, kuri reglamentēja

represijas, kā, piemēram, 1943. gada 26. janvāra PSRS IeTK direktīva173
par aģen-

tūras operatīvā darba organizāciju pilsētās un rajonos, kurus Sarkanās armijas

daļas atbrīvojušas no pretinieka karaspēka. Direktīva paredzēja, ka tūlīt pēc atbrī-

vošanas nekavējoties jāatjauno IeTK daļu darbība, nosūtot uz vietām operatīvās

izmeklēšanas grupas un nododot to rīcībā saglabājušos IeTK arhīvu dokumentus,

kā arī arestējamo personu sarakstus. Nekavējoties bija jāarestē vācu administra-

tīvā un saimnieciskā aparāta darbinieki - birģermeistari, pārvaldes locekļi, policisti

u.tml., kā arī visi aktīvākie vāciešu atbalstītāji. Jāorganizē aģentūras operatīvais

darbs, jāatjauno sakari ar pārbaudīto aģentūru, lai uzsāktu vāciešu atstāto nelegā-

listu un diversantu grupu, radistu, nodevēju, "bandītu" grupu likvidāciju. 174
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levērojama loma pēckara gadu represijās bija personīgo rēķinu kārtošanai,

"taisnības" mīlestībai vai arī vienkārši merkantiliem nolūkiem. Nereti šādos gadī-

jumos nenovīdīgs kaimiņš sniedza ievērojamu palīdzību LPSR drošības dienesta

darbiniekiem. Kaimiņu sniegtajās ziņās uzmanīgi ieklausījās arī kara beigās, kad

notika iedzīvotāju filtrācija. 175 Nereti bija gadījumi, kad sūdzībās minēts fakts varēja

būt par pamatu atbrīvošanai no darba vai pat apcietināšanai. 176

Ne velti Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapa vietas izpildītājs

K. Irbe uzsaukumā "Latviešu tautai cv. luterāņiem" 1945. gada rudenī rakstīja:

"Pastāv viena parādība, kuru mēs nevaram neredzēt un nespējam paiet garām.

Tas ir jautājums par mūsu tautas dzīvā spēka saglabāšanu. Liela nelaime ir tur, ka

mūsu tautas brāļi nevar atgriezties pie sevis mājās un strādāt auglīgu darbu. Tas

uztrauc viņu radiniekus, tāpat arī viņus. Stāsimies pie darba. Cik daudz tas ir mūsu

spēkos, mēģināsim novērst iemeslus, kuri aiztur atgriešanos.
Viena ir ievērojama problēma - tas ir mūsu ļaunums, tādēļ ka ir ceļš uz mūsu

tautas sagraušanu, kur brālis brāli neieredz, apmelo, izdod. Tas, kas mīl savu tautu

un vēl tai labu, tam nepieciešams atgriezties no šī ļaunuma. Kas rok citam kapu,

kādi arī nebūtu tā nodomi, tikai lai pats tur neiekristu [..]." 177

Taču daudzi šādus aicinājumus neuzklausīja. Tā 1949. gadā VDM Bauskas daļa

saņēma sūdzību ar sekojošu saturu:"[..] dzīvojošajai Bārbeles pagasta Upīšu mājās

Annai Kļaviņai meita Rasma fašistu laikā neko citu nedarīja kā brauca līdzi fašis-

tiem. Pašreiz Rasma ir tikusi kā Bārbeles skolotāja. Viņas vīrs ir vācu leģionārs,
kas parādās un pazūd, iespējams, ka dzīvo bez dokumentiem [~]." 178

Intrigas bieži vērpās ap augstākām amatpersonām tad, ja kāds vēlējās iegūt

paaugstinājumu darbā vai atriebties par iedomātu vai reālu pāridarījumu. 1951. gada
28. augustā Liepājas rajona partijas komitejas sekretārs M. Paņukovs nosūtīja VDM

Liepājas daļas priekšniekam Galkinam dokumentu, kurā bija informācija par Grobi-

ņas skolas direktora Jēkabsona un izpildkomitejas sekretāra Krastiņa pretval-

stiskajiem uzskatiem. Šo informāciju Paņukovam bija piegādājušas divas māsas

Tumeles; viena no viņām strādāja LPSR VDM par pavāri. 1951. gada 7. augusta

vakarā Liepājā māsas, sēžot uz kāda soliņa, noklausījušās Jēkabsona un Krastiņa

sarunu. Krastiņš izteicies, ka "[..] tad, kad Staļinu gāzīs no amata, dzīve uzlabo-

sies. Karš Korejā ir beidzies, bet mums neko nesaka, ka amerikāņi pusi Ķīnas

iekarojuši [..]" Jēkabsona atbildes sievietes diemžēl nebija sadzirdējušas. 179

Jāatzīmē, ka denunciācijas ievērojami iespaidoja pēckara sabiedrību, jo tā varēja

ietekmēt jebkura cilvēka likteni. 180 Laikabiedri atceras, ka 40. gados ļaudis cits citu

brīdinājuši no cilvēkiem, kuri atradušies LPSR drošības dienesta kalpībā. Cik šīs

runas atbilda patiesībai, var tikai minēt, tomēr bieži vien bažas bija pamatotas, jo

ne vienu vien Latvijas iedzīvotāju apcietināja, pamatojoties uz kāda aģenta ziņojumu.
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Tā 1952. gada oktobrī un novembrī aģents "Jakorj" ziņoja 23. robežapsar-

dzības daļai, ka Liepājas rajona Grobiņas ciema Tauriņu mājās slēpjas kāds nezi-

nāms vīrietis, kurš 1945. gadā ieradies no amerikāņu okupācijas zonas Vācijā.

Drīz pēc tam aģents "Jakorj" saslima, un minētās personas noskaidrošana aizka-

vējās. Pēc izveseļošanās aģentam uzdeva ar viņa sievasmātes palīdzību nodibināt

tuvākas attiecības ar māju saimnieci Krastiņu un noskaidrot, kur slēpjas nezinā-

mais. 1953. gada 5. februārī "Jakorj" ziņoja, ka, atrodoties Tauriņu mājas rajonā,

viņš personiski redzējis, kā nelegālis iznāk mājas pagalmā.

Tauriņu mājās izdarīja kratīšanu un šķūnītī kādā lādē, ar miltu maisiem ap-

segtu, atrada vīrieti, kurš sevi nosauca par Arvīdu Ormani (dzimis 1920. gadā)

no Madonas apriņķa Viesienas pagasta Bricu mājām. Pratināšanas laikā A. Or-

manis atzinās, ka 1941. gadā viņš iestājies vācu policijā, piedalījies Padomju

armijas karavīru, partizānu un padomju aktīvistu meklēšanā un arestos.

A. Ormani sauca pie atbildības pēc KPFSR XX 58.a panta 181 un vēlāk no-

tiesāja. 182

VDTK/VDM darbinieki lielā darba apjoma dēļ nespēja operatīvi izskatīt saņem-

tos aģentu ziņojumus, tāpēc reizēm gadījās dažādi kuriozi. Tā 1954. gada pava-

sarī vēl nebija pārbaudīta pilsoņa Poļevajeva 1951. gada decembrī iesniegtā

sūdzība LPSR Valsts drošības ministrijai. 183

No radušās situācijas mēģināja izkļūt ar PSRS VDM 1952. gada 10. jūnija pa-

vēli nr. 0022, kurā uzdeva daļu darbiniekiem pārskatīt valsts noziedznieku meklē-

šanas lietas un tās, kurās ir mazsvarīgi kompromitējoši materiāli, uz laiku nodot

glabāšanā VDM A daļā, 184 bet aģentūras izstrādei atstāt tikai sevišķi bīstamu valsts

noziedznieku lietas (spiegošana utt.). 185

Maldīgi ir domāt, ka visas padomju drošības dienesta uzskaitē esošās perso-

nas arestēja; īstenībā "politiski neuzticamo" skaits bija ievērojami lielāks par

apcietināto skaitu; 186 saņemtos kompromitējošos materiālus apkopoja lietā - for-

mulārā (deno-dx>pMymp).ni

Arī LPSR drošības dienesta darbiniekiem vajadzēja ieviest un izstrādāt lietas

par pretpadomju darbībā aizdomās turētām personām. Ja saskaņā ar plānu bija

nepieciešams arestēt personu, kura "sistemātiski nodarbojas ar pretpadomju

darbību", izmantoja lietās-formulāros minētās personas.
188

Kara beigās politiskos arestus veica ne tikai VDTK, bet arī SMERŠ (mili-

tārā pretizlūkošana) un lekšlietu ministrijas daļa cīņai ar bandītismu. Padomju

Savienības represīvo iestāžu apcietināto skaits 1945. gadā bija 11 994 cilvēki

(pirmajā pusgadā - 3193, otrajā pusgadā -8801), 1946. gadā -12 851 (pirmajā

pusgadā - 6120, otrajā pusgadā - 6731), 1947. gadā - 12 432 (pirmajā pus-

gadā - 5725, otrajā pusgadā - 6707), uz 1948. gada 1. janvāri - 5444, uz



508 Padomju okupācija Latvijā, 1944. gads -50. gadu vidus

1949. gada 1. janvāri - 5375, uz 1950. gada 1. janvāri - 4821, uz 1951. gada

1. janvāri - 3978, uz 1952. gada 1. janvāri - 3772 un uz 1952. gada 1. decem-

bri -2507 cilvēki. 189

Valsts noziedznieku meklēšanai drošības orgāni katras personas dzīvesvietā

izveidoja aģentūras - meklēšanas lietu. Dzīvesvietās notika arī galvenā meklē-

šana. Šo personu radinieku vai citu kontaktpersonu meklēšanai, ja tās dzīvoja

citur, izveidoja meklēšanas lietu dublikātus -ar šīm lietām nodarbojās vietējie

pretizlūkošanas darbinieki. Lai pārbaudītu materiālus, kas bija pamatā personas

izsludināšanai par meklēšanā esošu, kā arī lai iegūtu visa veida sākotnējo un

personu raksturojošu informāciju, ieviesa iepriekšējās aģentūras izstrādes lietas.

Pēckara gados pastāvēja divas meklēšanas pamatformas - Vissavienības un

vietējā. Vissavienības meklēšana notika visā Padomju Savienības teritorijā, pa-

matojoties uz PSRS VDM 4. pārvaldes sniegtajām ziņām, un tajā iesaistīja visus

valsts drošības orgānus, bet vietējā meklēšana notika konkrētā rajonā ar attiecīgā

rajona spēkiem. Parasti Vissavienības meklēšanu izsludināja gadījumā, kad kon-

krētajā rajonā bija izsmeltas vietējās meklēšanas iespējas. Lai izziņotu šādu meklē-

šanu, tika pieprasīts noteikts minimums pamatziņu par personu, kā arī citi rak-

sturojoši dati. Spiegu, diversantu un teroristu Vissavienības meklēšanu izziņoja

neatkarīgi no savākto ziņu daudzuma. 190

Bieži vien šādu personu meklēšanu nevajadzēja izziņot, jo LPSR valsts drošī-

bas orgānu upuri nenojauta, ka nonākuši šīs iestādes uzmanības lokā, un turpi-

nāja darboties. Tā 1949. gadā Ogres rajonā atklāja un arestēja jaunatnes pretpa-

domju grupas Suntažu pagastā, Ogres meža tehnikumā un Vecbebru biškopības
tehnikumā. 191

Pēc aresta apcietinātie nonāca Latvijas PSR cietumos un tika pakļauti tur

valdošajai kārtībai. Pēckara gados VDTK/VDM pratināšanā lietoja metodi, kad

arestēto pratināja divi izmeklētāji, - viens no tiem bija rupjš, bet otrs izlikās laipns.

Saskaņā ar VK(b)P CX 1939. gada 10. janvāra norādījumu izmeklēšanā VDM

darbinieki pret arestētajiem spiegiem, diversantiem un pretpadomju pagrīdes

dalībniekiem, kuri atteicās izmeklētājiem sniegt vajadzīgās liecības, drīkstēja lietot

fizisku spēku. Lai izmantotu šo metodi, bija nepieciešama republikas VDM vadības

sankcija, lai gan jāšaubās, vai vienmēr šo formalitāti ievēroja. 192 Par to liecina LPSR

VDM izmeklētājam Ä. Engelsonam adresētie pārmetumi, ka viņš 1946. gadā siste-

mātiski piekāvis pratināmos.193 Protams, Ā. Engelsons nebija vienīgais, kuram izteica

šādus pārmetumus. 194

Ja fiziskās ietekmēšanas metodes nelīdzēja, kamerā kopā ar apcietināto ievietoja

VDM aģentus (šo metodi dēvēja par iekšējo kameras izstrādi) vai arī lietoja tehniskus

līdzekļus.
195 Metode bija vienkārša un efektīva - izstrādei kamerā parasti izmantoja
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notiesātos ar lielu soda izciešanas laiku. Pirms nosūtīšanas uz darba nometni šādu

ieslodzīto izsauca pie izmeklēšanas izolatora priekšnieka vietnieka operatīvajā darbā

un izskaidroja, cik izdevīgi ir kļūt par ziņotāju kamerā, par to solot apžēlošanu jau

pēc puses soda termiņa izciešanas, stāstot, ka pret viņu neizturēsies tik stingri kā

pret pārējiem notiesātajiem, kā arī apsolot citus atvieglojumus soda izciešanas

laikā. Tas bija izdevīgi, un ne jau visi no tā atteicās. Jauniegūto aģentu attiecīgi

apmācīja un iesūtīja kamerā, pirms tam izstrādājot leģendu, kuru vajadzēja stāstīt

kameras biedriem. Šāda aģenta uzdevums bija panākt kameras biedra atklātu un

patiesu nodarījumu izklāstu, kā arī noskaidrot viņa vājās vietas. Kameras aģenta

uzdevumos ietilpa arī kameras biedra noskaņojuma novērošana, cenšoties noskaid-

rot, ar kādu izmeklētāja darba paņēmienu panākams vislielākais efekts. Izmantojot

apcietinātā stresa stāvokli, kameras aģents centās izzināt viņa sakarus, bija gadīju-

mi, kad izdevās pierunāt pat izsūtīt zīmīti no cietuma. Pēc tam kad zīmīte nokļuva

operatīvā darbinieka rokās, tā patiešām nonāca pie adresāta, un sākās sarakste,

kuras laikā apsūdzētais atklāja savus sakarus un vienlaikus arī pierādījumus pret

sevi. Pieredzējuši kameras aģenti pat varēja panākt kameras biedra atzīšanos. 196

Pratināšanas laikā galvenais līdzeklis "patiesības" iegūšanai bija apcietināto

sišana. Tā VDM Neretas rajona operatīvais pilnvarotais A. Koroļovs bez iemesla

(pierādījumiem) arestēto pilsoni Kadžuli piekāva ar metāla nūju, atņēma virsdrēbes

un ieslodzīja karcerī. 197 Tomēr dažkārt gadījās arī kuriozi. VDM Aizputes rajona

nodaļas darbiniekam Petrovam 1952. gadā pārmeta alkoholisku dzērienu lietošanu

kopā ar politiski neuzticamu pratināmo personu.
198

Drošības dienesta darbinieki nedrīkstēja just līdzi apcietinātajiem. Tas bija pat

bīstami, to apliecina gadījums ar M. Baškinu, kurš bija devis padomu apsūdzētajai

V. Jākobsonei, kā izturēties izmeklēšanas laikā, - 1945. gadā M. Baškinu notiesāja

uz trijiem gadiem cietumā. 199

Pēckara gados aresti politisku motīvu dēļ nebija retums, tomēr LPSR drošības

iestāžu darbinieki parasti tos necentās afišēt. Taču neizpalika arī ārkārtas gadījumi.

1950. gada sākumā Alūksnē PSRS AP vēlēšanu laikā ēkā, kur notika balso-

šana, piedzēries VDM darbinieks Novikovs aizturēja pilsoni Kļaviņu, ar to izraisot

klātesošajos sašutumu. Rajona partijas komiteja nebija apmierināta, ka vēlēšanu

laikā notiek šādi ekscesi, kas atstāj nevēlamu iespaidu pilsētas iedzīvotājos, un par

notikušo pieprasīja paskaidrojumus VDM vietējai daļai, jo tās pārstāvji centās no-

liegt, ka Novikovs būtu rīkojies dzērumā. Kā attaisnojums Novikovam tika minēts

tas, ka Kļaviņš 1944.-1945. gadā dienējis vācu SS armijā un pēc Novikova rīcībā

esošajiem materiāliem turēts aizdomās par pretpadomju darbību vēlēšanu laikā.

Kaut arī nelikumība bija acīm redzama pat no padomju likumdošanas viedokļa,

P. Novikovu nesodīja -viņa lietu tikai izskatīja partijas sapulcē.
200
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Lai gan LPSR drošības iestāžu darbiniekiem bija plašas pilnvaras, tomēr arī

viņiem nācās pildīt likumu, kurā bija paredzēts, ka personu nedrīkst arestēt bez

formālas prokurora atļaujas. 201 Tāpēc pēc Otrā pasaules kara notika PSRS Pro-

kuratūras kampaņa pret nepamatotiem arestiem, kas it kā radīja labāku situāciju

apcietinātajiem, bet, tā kā nepatikšanas draudēja arī aresta sankcijas parakstītā-

jiem, tad prokuratūra bieži vien nebija ieinteresēta apcietināto atbrīvot. Sākot ar

1947. gadu, savienoto republiku prokuratūrām vajadzēja rakstīt atskaites par aresta

noteikumu ievērošanu. 202 To apliecina arī Latvijas arhīvu dokumenti.

1947. gada 20. septembrī LPSR lekšlietu ministrijas karaspēka kara prokurors

justīcijas pulkvedis M. Timčenko LK(b)P CX sekretāram J. Kalnbērziņam nosūtīja

sūdzību par izmeklēšanas procesa novilcināšanu un kļūdām LPSR Valsts drošības

ministrijā laikā no 1947. gada septembra līdz novembrim. Kā vienu no pārkāpu-

miem minēja E. Žvingules lietu. VDM Ventspils pilsētas daļas darbinieki viņu ares-

tēja par "nacionālistisku bruņotu bandu formējumu atbalstīšanu", kaut gan pret

E. Žvinguli nebija nekādu pierādījumu un viņa savu vainu noliedza.203

Arī 50. gadu sākumā prokuratūra ziņoja par gadījumiem, kad arestētos gadu

vai pat divus nepamatoti turēja ieslodzījumā.204

1951. gada 10. augustā LPSR VDM no Maskavas saņēma rīkojumu, ar kuru

tika aizliegts arestēt personas tikai ar rajona prokurora sankciju. Tātad acīmredzot

bija vajadzīga augstāku instanču sankcija. 205

Pēckara dokumentos atrodamas ziņas, ka IeTK un VDTK darbinieki nelikumīgi

aizturējuši vai arestējuši pilsoņus, kā arī juridiski nepareizi noformējuši doku-

mentus.206 Tas notika ne tikai steigas vai paviršības dēļ, bet bieži arī tāpēc, ka

viņiem bija zems izglītības līmenis.

Vēstures pētījumos pārsvarā uzmanība pievērsta VDTK/VDM darbinieku bru-

ņotajām sadursmēm ar nacionālajiem partizāniem, taču dokumenti liecina, ka

konflikti notikuši arī pilsētās. 1948. gada 22. augustā starp LPSR leM/VDM patruļu

un diviem kara jūrniekiem Rīgā, Kirova un Brīvības ielas stūrī, ap pulksten 10

vakarā notika incidents. Jūrnieki, ejot pa ielu, smēķēja un nepasveicināja militāro

patruļu,
207

par to viņus aizturēja. Kara jūrnieks A. Jakovļevs iebēga pūlī, patruļa

viņu aizturēja un gribēja vest uz komandantūru, taču viņš izrāvās un atkal mēģi-

nāja bēgt. Patruļnieks M. Raziranovs ar pistoli smagi ievainoja Jakovļevu, kurš

vēlāk no ievainojuma mira. Pēc šāviena pārējie jūrnieki uzbruka patruļai un sāka

sist šāvēju Raziranovu ar siksnu sprādzēm un citiem priekšmetiem. Kautiņā iesais-

tījās arī civilpersonas, un notikuma vietā pamazām sapulcējās liels ļaužu pūlis.

VDM/leM darbiniekiem tomēr izdevās Raziranovu izraut no pūļa un iesēdināt kādā

garāmbraucošā mašīnā, ar kuru viņu aizveda vispirms uz komandantūru, pēc tam

uz hospitāli.
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Pūlis devās pa Brīvības ielu uz LPSR VDM ēku, kur prasīja, lai izdod patruļu

sodīšanai. Kara jūrnieki, kurus atbalstīja arī civilpersonas, mēģināja iekļūt minis-

trijas telpās. Drošības dienesta darbinieki vēlāk sprieda, ka ap ministrijas ēku bija

sapulcējies vairāk nekā 300 cilvēku, kuri krievu un latviešu valodā sauca - "Sitiet

zilcepurainos! [..] Atbrīvojiet nevainīgi aizturētos!" v.c. Pūlis tumsas aizsegā atļā-
vās izteikt daudz ko tādu, ko dienā neuzdrošinātos. VDM centrālajā ēkā izsludināja

trauksmi, izsauca VDM pulka rotu, un tā nemierniekus izklīdināja. 208 Protams, var

teikt, ka šajā gadījumā dominēja huligānisms, taču nevar noliegt, ka saskatāmi arī

politiski akcenti.

Pirmajos pēckara gados dažkārt tika vākti paraksti, lai lūgtu atbrīvot no apcie-

tinājuma kādu personu. Vēl 50. gados, kad vairākums Latvijas iedzīvotāju baidījās

no padomju drošības orgāniem, vairāk nekā simts draudzes locekļu lūdza atbrīvot

mācītāju E. Jundzi no apcietinājuma. 209

Nereti pēckara gados cilvēki bailēs no drošības iestādēm parakstīja solījumu

sadarboties ar VDTK/VDM, bet vēlāk izvairījās no aģenta pienākumu pildīšanas vai

arī apzināti sniedza dezinformāciju, tā pakļaujot sevi represijām. 210 Parasti šos

cilvēkus tiesāja Sevišķā apspriede -ārpustiesas institūcija. Pēc 40. gados pastāvošās

kārtības gadījumos, kad drošības dienests uzskatīja, ka tiesājamo un lieciniekus uz

tiesu izsaukt nav vēlams, lietu izskatīja "augstākais divnieks" - PSRS Augstākās

tiesas priekšsēdētājs un PSRS prokurors. "Divnieka" lēmumus varēja atcelt tikai

PSRS Augstākās tiesas plēnums. 1946. gada martā pēc tautas komisariātu pār-

veidošanas par ministrijām izveidoja arī PSRS VDM Sevišķo apspriedi, kuru likvi-

dēja saskaņā ar PSRS APP 1953. gada 1. septembrī izdoto dekrētu. 211

Līdz tam ne vienam vien Latvijas iedzīvotājam sodu piesprieda šis ārpustie-

sas orgāns. Tā 1951. gada 3. februārī ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem sodīja

Alojas rajona Staiceles pagastā dzīvojošo aģenti ar segvārdu "Erna," kuru savervēja

1945. gada 17. maijā leM Valmieras apriņķa daļa cīņai ar bandītismu, bet vēlāk no-

deva VDTK darbiniekiem. Savas darbības laikā viņa drošības iestādēm iesniedza tikai

vienu informatīvu ziņojumu, sistemātiski izvairījās no tikšanās ar leTK/VDM dar-

biniekiem. 1940.-1941. gada aktīvisti "Ernu" sodīja par nelegālistu Jāņa un Augusta

Lismaņu atbalstīšanu ar pārtikas produktiem, kuri savukārt vācu okupācijas laikā

viņai pēc atbrīvošanas no apcietinājuma bija snieguši materiālo palīdzību.212

Sevišķā apspriede tiesāja ne tikai aģentus divkošus vai dezinformatorus, bet

arī personas, kuras neliecināja pret saviem līdzcilvēkiem. Tā 1950. gadā LPSR

valsts drošības ministra vietnieks J. Vēvers informēja PSRS VDM Sevišķās ap-

spriedes sekretariāta priekšnieku ģenerālmajoru Jesaulovu, ka A. Krūmiņš, J. Rozen-

bergs un citi, pavisam 10 cilvēku, kuri sastāv piecdesmitnieku sektā, ne tikai pulcējas

uz nelegālām apspriedēm, bet arī atsakās sniegt liecības par saviem ticības brāļiem.
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LPSR VDM vadība lūdza Sevišķās apspriedes palīdzību, jo "[..] pratināmie ticīgie

liecinieki, sava fanātisma ietekmēti, nedod [vajadzīgās. -A B.] liecības par arestēto

sludinātāju pretpadomju darbību [..]"213. Lūgums tika apmierināts.

Šajā laikā politiskās lietas izskatīja arī Kara tribunāls, Dzelzceļa transporta līnijas

tiesa un Ūdens transporta līnijas tiesa.214

Vēl ilgus gadus pēc Staļina nāves drošības dienesta darbība asociējās ar

apcietināto sišanu un spīdzināšanu. Nemazinot Komunistiskās partijas un izpild-

varas lomu un nopelnus represiju organizēšanā, jāatzīst, ka 40.-50. gados repre-

siju izpildītāji - padomju drošības iestādes veica milzu darbu, lai piespiestu okupētās

teritorijas iedzīvotājus samierināties ar dzīvi, kas vairākumam Latvijas pilsoņu

materiālā ziņā bija sliktāka nekā neatkarīgajā Latvijā. Šīs pārmaiņas, bailes no

represijām, radinieku un draugu aresti daudziem - pat visapolitiskākajiem cilvē-

kiem lika mainīt attieksmi pret Latvijas valsti, ko kādreiz viņi nebija pietiekami

novērtējuši.

Provokācijas kā represiju izraisīšanas metode

Latvijas PSR drošības orgānu darbība nav iedomājama bez provokācijām, kuras

atceras ne viens vien Gulaga nāves nometnes izdzīvojušais. Tomēr, lai nebūtu

neskaidrību, autors citē F. Dzeržinska vārdā nosauktās Augstākās VDK skolas izdo-

tajā "Pretizlūkošanas vārdnīcā" doto skaidrojumu: "Nozieguma provocēšana -

mākslīga situācijas un apstākļu radīšana, lai citas personas izdarītu noziegumu, vai

arī tieša šo personu iesaistīšana noziegumā ar mērķi viņas atmaskot un vēlāk

saukt pie kriminālatbildības." 215

Lai gan arī Latvijā drošības dienesta darbinieki veica provokācijas, taču uzska-

tāmākai ilustrācijai sniedzam dažus ar daudz lielāku vērienu veiktus pasākumus no

PSRS drošības dienesta prakses.

1941. gadā ar PSRS IeTK sankciju Habarovskas novada pārvalde 50 kilometru

no Habarovskas, Kazakēviču ciema teritorijā netālu no Mandžūrijas robežas, izvei-

doja viltus padomju robežapsardzības posteni, Mandžūrijas robežapsardzības po-

licijas posteni un japāņu militāro misiju, ko drošības dienesta darbinieki savā starpā

sauca par "Dzirnavām". Pēc PSRS IeTK darbinieku ieceres padomju robežap-

sardzības posteņa un japāņu robežapsardzības un izlūkorgānu imitācija bija do-

māta to padomju pilsoņu lojalitātes pārbaudei, kurus turēja aizdomās par naidīgu

darbību pret PSRS. Praksē šis pasākums tika vērsts nevis pret reālajiem padomju

varas ienaidniekiem, bet gan parastiem padomju pilsoņiem.
Pārbaude "Dzirnavās" sākās ar priekšlikumu aizdomās par pretpadomju dar-

bību vai spiegošanu turētajiem padomju pilsoņiem veikt kādu IeTK dienesta uzde-

vumu ārzemēs. Kad aizdomās turētais tam piekrita, tika inscenēts, ka viņš nokļūst
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Mandžūrijas teritorijā, kur viņu aizturēja "japāņu robežsargi" un nogādāja "japāņu

militārās misijas" ēkā. IeTK darbinieki, kuri uzdevās par japāņu izlūkdienesta

darbiniekiem vai baltgvardiem, sāka pratināšanu ar mērķi panākt pārbaudāmā

atzīšanos "japāņu varas iestādēm", ka viņš saistījies ar PSRS izlūkdienestu. Aiztu-

rēto ietekmēja gan morāli, gan fiziski, un daudzi pratināšanas laikā arī atzinās, ka ir

saistīti ar PSRS izlūkdienestu, un izpauda viņiem dotos uzdevumus Mandžūrijā,

citi pēc fiziskas ietekmēšanas sniedza arī dažādas ziņas par PSRS. Pēc "japāņu
izlūkdienesta" vairāku nedēļu pratināšanas notika pārvervēšana - un jauniegūto

"japāņu" aģentu iesūtīja PSRS teritorijā ar kādu provocējošu uzdevumu. Šīs spēles

finālā IeTK darbinieki pārbaudāmo arestēja kā Dzimtenes nodevēju, bet Sevišķā

apspriede sodīja ar cietumsodu vai pat nāves sodu.

No 1941. gada līdz 1949. gadam caur "Dzirnavām" izgāja 150 cilvēku, un, kaut

arī Ņ. Hruščova valdīšanas laikā šādu rīcību nosodīja un cietušos reabilitēja (lielā-
koties pēc nāves), tomēr operācijā iesaistītajiem darbiniekiem nopietni sodi netika

piemēroti, viņus galvenokārt atvaļināja pensijā, bet "Dzirnavu" izgudrotājam ģene-

rālim Fedotovam izteica tikai partijas rājienu. Jāievēro, ka 50. gados lielākā daļa

VDK augstākās vadības - arī VDK priekšsēdētājs I. Serovs un PSKP CX sekretārs

Ņ. Hruščovs - bija iesaistīta represijās. 216

Citas operācijas - "Viltus ārzemes" plāns tika izstrādāts, lai atklātu amerikāņu

un britu aģentus, kuri, pēc Staļina pārliecības, strādāja PSRS teritorijā kara un

pēckara laikā. Pretizlūkošanas darbinieku rīcībā bija simtiem dosjē par padomju

pilsoņiem, kurus turēja aizdomās par sadarbību ar pretinieku. Operāciju izstrādāja

pulkvedis Ivans Pavlovskis no PSRS VDTK pretizlūkošanas britu daļas. Plāns pare-

dzēja pārliecināt aizdomās turēto, ka viņš ticies ar Rietumvalstu izlūkdienesta

pārstāvjiem, kuri patiesībā bija PSRS VDTK virsnieki vai aģenti. Ja aizdomās turē-

tais atzinās, ka ir noskaņots pret padomju varu, un piekrita vervēšanai, viņu ares-

tēja un nosūtīja uz Gulagu.

Operācija "Viltus ārzemes" sākās ar PSRS drošības dienesta aģenta piedāvā-

jumu upurim - ja viņam ir nepieņemama dzīve Padomju Savienībā, ir iespējams

doties komandējumā uz Berlīni. Austrumberlīnē upuris satikās ar PSRS VDM

pārstāvniecības Vācijā aģentu, pēc tautības vācieti, kurš upurim piedāvāja apmeklēt

amerikāņu zonu Rietumberlīnē. Tad spēlē iesaistījās "amerikāņu" komanda - un

upuris nokļuva greznā savrupmājā, Damsmilles pilī, Mīlenbekā angliski runājošu

un amerikāņu formastērpos ģērbtu cilvēku vidū. Pils atradās uz ziemeļiem no vietas,

kur franču sektors robežojās ar padomju okupācijas zonu, - diezgan tālu no

amerikāņu sektora, taču uz pili atvestajiem padomju pilsoņiem nebija priekšstata

par pēckara politisko ģeogrāfiju. Bija paredzēts, ka sarunas laikā ar "amerikāņiem"

padomju pilsoņi tādā vai citādā veidā nodibinās ar viņiem kontaktu. No trīsdesmit
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arestētajiem tikai dažiem cilvēkiem bija bijuši iepriekšēji kontakti ar amerikāņu
izlūkdienestu. Apmēram 1948. vai 1949. gadā no operācijas "Viltus ārzemes" atteicās

tās mazās efektivitātes dēļ.217

Latvijā noziegumu provokācijām nebija Krievijas vēriena, tomēr nereti šādi

gadījumi notika. Par dažiem uzzināja pēc Staļina nāves. Tā pēc PSRS AP 1953. gada

septembrī pieņemtā lēmuma par Sevišķās apspriedes likvidēšanu sākās lietu

pārskatīšana. 218 1954. gada 9. aprīlī PSRS Kara prokuratūra apstiprināja Baltijas

kara apgabala prokuratūras lēmumu par krimināllietas izbeigšanu pret septiņiem

jauniešiem, kurus VDM Latvijas dzelzceļa Apsardzes pārvalde 1950. gadā sauca

pie atbildības par kontrrevolucionāra nozieguma izdarīšanu. 1954. gadā jauniešus

no ieslodzījuma atbrīvoja, un otrreizējā lietas izmeklēšanā atklājās, ka paši VDM

Daugavpils stacijas darbinieki ar provokatīvām metodēm bija izveidojuši viltus

kontrrevolucionāro organizāciju, kurā iesaistīja septiņus jauniešus no Vagonu depo

un Lietišķās mākslas tehnikuma. 1950. gada oktobrī leM Kara tribunāls visus

organizācijas dalībniekus sodīja ar 25 gadiem labošanas darbu nometnē.

Šajā operatīvajā akcijā piedalījās VDM Daugavpils stacijas Operatīvās nodaļas

priekšnieks V. Sideļņikovs, viņu kontrolēja daļas priekšnieks B. Memeļevs, bet grupas

izstrādi tieši vadīja VDM Daugavpils stacijas Apsardzes daļas priekšnieks N. Kļepi-

kovs. Daļu operatīvo pasākumu akceptēja bijušais VDM Apsardzes pārvaldes

priekšnieks V. Zimins.

No 1949. gada līdz 1950. gadam V. Sideļņikovs, N. Kļepikovs un citi, izmanto-

jot viņu rīcībā esošo aģentūru, izveidoja organizāciju "Cīņa pret pasaules komu-

nismu". Ar provokatīvām metodēm VDM aģenti tajā centās iesaistīt pēc iespējas
vairāk dalībnieku, no kuriem daudzi tikai tiesas procesā uzzināja "kontrrevo-

lucionārās" organizācijas nosaukumu. VDM aģentūra mudināja organizācijā iesais-

tītos uz aktīvu pretpadomju darbību, ieroču iegādi, tādu ziņu vākšanu, kuras bija

uzskatāmas par valsts noslēpumu, v.c.

Lai gan izmeklēšanas laikā nepārprotami noskaidrojās, ka kontrrevolucionāra

organizācija izveidota ar aktīvu aģentūras līdzdalību, vecākais izmeklētājs Kožev-

ņikovs, nodaļas priekšnieks Kapraļevs, kā arī VDM Izmeklēšanas daļas priekšnieks
Osetrovs neiebilda, ka pretpadomju darbībai izprovocētos cilvēkus nodod tiesai.

Acīmredzamo mākslīgo kontrrevolucionārās organizācijas izveidošanu, ko vei-

cināja lietā iesaistītie operatīvie darbinieki un aģenti, VDM Apsardzes pārvaldes

bijušais priekšnieks Zimins izmantoja kā mācību materiālu un operatīvā darba

paraugu.
219

Vainīgajiem VDM Latvijas dzelzceļa Apsardzes pārvaldē strādājošajiem vado-

šajiem un operatīvajiem darbiniekiem N. Kļepikovam, B. Memeļevam, A. Karpovam,

V. Ziminam, M. Terezovam un I. Osetrovam izteica tikai rājienu.
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V. Sideļņikovs savā paskaidrojumā atzina, ka viņam bijuši trūkumi aģentūras

operatīvajā darbā, bet noliedza jebkādus Kļepikova norādījumus virzīt aģentūru uz

provokācijām. Pēc Sideļņikova pārliecības, visas arestētās personas pamatoti

sauktas pie kriminālatbildības.

Lai gan jau 1952. gadā VDM saņēma iesniegumu, kurā tika ziņots par or-

ganizācijas "Cīņa pret pasaules komunismu" izveidošanu ar nosodāmu aģen-

tūras metožu palīdzību,220 tikai 1954. gadā LKP CX Administratīvās daļas vadī-

tājs A. Drozdovs ierosināja saukt pie partijas atbildības V. Sideļņikovu, kurš šajā

laikā strādāja Daugavpils ceļu distancē par politdaļas priekšnieka vietnieku. 221

12. novembrī LKP CX birojā izskatīja Sideļņikova personīgo lietu, kuras steno-

grammā lasāms:
11

Sideļņikovs: Es vairāk kā četrus gadus nestrādāju [valsts drošības orgānos. -

A. B.]. Kur mana vaina? Es neizpētīju aģentus, kas man tika atsūtīti uz sakariem.

Tā bija mana kļūda. Ja būtu rūpīgāk izpētījis aģentu ziņojumus, tad būtu pamanījis

šo personu nepareizo rīcību. Bet man ir jāsaka, ka šajā lietā ievērojama loma bija

priekšniecībai. Lieta tika izskatīta pārvaldē. Es nevienu uzdevumu nedevu patstā-

vīgi. 7 dienas es personīgi ar nodaļas priekšnieku atrados Maskavā, nekādus

norādījumus [tur. - A B.] nedeva. Bija tikai viens norādījums pirms griešanās pie

CX biroja. Arestēt Azarēviču un izlemt jautājumu par aktīvāko darbinieku arestu. Es

ar šo jautājumu nodarbojos.

Bisenieks: Lieta tā, ka jūs falsificējiet šīs organizācijas izveidošanu.

Sideļņikovs: Es esmu vainīgs tikai tajā apstāklī, ka kritiski neizvērtēju aģentūras

ziņojumus.

Kalnbērziņš: Septiņi cilvēki notiesāti uz 25 gadiem. Jūs ziniet, kāda tā ir padomju

orgānu kompromitācija? Jūs šos cilvēkus sakropļojāt, viņu ģimenes sakropļojāt,

un simtiem cilvēku pēc tam lamā padomju varu.

Lapinskis: Visus maldinājāt, daudzus nomelnojāt.

Kalnbērziņš: Tai laikā bija modē - jo vairāk lietas radīs, jo labāks orgānu

darbinieks. Tā nebija palīdzība, bet kaitniecība. Jūs, izglītots cilvēks, kuram bija

jāveic lielas politiskas lietas. Visus šos cilvēkus sodīja.

Drozdovs: Acīmredzot viņi sodīti nepietiekoši. Kļepikovs noņemts, bet Terezo-

vam aizrādīts.

Kalnbērziņš: Tur jautājums par piederību pie partijas.

Drozdovs: Mēs ierosinājām atstāt. Ziņu, ka agrākā darbavietā būtu nolaidības,

nav, un viņu raksturo kā godīgu cilvēku. Mēs uzskatām, ka partijā viņu var atstāt

[aprobežojoties ar partijas rājienu. -A B.}.

Kalnbērziņš: lerosinu partijas kārtībā izskatīt šo komunista jautājumu, neapro-

bežojoties tikai ar vina atbrīvošanu no darba.



516 Padomju okupācija Latvija, 1944. gads - 50. gadu vidus

Pelše: Ja lieta ir notikusi jau pirms četriem gadiem un viņš labi strādā, tad

var atstāt.

Bisenieks: Es domāju, ka vajag izslēgt no partijas. Pats izveidoja šo or-

ganizāciju, uzrakstīja zvērestu [..] Es neticu, ka viņi ir pretpadomju cilvēki.

Viņus apbruņoja, kūdīja pret padomju varu. Man liekas, ka nav iemesla viņu
žēlot. Viņš nodarījis lielu ļaunumu. Ir tādas lietas, kuras neatkarīgi no to iz-

darīšanas laika nepieciešams attiecīgi novērtēt. Viņš ar savu rīcību apkaunoja

partiju.

Sideļņikovs: Man bija zināmi četri cilvēki. Pārējie izmeklēšanas gaitā tika

[sodīti. - A B.], balstoties uz arestēto liecībām. Azarēvičs bija pretpadomiski

noskaņots, jo bija atradies amerikāņu okupācijas zonā. Par to liecināja viņa iztei-

cieni un rīcība.

Bisenieks: Vienīgais vainu mīkstinošais apstāklis, ka tas bija Berijas laiks un

tāda bija kārtība. Tas mazina viņa vainu [..]

Kalnbērziņš: Stingrais rājiens un brīdinājums ar ierakstu viņa personīgajā kartiņā.

Izskatīt Kļepikova, Zimina lietu [~]."222

Vēsturniekiem vismaz pagaidām pieejamie dokumenti neliecina, ka Latvijas

teritorijā pēckara gados būtu notikušas tik vērienīgas operācijas kā "Dzirnavas" vai

"Viltus ārzemes". Protams, provokācijas notika ne tikai Daugavpilī, par ko tajās

iesaistītajiem VDM darbiniekiem 50. gadu vidū nācās LKP CX birojā sniegt pa-

skaidrojumus.

Dokumenti un laikabiedru atmiņas liecina, ka visbiežāk LPSR drošības die-

nesta darbiniekiem izdevās izprovocēt tieši jauniešus. Pēc Stahna nāves ope-

ratīvajiem darbiniekiem savā darbā vajadzēja uzmanīties, lai aģentūras pasākumi

netiktu kvalificēti kā provokācija, jo par to likumdošanā bija paredzēta krimi-

nālā atbildība.

Ja prokuratūra uzskatīja, ka kāda persona izprovocēta noziedzīgai darbībai,

tad atbildību centās novelt uz aģentiem. Raksturīgs piemērs ir bēgšanas mēģi-

nājumā uz ārzemēm apsūdzēto jauniešu Svoka, Tilaka, Langes, Sīmaņa un Ozola

lieta. 1954. gadā Kara tribunāls viņus atbrīvoja no apcietinājuma un pie atbildības

sauca VDK aģentu I. Petrovu un milicijas aģentu A. Driņķi. 223 Tomēr VDK savus

palīgus neatstāja nelaimē un pēc gada panāca, ka krimināllietu pret viņiem

izbeidza. 224 Operatīvo darbinieku, kurš strādāja ar šiem aģentiem, atbrīvoja no

darba VDK, bet pārējiem lietā iesaistītajiem darbiniekiem izteica rājienu. 225 Šis

gadījums liecina, ka daudziem VDK darbiniekiem bija grūti atteikties no Staļina

valdīšanas laikā praktizētajām provokācijām. Latvijas vēsturnieki, kuri pēta arhīvos

esošās krimināllietas, operatīvo lietu trūkuma dēļ bieži vien nevar noskaidrot, vai

konkrētā gadījumā tikusi izmantota provokācija.
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Garīdzniecība un padomju drošības dienests 1944.-1953. gadā

PSRS Otrā pasaules kara gados drošības iestāžu attieksme pret ticīgajiem

un reliģiskajām organizācijām bija samērā labvēlīga. Latvijā okupācija šajā ziņā

ieviesa savas korekcijas, jo daudzas reliģiskās organizācijas vadīja drošības

iestādēm nepaklausīgas personas. Liela nozīme bija PSRS VDTK/VDM pavēlēm

un norādījumiem attiecībā par Baznīcu. Valsts drošības orgānu darbinieki pēc

Otrā pasaules kara par galveno aģentūras darbā uzskatīja to, lai netiktu pieļauta

pret padomju varu naidīgi noskaņoto grupu apvienošanās un atsevišķu indi-

vīdu (ticīgie un sektām piederošie) organizēšanās pretpadomju pagrīdē, atklātu

ienaidnieka aģentus un nepieļautu sakaru nodibināšanu ar imperiālistu izlūk-

dienestiem.

Drošības orgānu darbinieki, veicot šo darbu,226 norādīja, ka galvenais uzde-

vums ir "atmaskot un arestēt pašas aktīvākās personas, kā arī sagraut ticīgo un

sektantu grupas ar aģentu palīdzību, tos iesūtot pretpadomju grupās, ticīgo un

sektantu organizācijās vai arī savervējot kādu to dalībnieku" 227.

Cīņā ar Baznīcu padomju drošības orgāniem bija bagāta pieredze. To apliecina

saglabājušies dokumenti - kādā Viskrievijas Ārkārtējās komisijas (VĀK) slepenās

daļas 1921. gada sēdes protokolā lasām norādījumus par darbu ar garīdzniecību.

Šeit minētās metodes ar panākumiem izmantoja arī vēlākajos gados, un tās pilnībā

var attiecināt uz apskatāmo laikposmu:

"1. Izmantojot savos mērķos pašus garīdzniekus, īpaši tos, kuri ieņem nozī-

mīgu stāvokli Baznīcas dzīvē, piemēram, arhierejus, metropolītus utt., piespiežot

viņus aiz bailēm [..] izdot garīdzniecībai tādus vai citus rīkojumus, kas mums varētu

būt noderīgi [..];
2. Noskaidrot attiecīgo bīskapu un vikāru raksturu, apelējot pie viņu slavaskāres,

lai varētu tos izmantot;

3. Ziņotājus garīdznieku vidū ieteicams vervēt pēc iepazīšanās ar [..] kat-

ra kulta kalpotāja rakstura īpašībām. Materiālus var iegūt dažādi, galvenokārt

konfiscējot saraksti kratīšanu laikā un izmantojot personiskus kontaktus ar

garīdzniekiem.

Ziņotājus var ieinteresēt materiāli. Šajā jomā var gūt panākumus, kontaktē-

joties ar garīdzniekiem, bet cerēt uz viņu labvēlīgu attieksmi pret padomju varu -

nevar. Tādēļ viņi būs mūsu mūžīgie vergi, kas baidīsies atšifrēt savu darbību.

Vajag praktizēt ziņotāju vervēšanu iebiedējot, draudot ar cietumu un nometnēm

nenozīmīga iemesla dēļ - spekulāciju, varas iestāžu rīkojumu pārkāpšanu u.tml.

Taisnība, šī darbība var būt veiksmīga tikai tajā gadījumā, ja vervēšanas objekts

ir bez rakstura un bez gribas." 228
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Atjaunojot padomju okupācijas režīmu, Latvijā pastiprinājās aģentu vervēšana.

Šajā nodaļā izmantotie arhīvu materiāli attiecas galvenokārt uz luterāņu Baznīcu, jo
tie vispilnīgāk atspoguļo drošības orgānu darbu ticīgo vidū; tādi ir arī luterāņu

arhibīskapa v.i. K. Irbes krimināllietā atrodamie materiāli, pēc kuriem var izsekot

aģentūras vervēšanai 1944.-1945. gadā.

1944. gada 6. decembrī drošības orgāni savervēja aģentu "Zaķi", izsakoties

drošības orgānu terminoloģijā - "uz lojāliem, brīvprātīgiem pamatiem". Tūlīt gan

jāpiebilst, ka 1944. gada 22. decembrī viņš ieradās pie operatīvajiem darbiniekiem,

neizpildījis uzdevumu, un kategoriski atteicās no sadarbības ar VDTK. "Zaķi" slepeni

aizturēja un pratināja. Pēc piecām apcietinājumā pavadītām dienām viņš paziņoja,
ka vēlas izpirkt savu vainu padomju varas priekšā un godīgi sadarboties ar VDTK,

apliecinot to ar otrreizēju parakstu. "Zaķa" atbrīvošanu no apcietinājuma piesedza

ar izdomātu leģendu.229 Taču aģenta iesniegtie ziņojumi neliecināja par viņa nostā-

jas maiņu. Par [1945. gada. -A B.] virsvaldes sēdi, kurā [arhibīskapa v.i. -A B]

K. Irbe nolasīja ziņojumu par [arhibīskapa. - A B] T. Grīnberga uzsaukumu, 230

"Zaķis" ziņoja: "10. jūlija sēdē tēmas par politiku nebija. Neko īpašu paziņot nevaru."

Drošības iestādes vāca informāciju arī par pašu "Zaķi". Šo uzdevumu veica

aģents "Krupnovs", kurš 1945. gada 21. martā ziņoja: "Šodien es biju "Zaķa"

dzīvoklī, kur viņš pēc jautājuma: "Vai man iet Sarkanajā armijā?" - norādījis ar

roku logā uz VDTK ēku, paziņoja: "Tie lai pakar mūs vai sit pie krustiem, bet mums

vajag izpildīt savu mācītāja amatu."" 231

Garīdzniekus, kuri pēc savervēšanas rīkojās līdzīgi "Zaķim", vēlāk apcietināja

un izslēdza no aģentūras tīkla.232 Tomēr daudzi aģenti apzinīgi pildīja saistības,

kuras bija uzņēmušies. Te var minēt aģentu "Demokrāts", "Krupnovs" v.c, kurus

VDTK izmantoja darbam garīdznieku vidū. Drošības iestādes izmantoja arī to, ka

cilvēki uzticējās garīdzniekiem, tāpēc nereti aģents - garīdznieks sniedza ievērojamu

"palīdzību" valsts drošības orgāniem.

Pēckara gados PSRS VDM Baltijas valstīs savervēto aģentūru iesaistīja "patrio-
tiskā darbībā" - tā izpaudās propadomiskos sprediķos, tādējādi graujot Baznīcas

autoritāti nacionāli noskaņoto iedzīvotāju vidū un daļēji izdarot spiedienu uz tiem

nepakļāvīgajiem mācītājiem, kuri kategoriski atteicās izpildīt okupācijas varas iestāžu

prasības.

Protams, bija problemātiski atklāti izmantot propadomiskus garīdzniekus

slepeniem uzdevumiem, aģentiem neieteica klaji izrādīt simpātijas padomju varai.

Bija gadījumi, kad pēc VDM norādījuma mācītājs aģents slēpa mācītāju nelegāli,

tādējādi nostiprinot autoritāti reakcionāro garīdznieku vidū, vai arī garīdznieks,

demonstrēdams sevi kā propadomiski noskaņotu, aģentiem atklāja savu patieso

pretpadomju orientāciju. 233
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PSRS valdība bija iecerējusi izmantot valsts teritorijā dzīvojošos protestantus

saviem ārpolitiskajiem mērķiem - Vācijas reliģisko organizāciju ietekmēšanai. 234

Protams, Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskapa v.i. K. Irbe diezin vai

bija piemērots šāda pasākuma īstenošanai, un tāpēc 1946. gada 21. februārī K. Irbi

apcietināja.235

Okupācijas varai bija nepieciešams pakļaut luterāņu Baznīcu, kurai atšķirībā no

pareizticīgajiem un baptistiem Padomju Savienībā nebija vienota, varai absolūti

lojāla reliģiska centra. Pareizticīgos un baptistus 1944. un 1945. gadā iekļāva

Vissavienības struktūrā, kas nodrošināja viņu darbības kontroli reliģiskajos jautā-

jumos un uzņēmās to garīgo vadību.

Materiāli par LPSR VDM veiktajiem pasākumiem pret ticīgajiem Latvijā tikpat

kā nav saglabājušies, tāpēc lasītāji jāiepazīstina ar līdzīga satura Igaunijas Valsts

arhīva filiāles dokumentiem, kuri attiecas uz 40. gadu beigām Igaunijā. 1947. gada

decembrī Igaunijas VDM apstiprināja operatīvo pasākumu plānu darbam ar lute-

rāņu garīdzniekiem. 236 Apriņķu daļām izsūtīja rīkojumu, kā efektīvāk īstenot plānoto.

VDM mērķis bija iegūt vērtīgu aģentūru autoritatīvu luterāņu garīdznieku vidū un

esošo luterāņu izstrādes lietu aktivizēt.

Plāns paredzēja izmantot reliģisko kultu lietu padomes pilnvaroto Igaunijas

PSR, lai izveidotu opozīcijas grupu Baznīcas augstākajai vadībai un iefiltrētu to

luterāņu Baznīcas vadošajos amatos. Tas nozīmēja Igaunijas evaņģēliski luteris-

kās Baznīcas pakļaušanu drošības orgānu ietekmei. 237 Drošības dienesta darba

rezultāts kļuva redzams 1949. gada 22. oktobrī, kad Igaunijas evaņģēliski lute-

riskās Baznīcas Ģenerālajā sinodē par arhibīskapu ievēlēja J. Kivitu. Ģenerālajā

sinodē piedalījās 44 cilvēki, no kuriem 32 bija aģenti. 20., 21. un 22. oktobrī

VDM darbinieki, tiekoties ar šiem aģentiem, sniedza instrukcijas, kā rīkoties

luterāņu Baznīcai. 238

Autora rīcībā nav precīzu datu, cik aģentu piedalījās Latvijas evaņģēliski luteris-

kās Baznīcas Ģenerālajā sinodē. Tomēr, tā kā Latvijā sinode notika gadu ātrāk nekā

Igaunijā - 1948. gada 14. un 15. martā -, nevar izslēgt līdzīgu VDM pasākumu

scenāriju arī Latvijā.

Par 1948. gada 14. un 15. martā Rīgā notiekošo sinodi reliģisko kultu lietu

pilnvarotais V Šeškens ziņoja PSRS TKP Reliģisko kultu lietu padomes priekš-

sēdētājam I. Poļanskim: "Ģenerālā sinode notika pilnīgi pēc izstrādāta plāna.

Galvenie jautājumi tika risināti absolūtā vienprātībā, statūti pieņemti vienbalsīgi,

bez izmaiņām un papildinājumiem. Sarežģītākais jautājums par arhibīskapa kan-

didatūru atrisināts pozitīvi. Divu gadu darbs, audzinot luterāņu garīdzniekus

padomju garā, ir devis rezultātus. Jautājums par T. Grīnberga atcelšanu no amata

ir pieņemts bez iebildēm."239
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Pirms Ģenerālās sinodes represīvās iestādes daudzus mācītājus arestēja, tā-

pēc arhibīskaps G. Tūrs vērsās pie V. Šeškena ar lūgumu attaisnot arestētos

garīdzniekus vai arī mīkstināt sodu. Arhibīskaps uzsvēra, ka daudzos gadījumos
sodītie mācītāji savās runās nemaz nav teikuši to, ko apgalvo liecinieki. Mūs-

dienu pētniekam, iepazīstoties ar krimināllietās esošajām liecībām, bieži vien ir

grūti noteikt to objektivitāti. Tās varēja arī neatbilst īstenībai, un to apliecina

reliģisko kultu lietu pilnvarotā izteiktā doma, ka "[..] mācītāji ir atbildīgi ne vien

par to, ka viņi ir runājuši, bet arī par to, kā klausītāji viņu ir sapratuši". Minētais

piemērs labi raksturo likumības izpratni Padomju Savienībā.

Par Padomju Savienības specdienestu interesi par luterāņu Baznīcu liecina

visai nedaudz dokumentu, viens no tiem ir sekojošais. 50. gadu sākumā sa-

skaņā ar PSRS VDM "0" daļas ziņojumu Vācijā, Štutgartē, it kā izveidojies un

aktīvi darbojies luteriskās Baznīcas vienots vadības centrs, kura darbību kontro-

lējis angļu un amerikāņu izlūkdienests. Par šī centra padomes vadītāju ievēlēts

mācītājs Neimillers, bet par Austrumu zonu atbildīgais bijis bīskaps Dibeliuss,

kura darbības sfērā atradusies luteriskās Baznīcas pārraudzība un vadīšana pa-

domju zonā.

Padomju Savienības drošības struktūras izteica pieņēmumu, ka "minētie

luterāņu centri mēģināja nodibināt sakarus ar PSRS teritorijā dzīvojošajiem

luterāņiem, lai tos izmantotu pretpadomju un izlūkošanas mērķiem"240
.

Šis dokuments liecina par saspringtajām Rietumvalstu un PSRS attiecībām.

Nopietnas šaubas rada doma, ka 50. gadu sākumā Baltijas luterāņiem bija iespējams

nodrošināt VDM nekontrolētus kontaktus ar Rietumiem. Tas gan vairāk liecināja

par neuzticību tām reliģiskajām organizācijām, kuru centri atradās ārpus Padomju

Savienības teritorijas.

LPSR drošības orgāni apskatāmajā laikposmā centās panākt Latvijas lielāko

reliģisko konfesiju pakļaušanos padomju varas iestādēm. Ne vienmēr garīdznieki

samierinājās ar izveidojušos situāciju, tāpēc pret viņiem piemēroja represijas.

Jāuzsver, ka pēckara gados savervēto aģentūru izmantoja ne tikai garīdzniecības

šķelšanai, slepenas informācijas vākšanai u.tml. - lielu uzmanību pievērsa arī

"patriotiskajam darbam". Kaut dokumenti liecina, ka tikusi apsvērta iespēja

izmantot Latvijas garīdzniecību PSRS ārpolitikas jautājumu risināšanā, tomēr

pagaidām nav pamata apgalvot, ka tas būtu noticis 40. gadu beigās un 50. gadu

sākumā. Protams, ja ar to nedomā atsevišķu augstākās garīdzniecības pārstāvju

iesaistīšanos miera kustībā. 241 Jāatzīst, ka par LPSR drošības dienesta dar-

bību pret reliģiskajām organizācijām Latvijas arhīvos saglabājies samērā maz

dokumentālu liecību, tāpēc - vismaz pagaidām - šajā jomā ir daudz neatbildētu

jautājumu.
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5. LPSR drošības orgānu ietekme uz kadru atlases

un pārbaudes politiku valsts iestādēs un uzņēmumos

Līdz ar okupācijas režīma nodibināšanu Latvijā pakāpeniski tika ieviesta PSRS

pastāvošā kārtība, kura nebija iedomājama bez dažādiem liegumiem un iero-

bežojumiem. Stājoties darbā vai uzsākot mācības, nācās rakstīt autobiogrāfiju.

Daudzi izvairījās autobiogrāfijā minēt tādus faktus, kas varētu kaitēt karjerai.

Laikabiedri liecina, ka kara gados un tūlīt pēc tam lielos apmēros notika visa veida

dokumentu viltošana. Par lielu naudu varēja nopirkt ne tikai Padomju Savienības

Varoņa ordeni, bet arī dokumentu par tā piešķiršanu, pat viltotu avīzi, kur publicēts

attiecīgais Augstākās Padomes dekrēts.

Izmantojot pazīšanos vai dodot "kukuli", varēja iegūt izziņu par jebko. Parasti

izziņu un dokumentu viltošana bija visai primitīva. Tolaik dokumentus rakstīja ar

tinti vai ķīmisko zīmuli -un tekstu izdzēsa ar hloru. Viltojot dokumentu ar ķīmisko

zīmuli vai tinti, uz papīra uzzīmēja zīmogu, bet pēc tam ar cieti novārītas olas

čaumalu to pārnesa uz vajadzīgā dokumenta. Lai arī lielākā daļa viltojumu bija ļoti

vienkārša, daudzus no tiem tā arī neatklāja tāpēc, ka to bija daudz.242

Pārbaudi par konkrētas personas atbilstību attiecīgajam amatam LK(b)P CX

uzticēja VDTK/VDM 5. daļas darbiniekiem, kuri deva savu atzinumu, bieži vien pat

nepaskaidrojot noraidošās atbildes iemeslu. 243

Pastāvēja dažādu slepenības pakāpju atļaujas. Tā, piemēram, aizsardzības

rūpniecībā vai ar to saistītās organizācijās strādājošie parakstījās par to ziņu, kas

saistītas ar uzņēmuma darbību, neizpaušanu. 244 Saskaņā ar LK(b)P CX 1947. gada

28. oktobra lēmumu "Par pasākumiem, lai uzlabotu valsts un partijas noslēpumu

glabāšanu republikas partijas organizācijās" visiem šajā jomā strādājošajiem -

tehniskajiem darbiniekiem, mašīnrakstītājām, tehniskajām sekretārēm v.c. izvei-

doja personīgās lietas un veica personas pārbaudi VDM apriņķa daļā. 245 VDM apriņķa

daļa anketas ar darbinieku autobiogrāfiju nosūtīja tālāk uz LPSR VDM daļu, kuru

vadīja A. Mostovojs. Kategoriski bija aizliegts slepeno saraksti uzticēt personām

bez attiecīgas atļaujas noformēšanas. 246 Tie, kuri pārbaudi izturēja, parakstījās par

valsts un partijas noslēpumu neizpaušanu. 247 Tā kā par kompromitējošu faktu

biogrāfijā uzskatīja atrašanos vācu okupētajā Latvijas teritorijā, Latvijas pilsoņu

lielākā daļa bija politiski neuzticama (ja vien konkrēta persona nebija sadarbojusies

ar padomju partizāniem). Turklāt daudzu latviešu tuvi radinieki bija dienējuši vācu

armijā, represēti vai arī devušies bēgļu gaitās uz ārzemēm.

40. gadu beigās un 50. gadu sākumā, kad aukstā kara ietekmē pasliktinājās

PSRS un Rietumvalstu attiecības, politiski neuzticamās personas masveidā at-

laida no darba un izslēdza no mācību iestādēm. LKP CX pieprasīja, lai VDM
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nodaļu darbinieki informētu vietējās partijas komitejas par kaitīgiem elementiem,

kas strādā valsts uzņēmumos un iestādēs. 248 Savukārt kolhozus "uzmanīja" no

kulakiem. 249

Kopumā pēckara gados trūka inteliģentu, kas prastu latviešu valodu un pārzi-

nātu vietējos apstākļus. Daudzās iestādēs specifisku apstākļu dēļ varēja izlīdzēties

ar iesūtītajiem kadriem, bet izglītības sistēmā tas nebija iespējams, un tādēļ tūlīt

pēc kara dažkārt par skolu direktoriem strādāja bijušie aizsargi. 2so

50. gadu sākumā LPSR VDM sevišķu vērību pievērsa skolām, jo vajadzēja

atbrīvot no darba vidusskolās nacionāli noskaņotus skolotājus, lai to vietā ieliktu

paklausīgākus okupācijas varas rīkojumu izpildītājus, sagatavojot jauno "padomju

inteliģenci". 251

Šajā darbā gadījās arī nesaskaņas. Tā VDM Aizputes rajona daļas priekšnieks

J. Šalms izteica neapmierinātību, ka LK(b)P rajona komitejas darbinieki netic

VDM darbinieka mutiskam paziņojumam, ja par kādu personu ir kompromitējoši

materiāli, bet pieprasa rakstiskus pierādījumus. J. Šalms norādīja, ka tas nav

nepieciešams, jo VDM darbinieka paziņojums partijas apriņķa komitejai ir pietie-
kami autoritatīvs. 252 VDM iebilda arī tajos gadījumos, kad partorgi vai citi partijas

darbinieki no darba valsts iestādēs atbrīvoja drošības dienestiem nepieciešamus
cilvēkus. 253

Protams, partijas un izpildkomitejām ziņas piegādāja ne tikai VDM darbinieki. 254

Arī komunisti, komjaunieši un bezpartijiskie, kuri vēlējās atriebties vai runāja

"taisnības vārdā", varas iestādēm rakstīja anonīmas vēstules. 255 Rezultātā liela daļa

Latvijas iedzīvotāju kļuva par zemākas kārtas pilsoņiem, tie, kuri bija atgriezušies

no filtrācijas nometnēm, nevarēja ieņemt labus amatus.

Daudziem bija mērķis iestāties partijas biedru rindās, jo piederība partijai

nozīmēja arī dažādas privilēģijas. Atšķirībā no bezpartijiskajiem partijas biedriem

bija vieglāk izvirzīties vadošos amatos; vadošajiem partijas un padomju darbinie-

kiem pastāvēja īpaša apgādes sistēma un sociālā nodrošināšana (medicīniskā

aprūpe, atpūtas bāzes, dzīvokļa un vasarnīcas ārpuskārtas piešķiršana v.c.).256

Protams, ierindas komunistiem šīs privilēģijas nebija pieejamas. Pēckara gados
netrūka cilvēku, kuri stājās partijā ne tikai materiālu apsvērumu dēļ, bet arī tāpēc,

lai izvairītos no atbildības par dažādiem pārkāpumiem.257

40. gados VDM darbinieki ne vienmēr veica personu pārbaudes pēc vietējo

partijas komiteju lūguma. 258 Situācija mainījās 50. gados. 1953. gadā Liepājas

apgabala partijas komitejai pat nācās aizrādīt rajonu partijas komiteju sekretā-

riem, ka aizliegts griezties pie VDM apgabala pārvaldes priekšnieka ar lūgumu

pārbaudīt vadošos darbiniekus, partijas biedrus un citas personas, lai pārāk

nenoslogotu drošības dienestu. Tiesības izdarīt specpārbaudi bija tikai LKP
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Liepājas apgabala komitejas Sevišķajam sektoram. 259 Partijas rajona vai pilsētas

komitejas biroja sastāvā bija arī VDM daļas priekšnieks vai viņa vietnieks, kurš,

balsojot par konkrētas personas uzņemšanu partijā, uzņēmās par to daļēji atbil-

dību. Biroja locekļiem laikus tika piesūtīta biroja sēdes dienaskārtība, kur, cita

starpā, bija minētas personas, kuras paredzēts uzņemt partijas biedru kandidā-

tos vai kurām izskatīs personīgās lietas. 260 VDM šīs personas pārbaudīja, un

nereti nāca gaismā dažādi fakti. Tā Liepājā 1950. gada oktobrī no Komunistiskās

partijas izslēdza "Sarkanajā metalurgā" strādājošo Antoniju Venckusu, kurš no

1934. līdz 1940. gadam bija Aizsargu organizācijas biedrs, un Jāni Jonasu -

"Pērkonkrusta" dalībnieku. 261

Neuzticējās arī iebraucējiem no tā sauktajām Padomju Savienības vecajām

republikām, viņiem nereti uzdeva jautājumu: "Kādēļ atstājāt iepriekšējo dzīvesvietu?"

Ne viens vien no viņiem bija nomenklatūras darbinieks, bet nomenklatūra Staļina

laikā bija viens no sabiedrības pārvaldes mehānismiem, darbam tajā atlasīja uzti-

camus kadrus lielu ļaužu masu vadīšanai. 262 Visaktīvāk sociālo stāvokli centās

uzlabot iebraucēji, kuriem bieži pārmeta to, ka uzturējušies vācu okupētajās terito-

rijās un strādājuši vācu uzņēmumos. 263

lerobežojumi pastāvēja ne tikai politisku apsvērumu dēļ. Par to liecina ga-

dījums ar G. Vasiļjevu, kurš 30. gados Padomju Savienībā divas reizes tika so-

dīts par krimināla rakstura pārkāpumiem; 1942. gadā pēc atbrīvošanas no ieslo-

dzījuma iesaukts Sarkanajā armijā; 1943. gadā uzņemts partijā. Pēc kara viņš

bija ieteicis darbam kooperatīvā kādu cilvēku, kuru par līdzekļu izsaimnieko-

šanu vēlāk notiesāja, bet Vasiļjevam izteica partijas rājienu. 1948. gadā G. Vasiļ-

jevs devās meklēt laimi uz Liepāju, kur strādāja par Tirdzniecības ostas Plānu

daļas ekonomistu. Kad partijas rājienu viņam noņēma, Vasiļjevs nolēma taisīt

karjeru un 1951. gadā izteica vēlēšanos strādāt Liepājas Tirdzniecības ostā par

Plānu daļas priekšnieku. Taču LK(b)P Liepājas pilsētas komitejā G. Vasiļje-

vam paziņoja, ka viņš šim amatam (nomenklatūras amats) neatbilst, jo viņam

nav ne augstākās, ne vidējās speciālās izglītības. Pēc kāda laika G. Vasiļjevs no

bijušā ostas priekšnieka Čerņajeva uzzināja, ka šajā darbā nav pieņemts cita

iemesla dēļ - viņam liegta pieeja slepenajai sarakstei. G. Vasiļjevs rakstiski grie-

zās VK(b)P CX un vietējā VDM daļā, lai noskaidrotu iemeslu, kādēļ netiek pie-

laists pie slepenās sarakstes. VDM daļā viņam atbildēja, ka šādi materiāli par

G. Vasiļjevu nav saņemti. G. Vasiļjevs savu sūdzību bija adresējis M. Suslovam,

un VK(b)P CX Transporta daļas darbinieks Tolstikovs piezvanīja partijas Liepā-

jas pilsētas komitejai un uzdeva vēlreiz pārbaudīt G. Vasiļjeva lietu. Tā kā G. Va-

siļjevs joprojām apgalvoja, ka Čerņajevs viņam personiski paskaidrojis, ka VDM

nav pielaidusi Vasiļjevu pie slepenās sarakstes (līdz ar to Čerņajevs izpauda valsts
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noslēpumu), pilsētas komitejas sekretārs Rudometovs, kurš šo lietu pārbau-

dīja, beidzot bija spiests Vasiļjevam paziņot, ka Čerņajevs materiālus par G. Vasiļ-

jevu uz VDM nav nosūtījis un viņš nav pieņemts darbā izglītības trūkuma dēļ.

1951. gada 19. septembrī Rudometovs telefoniski informēja VK(b)P CX pārstāvi

Tolstikovu par sarunas rezultātiem. Šajā laikā Čerņajevs jau bija izbraucis uz jaunu

darbavietu -Petropavlovsku Kamčatkā, un LK(b)P Liepājas pilsētas komiteja neva-

rēja viņu sodīt par valsts noslēpuma izpaušanu. Par notikušo informēja LPSR VDM

Liepājas pilsētas daļu, kura ierosināja lietu par Čerņajeva saukšanu pie atbildības. 264

50. gados VDM darbinieki pastiprinātu uzmanību pievērsa vadošo kadru un

viņu tuvinieku biogrāfisko datu pārbaudei. Ja tika iegūtas politiska rakstura kom-

promitējošas ziņas, tad darbinieku varēja atbrīvot no darba.265

Bija gadījumi, kad vadošie darbinieki izmantoja kompromitējošus materiālus

par padotajiem, lai veiktu saimnieciska rakstura mahinācijas. Cēsu apriņķa pro-

kurora Fridrihsona rīcībā bija ziņas, ka Raunas pienotavas direktors Augusts Zariņš

pieņem darbā personas, kuras gan Latvijas Republikas laikā, gan vācu okupāci-

jas laikā sastāvējušas aizsargu vai citās pretpadomju organizācijās. Zariņš savus

padotos šantažēja, draudēdams, ja kāds ziņos drošības iestādēm par pienotavā

notiekošajām nelikumībām, tad viņš parūpēsies, lai šis cilvēks nokļūtu vispirms

cietumā un pēc tam Sibīrijā. lebaidot darbiniekus, Zariņš bez grūtībām nodarbo-

jās ar piena produktu izlaupīšanu un savas darbības laikā izsaimniekoja vairāk

nekā 1000 kilogramu sviesta.266 Jādomā, ka Zariņš nebija vienīgais saimniecis-

kais darbinieks, kurš izmantoja savu padoto bailes no represēšanas.

Pavērsiens Latvijas dzīvē notika pēc PSKP CX Prezidija 1953. gada 12. jūnija

lēmuma un 22. un 23. jūnija LKP CX 6. plēnuma, kura lēmumi paredzēja, ka

republikās vadošos amatos jāizvirza nacionālie kadri.267 Šie lēmumi liecināja par

pārmaiņām PSRS augstākās vadības attieksmē pret nacionālajiem kadriem, par

liberālāku attieksmi pret "tumšajiem plankumiem" cilvēka biogrāfijā.

Lai arī pēc L. Berijas aresta netika atcelts 1953. gada jūnijā pieņemtais LKP CX

lēmums par nacionālajiem kadriem, tomēr to izvirzīšanu vadošos amatos ierobežoja.

Šajā laikā drošības dienests dažreiz ar slepeno lietvedību atļāva strādāt arī

personām, kurām tas agrāk bija liegts, piemēram, gadījumā, kad darbinieka tēvs

bijis Aizsargu organizācijas biedrs.268 Tas gan nenozīmēja, ka vispār tika pārtraukta

kompromitējošu faktu vākšana. 1954. gada sākumā kādu Liepājas 11. namu

pārvaldes sētnieci sakarā ar štatu samazināšanu atbrīvoja no darba. Viņa uzrakstīja

sūdzību leM daļai, ka namu pārvaldē strādā daudz cilvēku ar "tumšu biogrāfiju".

lekšlietu ministrijas darbinieki veica pārbaudi, par kuras rezultātiem ziņoja Liepājas

pilsētas partijas komitejai. Ziņojumā kā kompromitējošs fakts tika minēts tas, ka

starp strādājošajiem krievu tautības iedzīvotājiem ir daudz tādu, kas kara laikā
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atradušies vācu okupētajā teritorijā, savukārt latviešiem neatkarīgās Latvijas laikā

piederējuši īpašumi, represēti radinieki utt.269 Tā, piemēram, 11. namu pārvaldes

grāmatvedei Idai Dāboliņai piederējusi ēka Brīvības ielā nr. 9, kur viņa dzīvo arī

pašlaik, bet vīrs 1941. gadā ticis izsūtīts. Dāboliņa, strādājot par grāmatvedi, darījusi

visu, lai māja Brīvības ielā nr. 9 tiktu izremontēta. Mājas iedzīvotājiem un darba

kolēģiem bieži atkārtojusi, ka viņa jau kaut kā pārcietīs padomju varu un sagaidīs

laiku, kad ēka atkal piederēs viņai. 270

Tomēr visstingrākie ierobežojumi attiecās uz jūrniekiem, īpaši tiem, kuri strā-

dāja uz tirdzniecības kuģiem. Daudziem latviešu jūrniekiem nācās mainīt profesiju,

jo kadru daļa liedza braucienus uz ārzemēm. LK(b)CK sekretārs kadru jautājumos
F. Titovs 1947. gada 3. septembra ziņojumā uzsvēra, ka LK(b)P CX ir izveidota

komisija darbam ar jūrniekiem, kuri dodas ārzemju braucienos. Komisija izska-

tījusi 328 jūrnieku lietas, no tiem atļauja liegta 41, no 287, kuriem atļāva strādāt uz

tirdzniecības kuģiem, tikai 24 bija latvieši, 242 - krievi. Bet arī tie, kas saņēma

atļaujas, nevarēja būt droši, ka varēs doties jūrā, jo 11 cilvēkiem šīs atļaujas atkal

atņēma ar formulējumu - nedisciplinēts, morāli nenoturīgs, agrāk sodīts, sniedzis

nepatiesas ziņas (radi ārzemēs vai represēti). 271

Pat zvejot Baltijas jūrā nevarēja visi, kas to vēlējās. Zvejniekiem atļaujas izsniedza

robežsargi, kas nodrošināja pierobežas operatīvo apkalpošanu. Salīdzinoši mazāk

ierobežojumu bija Rīgas līča zvejniekiem, jo šeit lielākā daļa apdzīvoto vietu neatradās

aizliegtajā zonā. 272 Šajā jomā ievērojama liberalizācija nenotika arī pēc Staļina nāves.

Lai arī Komunistiskās partijas dažāda līmeņa vadītāji akceptēja kadru pieņem-

šanu vai atbrīvošanu no darba, tomēr darbinieku, kura pārziņā bija slepenie doku-

menti, nevarēja pieņemt darbā bez VDTK/VDM/leM daļas atzinuma. Turklāt, kā liecina

saglabājušies dokumenti, 40. gadu beigās un 50. gadu sākumā plaši izvērstās kadru

pārbaudes kampaņas laikā politisku motīvu dēļ no darba varēja atbrīvot pat visze-

mākā līmeņa kalpotājus, strādniekus un kolhozniekus. Tas deva iespēju manipulēt

ar cilvēku likteni. Nereti personas, kas sadarbojās ar drošības dienestu, iekārtoja

prestižākā vai labāk apmaksātā darbā. Jāatzīst, ka LPSR slepenā dienesta darbs

nav iedomājams bez kadru uzraudzības funkcijas.

Nobeigums

LPSR valsts drošības dienesta darbība 40. un 50. gados pētīta visai maz gan nelielā

dokumentu skaita dēļ, gan arī tāpēc, ka līdz šim galvenā vēsturnieku uzmanība

bijusi pievērsta represiju izpētei. Šajā darbā izzināti daži valsts drošības orgānu

darbības aspekti, kas varētu palīdzēt izprast padomju varas represīvā mehānisma

būtību un uzdevumus.
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LPSR valsts drošības iestāžu darbība 40. gadu vidū ievērojami atšķīrās no

tā saukto PSRS veco republiku (Padomju Savienības teritorija līdz 1939. ga-

dam) valsts drošības iestāžu darbības. Šajās republikās apskatāmajā laikposmā

nebija bruņotas nacionālās pretestības, jo tajās iedzīvotāju vairākums bija lojāls

padomju varai, un tomēr, kaut bija šīs atšķirības, visā PSRS teritorijā notika

masveida represijas, kuras pēc Staļina nāves nomainīja izlases jeb individuālās

represijas.

Latvijas sabiedrībā gadu desmitiem valdīja uzskats par LPSR drošības orgānu -

čekas visvarenību. Tomēr dokumenti liecina, ka LPSR VDTK/VDM/leM/VDK savā

darbā vadījās no Padomju Savienības Komunistiskās partijas direktīvām, kā arī

Maskavas priekšniecības pavēlēm, norādījumiem un rīkojumiem, tātad - LPSR VDK

bija perifēra vienība, integrēta padomju varas un represīvajā aparātā.

Varas hierarhijas piramīdā attiecības starp Komunistisko partiju, izpildvaru un

represīvajiem orgāniem laika gaitā nedaudz mainījās. Ja 40. gadu vidū drošības

iestāžu darbinieki dažos nebūtiskos jautājumos varēja ignorēt rajonu partijas

komiteju sekretāru viedokli, tad 50. gadu vidū šāda rīcība varēja beigties ar VDK

darbinieka atbrīvošanu no ieņemamā amata. LPSR valsts drošības orgāniem bija

iespēja mainīt represiju apjomu, izvēlēties taktiku cīņā ar padomju varas patiesa-

jiem vai šķietamajiem pretiniekiem, bet - kā militarizēta, vienotam centram pa-

kļauta perifēra struktūrvienība - tā nespēja ietekmēt to stratēģisko jautājumu

izlemšanu, kas tika risināti augstākajos partijas un valdības ešelonos padomju

impērijas centrā - Maskavā.

No mūsu rīcībā esošajiem dokumentiem var apgalvot, ka apskatāmajā laika

periodā PSRS VDK centrālā vadība nacionālajiem kadriem - pat pārkrievotajiem

latviešiem un Latvijas brīvvalsts laika pagrīdniekiem - neuzticējās. Izņemot Jāni

Vēveru, pārējie VDTK/VDM vadītāji un to vietnieki kadru politikas jautājumos Sta-

ļina valdīšanas laikā pēc tautības bija krievi. Arī vēlāk - Ņ. Hruščova valdības laikā

bija vērojama neuzticēšanās nacionālajiem kadriem.

Pielikums

LPSR drošības dienesta vadība

Priekšnieki Priekšnieka vietnieki Citi kadri

Noviks Alfons Salomatovs Aleksejs, Vevers Jānis,

05.44.-02.53. 09.44.-03.49. 08.44.-11.44.

Kozins Viktors (oper. darba), Lavrentjevs Aleksandrs,

07.49.-10.51. 02.45.-01.46.
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*

Milicija - LPSR VDM ministra vietnieks, vienlaikus Milicijas pārvaldes priekšnieks (10.49-

-04.53.).
**

Atbrīvots sakarā arVDM reorganizāciju.

1953. gada jūnijā 1. galveno pārvaldi pārdēvē par 2. galveno pārvaldi

Piezīme. LPSR VDM 1. daļu likvidēja ap 1948. gada janvāri. - LVA, PA-7962. f., 1. apr., 21. L, 35. Ip.

Priekšnieki Priekšnieka vietnieki Citi kadri

Prozorkins Nikolajs, ap 1952. Jefimovs A.,

Košeļevs Aleksejs (milicija),* 15.01.47.-52.

10.49.-06.01.51. Allaberts Vladimirs,

Ivanovs Ivans (milicija), 01.52.-05.53.**

01.51.-04.53.

Pešehonovs Fotijs (oper. darbā),

10.51.-04.53.

Vēvers Jānis (oper. darbā),

11.44.-06.52.

Kovaļčuks Nikolajs

02.53.-05.53.

(LPSR iekšlietu ministrs)

Zujāns Ivans Vēvers Jānis, Utens Eduards (kadru

29.05.53.-04.54. 04.53.-04.54. daļas priekšnieks),

(LPSR iekšlietu ministrs) Sieks Alberts, 05.53.-10.53.

05.53.-04.54.

Krastiņš Nikolajs (milicija),

05.53.-04.54.

PSR VDK 1. as va iz ana

Priekšnieki Laika periods Vietnieki Laika periods

Počatkovs Dmitrijs 11.46.-02.48.

Smetaņins Ivans 03.52.-04.53. Lukaševics Jānis 06.53.-04.54.

Pumpens Pavels 05.53.-06.54.
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LPSR VDK 2. daļas vadība (pretizlūkošana)

LKP(b)P CX drošības iestāžu uzraudzība 1945.-1959. gadā

Priekšnieki Laika periods Priekšnieka vietnieki Laika periods

Gavars Eduards 08.40.-05.41. Doronkins Ivans 03.09.40 -?

Černišs Jurijs 25.07.44.-15.11.46.

Belovs Dmitrijs 08.44.-07.45.

Mostovojs Aleksandrs 09.44.-03.45.

Zujans Ivans 07.45.-11.46.

Smetaņins Ivans 01.11.46.-?

Zaļiskijs Boriss 02.47.-04.48.

Vasiļjevs Ivans 1946.-1952.

Kozins Viktors 08.44.-07.49. Počatkovs Dmitrijs 02.48.-07.49.

Tutins Vines 01.50.-06.50.

Počatkovs Dmitrijs 07.49.-02.50. Kamenskis 1952.-?

Zujāns Ivans 04.50.-05.53. Bundulis Jēkabs 1952.-1953.

Alberts

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Darbības laiks

Andrejs Vasiļjevs LK(b)P CK leTK, VDTK, ĀTK Kadru 04.1945.-02.1946.

sektora priekšnieks

Jānis Kacens LK(b)P CK Administratīvas un 11.1948.-08.1950.

tirdzniecības finanšu daļas

priekšnieks

Voldemārs Dubovičs 11.1950.-03.1951.

Aleksandrs Drozdovs
u 03.1951.-07.1953.

Ivans Desmitnieks 07.1953.-09.1953.

Aleksandrs Drozdovs 10.1953.-11.1958.

Jānis Kacens
ii

10.1958.-04.1960.
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Aldis Bergmanis

Development of the LSSR National Security Institutions

and Their Role in the Genocide against the Latvian People

(1944-1953)

Summary

This study is devoted to the history of the Latvian SSR state security institutions

during 1944-1953. The problem, being in the initial stage of the investigation,

needs more detailed studying that could fundamentally extend understanding of

the post-war period in Latvia and implementation of Communist totalitarian genocide

practices. Study of the subject can also facilitate appreciation of legal and ethical

liability of the executors of this policy as well.

The study shows the place and role of the security institutions in this hierarchy

of power during the above period. It describes competition between officials of the

local Communist party and leaders of the security institutions on the basis of

archive materials. At the end of the 1950s the role of the security institutions

decreased, whereas the influence of the party's nomenclature in its turn increased.

Chapters on the personnel policy in NKGB/MGB/MVD/KGB of the Latvian SSR

during 1944-1953 is the first attempt in the Latvian historiography up to now,

when repressive structures are explicitly characterised from "inside". In this respect

serious changes must be mentioned in the personnel policy due to L. Beria's

activities until his arrest after Stalin's death. At this time many newcomers or

migrants from other Soviet republics (non-Latvians) lost their leading posts in the

security institutions and Latvians were appointed instead of them. Nevertheless,

the innings of L. Beria was too short for fundamental changes in the ethnic structure

of the MVD personnel. That is why the largest part of the secret structure employees

remained representatives of nationalities other than Latvians. At the same time a

new employee strata was under formation that was not related to the mass

repressions. They were better educated, more flexible in their thinking, open to

new sophisticated working methods. They replaced the influence technique from

physical to psychological.

The study describes the public processes reflection in the activities of the

security institutions and in the opinions of their employees. In some way this can

dispel the simplified gospel on repressive institutions and their personnel.



Daina Bleiere

Represijas pret zemniecību Latvijā 1944.-1953. gadā

levads

Lauksaimniecības kolektivizācija bija visnepopulārākā komunistiskā režīma politi-

kas sastāvdaļa. Tomēr, kaut arī zemniecībai bija negatīva nostāja un kolektīvās

saimniekošanas ekonomiskā neefektivitāte acīmredzama, tā tika īstenota gandrīz

visās sociālistiskajās valstīs. Arī tajās valstīs, kuras no kolektivizācijas atteicās

(Dienvidslāvija, Polija), tas notika tikai tādēļ, ka zemniecības pretestība bija tik

spēcīga, ka draudēja pilnībā sagraut režīma leģitimitāti. Kolektivizācijas nepiecie-

šamība izrietēja no doktrīnas, un tālākas nākotnes un sistēmisko ieguvumu vārdā

komunistiskais režīms bija gatavs samierināties ar lauksaimniecības ražības un ar

to saistītā dzīves līmeņa kritumu.

Latvijā lauksaimniecības kolektivizācija bija padomju režīma mērķis kopš

Latvijas aneksijas. Sākot ar 80. gadu beigām, atklātībā ir parādījies liels skaits

arhīvu materiālu. Daudzas publikācijas pierāda, ka padomju režīma politika pret

zemniecību bija nežēlīga, galvenais šīs politikas ierocis bija politiskas un ekono-

miskas represijas. Tā prasīja daudzu cilvēku dzīvību un sagrāva ne tikai zemnie-

cības turīgāko daļu, bet gan visa šā sociālā slāņa pastāvēšanas ekonomisko un

kultūras pamatu.

Atšķirībā no kolektivizācijas Padomju Savienībā 1929.-1933. gadā Latvijā tā

40. gadu otrajā pusē pilnībā tika īstenota "no augšas", un represijām bija izteikti

birokrātisks raksturs. Neskatoties uz retoriku par šķiru cīņas aktivizēšanos, patie-

sībā netika pat mēģināts iesaistīt masas kā patstāvīgu spēku šajā šķiru cīņā. Lai

gan kara laikā un uzreiz pēc kara bija ne mazums gadījumu, kad labības sagādes

kampaņu laikā tika lietotas metodes, kas acīmredzami bija aizgūtas no 30. gadu

sākuma kolektivizācijas arsenāla, - zemnieku fiziska un morāla ietekmēšana,

pilnvaroto un viņu palīgu neierobežota plosīšanās pagastos, uz kuriem tie bija

nosūtīti, 1 tomēr patvaļa un nesodāmība nevarēja izpausties tik klaji kā vecajās

padomju republikās 30. gadu sākumā.
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Salīdzinājumā ar laiku, kad kolektivizācija tika īstenota vecākajās republikās,
centrālās varas iespējas īstenot tiešu kontroli bija stipri vien palielinājušās. 30. gados

vēl nebija pietiekamas pieredzes tādu liela mēroga akciju kā kolektivizācija rīkošanā

un nebija arī pietiekami liela un efektīva represīvā aparāta. Lielo attālumu, slikto

ceļu un komunikāciju dēļ kontrole pār vietējo administrāciju daudzos PSRS rajonos

bija visai nosacīta. Vietējās iniciatīvas atraisīšana (ko gan pārsvarā panāca, iesūtot

sādžās aktīvistus no pilsētas, kuri centās sarīdīt nabadzīgākos zemniekus pret turī-

gākajiem) bija veids, kā pārvarēt šīs grūtības, jo bija kara komunisma laika pieredze,
kad mēģinājumi mobilizēt masas tika izmantoti, lai no zemniekiem izspiestu maksi-

mumu pārtikas. Maskava deva vispārējus norādījumus, un partijas un pārvaldes

vietējās institūcijas tos īstenoja, kā prata. Šāda politika bija ērta arī tajā ziņā, ka

deva iespēju koriģēt "centra" politiku, vainu par ekscesiem uzveļot vietējam līmenim.

Pēc kara faktiski nemaz nebija vajadzīgs īpaši paļauties uz vietējo iniciatīvu.

Padomju valsts birokrātiskais un represīvais aparāts bija pilnīgi pietiekams, lai

īstenotu izvirzītos mērķus. Bija iegūta pieredze un noslīpētas metodes - kā tiešas

represijas, tā arī izmantojot tiesas un nodokļu un nodevu sistēmu. Jāuzsver, ka

pēckara gados ļoti labprāt kā represiju instruments tika izmantota finanšu sistēma

un ne tikai attiecībā pret zemniecību. Artās palīdzību centās iegūt maksimālu līdzekļu

ekonomiju, savākt nepieciešamos līdzekļus pēckara tautsaimniecības atjaunošanai

un centieniem panākt ASV militārā ziņā - vācot naudu valsts iekšējo aizņēmumu,

nodokļu un nodevu formā, samazinot pensionāru skaitu, nepieļaujot strādājošo

darba samaksas palielināšanu u.tml., bet par pirmajiem ekonomijas upuriem kļuva

politiski neuzticamie.

Valsts izvirzītos uzdevumus - ārkārtīgi īsā laikā ievākt maksimumu lauksaim-

niecības produkcijas un naudas maksājumu, īstenot kolektivizāciju, nodrošināt, lai

kolhoznieki strādā dažkārt pilnīgi par velti, utt. - bija iespējams realizēt tikai ar

spēka vai draudu palīdzību. Savukārt valsts patvaļa tika attaisnota ar kulaku sabo-

tāžu. "Darba zemniecības" intereses pārstāvēja un īstenoja valsts. Vietējo iestāžu

aktivitātes centās kontrolēt, lai gan šī kontrole ne vienmēr bija efektīva. Valsts

centās panākt, lai spēka lietošana neizietu ārpus valsts nospraustajām robežām,

un lielu uzsvaru lika tiesu lomas un to piespriesto sodu bardzības pastiprināšanai.
Tā centās arī izveidot paklausīgu un pietiekami profesionālu ierēdniecību, pastāvīgi

kontrolējot un pārsijājot ierēdņus. Abiem šiem faktoriem bija tālejošas sekas tālā-

kajā padomju sistēmas attīstībā, jo tā nodrošināja daudzmaz normālu politiskās un

ekonomiskās sistēmas funkcionēšanu vēl gandrīz četrdesmit gadu pēc Staļina nāves.

Otra būtiska pēckara perioda iezīme ir tā, ka Padomju Savienībā bija panākta

pilnīga visas politiskās un ekonomiskās, kā arī tiesu varas centralizācija. Repub-

likas Komunistiskās partijas vadība, kā arī valdība faktiski tikai īstenoja Maskavas
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norādījumus, lai gan ir iespējams, ka sākotnējo impulsu to vai citu centra lēmu-

mu pieņemšanai varēja dot republikas vadības ierosinājumi. Tomēr var droši

apgalvot, ka Maskava ievēroja tikai tās nodomiem un politikai atbilstošas ini-

ciatīvas.

Daudzos gadījumos uz Latviju attiecināja kampaņas, kas tika īstenotas visā

Padomju Savienībā, citos - tā bija specifiska uz Baltijas valstīm v.c. teritorijām,

kas pilnībā tika sovetizētas tikai pēc Otrā pasaules kara, vērsta politika (kolekti-

vizācijas sagatavošana, vispārējās kolektivizācijas īstenošana un ar to saistītā

deportācija u.tml.). Kara beigās - 1944.-1945. gadā tika izrādīts zināms liberā-

lisms un tika ievērota to vai citu teritoriju specifiskā situācija.2 Tā, piemēram, Latvijā

viena šāda liberālisma izpausme bija tā, ka uz zemniekiem un individuālajiem

amatniekiem 1944.-1945. gadā attiecināja citas nodokļu un nodevu normas nekā

uz individuālajiem zemniekiem vecajās republikās. 3 Taču PSRS pastāvošās normas

bija domātas tam, lai iznīcinātu vismazāko vēlēšanos darboties individuālajā eko-

nomikas sektorā, un to attiecināšana uz Latviju šajā laikā nebija iespējama ne

ekonomisku, ne arī politisku apsvērumu dēļ. Šī politika tika īstenota saskaņā ar

Maskavu un pēc tās norādījumiem.

Tas nenozīmē, ka republikas vadība un vietējā līmeņa darbinieki nebija atbil-

dīgi. Veids, kā īstenoja centra direktīvas, cik burtiski tās tika izpildītas, bija atka-

rīgs gan no republikas vadības, gan arī no vietējā līmeņa darbiniekiem -apriņķu,

vēlāk rajonu partijas komiteju un izpildkomiteju, finanšu iestāžu, milicijas, proku-

ratūras un tiesu darbiniekiem, pagastu izpildkomitejām, no kolhozu priekšsēdē-

tājiem, no vietējiem aktīvistiem. Izrādīt atklātu pretestību vai apstrīdēt direktīvas -

tas prasīja lielu drosmi, un šādu gadījumu nebija pārāk daudz, tomēr - bija.4 Taču

centra norādījumus bija iespējams īstenot dažādiem līdzekļiem, varēja arī mēģināt

argumentēti pierādīt konkrētu pasākumu nelietderību un neizpildāmību. Lai gan

Maskava šādus argumentus lielākajā daļā gadījumu neievēroja, tomēr kaut kāda

atgriezeniskā saite pastāvēja - un, ja pretestība republikās bija izteikta, tā vismaz

kaut kādā mērā ietekmēja politikas veidošanu.

Tādas masu akcijas kā 1949. gada marta izvešana bija represīvās politikas

traģiskākā, spilgtākā un atklātākā izpausme. Tomēr tā nebija vismasveidīgākā.

Visvairāk zemniecību skāra formāli nepolitiska rakstura represijas - nodokļu un

nodevu politika pret individuālajiem zemniekiem, kolhozu un kolhoznieku eko-

nomiskā aplaupīšana u.tml. Robežšķirtne starp politiskiem un nepolitiskiem pasā-

kumiem saplūda arī tālaika izpratnē. Visu līmeņu darbiniekiem pastāvīgi tika atgā-

dināts par nodokļu un nodevu ievākšanas politisko nozīmi, kā arī par to nozīmi

"kulaku kā šķiras likvidācijā". No politiskās uzticamības pakāpes bija atkarīgas no-

dokļu normas.5
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Tādējādi represijās pret zemniecību tika ietverti daudzi aspekti. Politika pret

zemniecību bija sava veida komunistiskās iekārtas kvintesence, kas ļauj izpētīt, kā

darbojās, veidojās un cik efektīvs bija varas mehānisms, cik totāli tas spēja kontrolēt

sabiedrību un salauzt tās pretestību. Šā raksta mērķis ir aplūkot teorētisko kontekstu,

kurā jautājums par represijām pret zemniecību Padomju Savienībā tiek risināts, un

no tā izrietošās konsekvences problēmas pētniecībai Latvijā, kā arī sniegt kopsa-

vilkumu par to, kas paveikts Latvijā un kas vēl būtu jādara, īpaši pievēršoties

jautājumam par represiju formām un metodēm.

Teorētiskās pieejas problēmas pētniecībā

Totalitārisma koncepcijas piekritēju un "revizionistu" diskusija

Politika pret zemniecību Latvijā izrietēja no politikas, kas Padomju Savienībā bija

veidojusies visā tās pastāvēšanas laikā. Vai tā atšķīrās no politikas, kas tika īstenota,

piemēram, Krievijā, un vai iespējamās atšķirības izrietēja no Latvijas specifikas vai

varbūt no režīma iekšējās attīstības likumsakarībām?

lespējas izmantot bijušās Padomju Savienības arhīvu materiālus, kas gan

diemžēl nav izrādījušās tik pilnīgas, kā varēja cerēt 90. gadu sākumā (īpaši tas

attiecas uz Maskavas arhīviem), ir būtiski papildinājušas vēsturnieku priekšstatus

par visiem Padomju Savienības politiskās, ekonomiskās, sociālās un kultūras dzī-

ves aspektiem. Tas ir noticis, pateicoties kā Rietumvalstu, tā arī krievu, ukraiņu un

citu bijušās Padomju Savienības vēsturnieku pētījumiem. Šie darbi, kā arī dokumentu

publikācijas ļauj pilnīgāk izprast politiku attiecībā pret Latviju un tās zemniecību

1944.-1953. gadā.

Pētījumus par padomju zemniecības vēsturi Rietumu historiogrāfijā nav iespē-

jams aplūkot ārpus to teorētiskā konteksta, diskusijām par to, kāds modelis ir

atbilstošākais padomju sabiedrības aprakstīšanai - totalitārais vai arī kāds cits -

modernizācija, birokrātija, politiskā līdzdalība u.tml. Liela daļa šīs diskusijas sais-

tās ar jautājumu par represiju apjomu - kā kopējo, tā arī īpaši pret zemniecību

kolektivizācijas īstenošanas gaitā un bada rezultātā. Pirmā modeļa piekritēji uz-

svaru liek uz represiju apjomu un to lomu sistēmas funkcionēšanā. Tā konsek-

vents šā viedokļa aizstāvis un revizionisma kritiķis Roberts Konkvests savā pazīs-

tamajā grāmatā "Sāpju raža" (1986. gada izdevumā) par kolektivizāciju Padomju

Savienībā 30. gados un badu Ukrainā un Krievijas dienvidu rajonos 1932.-1933. ga-

dā lēš, ka kolektivizācijas un terora rezultātā 1930.-1937. gadā PSRS ir gājuši bojā

14,5 miljoni zemnieku. 6 90. gadu sākumā viņš gan pārskatīja šos skaitļus, tos

samazinot, taču joprojām uzskata, ka upuru skaits nav mazāks par 10 miljoniem.

Represiju apjomi vien jau liek to saukt par genocīdu, lai arī Konkvests nelieto šo
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terminu. Savukārt viņa kritiķi uzskata, ka šie skaitļi ir pārāk lieli. Jau otro gadu

desmitu turpinās Konkvesta un Stīvena Vītkrofta, R. V. Deivisa un citu pētnieku

diskusija par upuru kopskaitu, par 30. gadu otrās puses politisko represiju kopējo

apjomu un par bada cēloņiem (vai tas bija tīši Staļina izraisīts, pārrēķināšanās un

nepareizas pārvaldes sekas vai arī apstākļu sakritības rezultāts).
7 Lielā mērā tā ir

diskusija par avotu novērtēšanu un par to, kā interpretēt tos vai citus statistikas

datus. Tas, ka diskusija turpinās jau vairāk nekā desmit gadu, turklāt galvenokārt

ap vienu un to pašu datu interpretāciju, parāda, ka Krievijas centrālo arhīvu fondu

pieejamības problēma joprojām ir aktuāla.

Taču liela daļa viedokļu atšķirību jautājumā par kolektivizāciju izriet ne tik daudz

no diskusijām par skaitļiem, cik no tā, kā interpretēt tās vai citas padomju sistēmas

attīstības puses -kā totalitāro modeli apstiprinošas vai noliedzošas.

Totalitārisma modelis bija dominējošais 40. gadu beigās un 50. gados. 60. gados

kā Hruščova atkušņa ietekmē, tā arī mainoties sociālo zinātņu paradigmai Rietumos,

respektīvi, Annāļu skolas ietekmē pieaugot interesei par sociālo slāņu un grupu

vēsturi, arvien spēcīgāka kļuva totalitārisma modeļa kritika, apvainojot to vienpu-

sējā pieejā, kas izpaužas kā uzsvara likšana uz atsevišķām personībām un vispār

valsts vadību, neievērojot tautas masu lomu, kā arī tā statiskumā, pārmaiņu lo-

mas nenovērtēšanā. Totalitārisma modeļa kritiķi, kurus sāka dēvēt par revizio-

nistiem, iebilda arī pret represiju un to apjomu uzsvēršanu, uzskatot, ka represiju

apjomi tiek pārspīlēti un netiek ņemti vērā specifiskie apstākļi, kas izraisīja represijas.

Kā viens, tā otrs viedoklis nenoliedz, ka padomju sistēma - īpaši Staļina laikā -

bija represīva. Diskutēts tiek par to, vai represijas izrietēja no valsts totalitārā

rakstura, vai arī tās bija citu apstākļu produkts (Pirmā pasaules kara un Pilsoņu

kara ietekme; masu spiediens uz Komunistiskās partijas vadību; frakciju cīņas

Komunistiskās partijas vadībā; Komunistiskās partijas ierindas biedru spiediens uz

vadību utt.).

Būtiskākais, kas šķīra abas pieejas, bija tas, ka totalitārisma modelī padomju

režīms (vai vismaz tā staļiniskā versija) tika uzskatīts par specifisku, totalitāru

sabiedrību, kura nav pielīdzināma Rietumu tipa demokrātijai, jo tās darbības

pamatprincipi ir pavisam citādi, bet revizionisti to uzlūkoja kā diktatorisku un

specifisku, taču būtībā pēc tiem pašiem likumiem darbojošos kā kapitālistiskās

valstis. Padomju sabiedrība tika traktēta atšķirīgi dažādu pētnieku darbos, aplū-

kojot to no dažādu pieeju viedokļa, -gan kā modernizācijas procesa izpausmi, gan

birokrātisku režīmu, gan arī aplūkojot to no politiskās līdzdalības teorijas viedokļa

un uzsverot, ka masas nebija pasīvs sistēmas upuris, bet gan aktīvi piedalījās tās

veidošanā vai vismaz to nostāja un pretestība ietekmēja "augšu" politiku. 60. gadu

revizionisms bija samērā mērens, bet 70. gadu beigās un 80. gados ienāca jauna
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revizionistu paaudze - Dž. Ārčs Getijs un Džerijs Havs, kuri iestājās par pilnīgu

kritisku objektivitāti, kas noveda pie tā, ka viņi atmeta jebkādus skaitļus par repre-

siju apjomiem, ko nevarēja pierādīt. Pēc viņu domām, terors bija tikai nejaušība

revolūcijas attīstības ceļā. 8 Lai gan totalitārisma modeļa ietekmi 80. gados atdzīvi-

nāja aukstā kara pastiprināšanās un "reiganisms", tomēr var teikt, ka revizionisti

70. un 80. gados akadēmiskajās aprindās bija ietekmīgākais virziens. Tas arī šo-

dien ir ļoti ietekmīgs virziens, turklāt vecākās un vidējās paaudzes revizionistiem ir

piepulcējušies jaunākās paaudzes pētnieki (Roberta Menninga, Roberts Tērnstouns,

Linna Viola, Gābors Ritteršporns v.c), kuri lielā mērā ir bruņojušies ar postmo-

dernistisku skatījumu un daudz nodarbojas ar tādām problēmām kā sabiedriskā

doma PSRS.

Totalitārisma modelis tika saistīts ar labēji konservatīviem uzskatiem, politisku

angažētību aukstajā karā, tāpēc revizionisti mēģināja izvairīties no politizācijas, taču,

kā norāda amerikāņu vēsturnieks Mārtiņš Malia, tas noveda pie gluži pretēja

rezultāta, jo mēģinājums politiskas problēmas aizstāt ar sociālām nevar novest pie

cita rezultāta. 9 Ne velti šis revizionisma virziens rada atzinību kreisajās aprindās,

un daudzi revizionistu darbi bija kā medusmaize komunistiem un viņiem tuvu stāvo-

šām aprindām, jo radīja iespaidu, ka tie attaisno un parāda "pareizā" perspektīvā

Staļina režīma darbību. 10

Protams, nevar apgalvot, ka revizionistu pētījumu mērķis bija attaisnot staļi-

nisma represīvo politiku. Viens no viņu nolūkiem bija dot iespēju plašāk parau-

dzīties uz padomju sabiedrību, parādīt kā vēsturiski determinējošos faktorus, tā ari

dažādu sociālo slāņu un attieksmju lomu padomju sistēmas attīstībā. Būtisks revi-

zionistu ieguldījums ir tas, ka viņi pievērsās atsevišķu sociālo slāņu pētniecībai,

to skaitā arī zemniecībai. Tā viens no fundamentāliem darbiem šajā jomā ir Pa-

domju Savienības sociālās vēstures pamatlicēja Mošes Levina 1968. gadā ASV

izdotais pētījums "Krievijas zemnieki un padomju vara", kurā bija aplūkota vispārē-

jās kolektivizācijas priekšvēsture un tās īstenošana. 11 Zemniecības vēsturei ir veltīts

arī Šeilas Ficpatrikas darbs "Staļina zemnieku pretestība un izdzīvošana Krievijas

laukos pēc kolektivizācijas", kurā ir aplūkota kolhoznieku dzīve PSRS pēc kolek-

tivizācijas līdz Otrā pasaules kara sākumam. 12 Ekonomiskās vēstures jomā ietek-

mīga loma bija britu vēsturnieku Aleka Nouva, R. V. Deivisa, 13 kā arī citu pētnieku

darbiem.

Būtiska revizionisma iezīme bija tā, ka tā pārstāvji centās izvairīties no vispā-

rinājumiem, kas nav balstīti uz tiešiem avotiem, tāpēc tiem nācās izmantot pieeja-

mos avotus, respektīvi, publicēto padomju statistiku, dokumentus, preses materiālus

u.tml. Radikālākie šā virziena pārstāvji, kā, piemēram, Getijs, uzskatīja, ka tādi

avoti kā emigrantu atmiņas, literārie avoti u.tml. nav ticami avoti, tādi var būt tikai
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arhīvu materiāli un oficiālie dokumenti. Jāatzīmē gan, ka tik strikta pieeja izraisīja

vēsturnieku Aleka Nouva un R. V. Deivisa kritiku. 14 Protams, tas lielā mērā ietek-

mēja secinājumu kvalitāti, jo faktiski pieejami bija materiāli par tām problēmām,

kurām deva priekšroku padomju vēsturnieki, un tādā apjomā, cik tie bija publicēti

Padomju Savienībā vai arī cik ar tiem atļāva iepazīties ārzemju pētniekiem padomju

arhīvos. Taču bija arī cita veida materiāli, lai arī visai ierobežotā skaitā. Viens no

pazīstamākajiem bija t.s. Smoļenskas arhīvs - dokumenti, kurus vācieši kara laikā

izveda no Smoļenskas un kas liecināja par 30. gadu represijām šajā reģionā kā

kolektivizācijas laikā, tā arī vēlāk. Pēc kara tie kā kara trofeja nokļuva ASV, kur tos

apstrādāja un izdeva Merls Feinšo. 15 Padomju vēsturnieki apgalvoja, ka šie mate-

riāli ir viltojums, tādēļ arī padomju iestādes necentās panākt, lai tos atgrieztu PSRS,

jo tādā gadījumā nāktos atzīt, ka tie ir autentiski dokumenti.

Kad kļuva pieejami padomju arhīvi, izrādījās, ka Smoļenskas arhīvs ir auten-

tisks un tā materiāli ne tuvu neatsedz patieso represiju ainu. Smoļenskas arhīvs

deva iespēju Rietumu vēsturniekiem ieskatīties padomju sistēmas iekšienē, tās

realitātē, kura tikai daļēji tika atsegta Hruščova laikā. Tas deva argumentus kā

totalitārisma modeļa, tā arī revizionisma piekritējiem. Pēdējie pievērsa uzmanību

tam, ka pretestība - gan aktīvā, gan pasīvā - komunistiskajam režīmam bija visai

spēcīga, ka vietējie varas orgāni nereti rīkojās visai patstāvīgi un centra loma šķie-
tami bija mazāka, nekā tas izrietēja no totalitārisma modeļa.

Tomēr jāatceras, ka ne totalitārisma skolas, ne arī revizionisma pārstāvji nebija

viendabīgi lietoto pieeju un metožu ziņā. Nenoliedzami, pastāvēja daudzi saskares

punkti, kuros abu virzienu pieejas papildināja un ietekmēja viena otru. Vienlaikus

abi virzieni pietiekami skaidri norobežojās viens no otra, notika pastāvīga polemika

daudzos jautājumos, īpaši par Staļina represiju apjomiem, kā arī par 1932 -

1933. gada bada upuru skaitu.

Sākoties Gorbačova "atkusnim", Rietumos publicētos darbus plaši sāka citēt

un pārpublicēt Padomju Savienībā, turklāt padomju lasītāju uzmanību pievērsa tikai

totalitārisma skolas pārstāvju darbi. Kā 1995. gadā The Russian Review atzīmēja

Entonijs D'Agostino, "Roberts Konkvests kļuva par autoritāti, kurai padomju publi-

cisti visvairāk uzticējās, un viņi darbojās tā, it kā viņa revizionistisko kritiķu nemaz

nebūtu" 16.Krieviski izdeva Konkvesta "Lielo teroru", kas stipri vien ietekmēja disku-

sijas par staļinismu. Tas, ko rakstīja Konkvests, saskanēja ar materiāliem un

atmiņām, kas tika publicētas 80. gadu beigās, un neatkarīgi no tā vai cita krievu

publicista ievirzes, interesēm un nostādnēm lielā mērā izteica sabiedrības vispā-

rējo noskaņojumu, kas sākotnēji "no augšas" ievirzīto diskusiju par alternatīva-

jiem sociālisma attīstības virzieniem (Buharins kā alternatīva Staļinam) drīz vien

noveda pie atzinuma, ka sistēma principā bija noziedzīga. Milzīgais jaunu materiālu
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pieplūdums 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā, kā arī Padomju Savienības

sabrukums bija būtisks trieciens revizionisma nostādnēm. Šķita, ka pilnībā ir

uzvarējusi totalitārisma skola.

Taču revizionisti nebūt negatavojas revidēt savus uzskatus un atzīt, ka totalitā-

rais modelis būtu dzīvotspējīgs. Tā Getijs nesenā publikācijā raksta: "Pēdējā laika

pētījumi parāda, ka, lai kā arī staļinisti būtu to vēlējušies, viņi tā arī nespēja uzbū-

vēt auksti efektīvo Orvela "1984" mašīnu; staļinisma sistēma lielā mērā darbojās

tāpat, kā Krievijas valdība darbojās 1884. gadā. Neveikla slikti sastādītu plānu

īstenošana grāva mēģinājumus veidot politiku. Maskava slikti zināja, kas notiek

plašajās provincēs, kur reģionu satrāpi izmantoja attālumus un sliktās komunikā-

cijas, lai norobežotos no Maskavas kontroles un izveidotu savu personisko varu."17

Slavojs Žižeks, augsti novērtējot Getija un Oļega Naumova 1999. gadā izdoto uz

PSKP Centrālās komitejas arhīviem balstīto grāmatu, 18 kas aptver laikposmu no

20. gadu beigām līdz 30. gadu beigām, norāda, ka "Staļina un viņa tuvākās apkārt-

nes skatījumā boļševiku valdīšana bija nestabila, nekontrolējama, to pastāvīgi

apdraudēja centrbēdzes spēki - Staļina terors bija nevis neizprovocēta sadistiska

spēka izrādīšana, bet gan netieša atzīšanās nespējā vadīt valsti ar "normālu"

administratīvas vadības sviru palīdzību" 19.

Diskusiju par komunistisko režīmu raksturu ievērojami pastiprināja "Komunis-

ma melnās grāmatas" publicēšana Francijā 1996. gadā. Grāmata kļuva par īstu

sensāciju, jo, kaut arī ne visas tās nodaļas ir vienlīdz nozīmīgas, labākās - Nikolā

Vērta par Padomju Savienību un Žana Luī Margolēna par Indoķīnu - pārliecinoši

parādīja, ka komunistisko režīmu represiju apjomi bija milzīgi un ka represijas bija

pastāvīgs šo režīmu ierocis. Faktisko materiālu, kas bija izmantots šajos pētīju-

mos, bija grūti apstrīdēt, taču visasākās diskusijas izraisīja Stefana Kurtuā ievads,

pirmkārt, viņa minētā komunisma upuru kopskaita dēļ - 100 miljonu un, otrkārt

un galvenokārt, tāpēc, ka viņš pielīdzina komunismu nacismam un runā par "sociālu

genocīdu". Francijā diskusija ieguva tik asu raksturu galvenokārt tādēļ, ka komu-

nisti tur joprojām ir ietekmīgs politisks spēks, kā arī tādēļ, ka laika ziņā sakrita ar

publikācijām par Višī režīma sadarbību ar nacistiem Francijas ebreju iznīcināšanā,

tādējādi dodot iemeslu autorus apvainot mēģinājumā netieši attaisnot franču

kolaboracionistus. Ažiotāža šajā jautājumā noveda pie tā, ka divi galvenie autori

N. Vērts un Ž. L. Margolēns publiski norobežojās no S. Kurtuā viedokļa par upuru

kopskaitu. Taču šī diskusija neaprobežojās tikai ar Franciju. Ārpus Francijas tā lielā

mērā pārklājās ar totalitārisma un revizionisma pieeju pretstatu.

Nepieskaroties sīkāk diskusijām Rietumos par to, vai var salīdzināt abus režī-

mus, strīdu palīdzēs atrisināt tikai empīriski pētījumi, t.sk. arī par nacistu un ko-

munistisko režīmu represijām, kas varētu palīdzēt noteikt kā kopējo, tā atšķirīgo
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un izveidot pienācīgu terminoloģisko bāzi. Nacismam un komunismam ir daudz

kopēju iezīmju, kaut arī ir atšķirības intelektuālajos avotos, sākotnējos nodomos

un to īstenošanas formās, kuras, kā savā recenzijā par "Komunisma melnās

grāmatas" angļu izdevumu raksta Pjērs Asnērs, izriet no "totalitārisma un terora

dinamikas" 20
.

Jāatzīmē, ka Rietumu vēsturnieku pētījumu absolūtais vairākums ir par Krieviju

20.-30. gados. Lielāka uzmanība ir pievērsta Ukrainai, daļēji arī Vidusāzijai. Bal-

tijas republikas un to zemniecības un kolektivizācijas vēsture ir vismazāk pē-

tīta- gan pašas par sevi, gan arī salīdzināmā aspektā. To var izskaidrot ar valodas

barjeru, avotu nepieejamību, arī ar organizatoriskiem un institucionāliem momen-

tiem. Stāvoklis nav mainījies arī pēc Padomju Savienības sabrukuma, lai gan Baltijas

republiku arhīvi ir pieejami daudz plašāk nekā Krievijas arhīvi. Viens iemesls ir arī

tas, ka vairākums pētnieku ir ieinteresēts pirmām kārtām staļinisma sistēmas izvei-

des apstākļu izpētē un mazāk pievēršas pēckara gadu vēsturei. Protams, arī tas, ka

Baltijas republikas tika anektētas un lauksaimniecības kolektivizācija tajās acīm-

redzami notika Maskavas instrukciju rezultātā, neveicina revizionistu skolas interesi.

Jāatzīst, ka krievu jaunākā vēstures zinātne daudz lielākā mērā nekā latviešu

(un Baltijas valstu vispār) ir integrēta Rietumu vēstures zinātnē. Par to liecina kā

niknās diskusijas starp totalitārisma un revizionisma piekritējiem,21 tā arī krievu

vēsturnieku publikācijas ietekmīgākajos Rietumu akadēmiskajos žurnālos un da-

lība kopējos projektos, tādos kā Toronto universitātē īstenotais The Stalin Era

Research Archives Project, kura ietvaros notiek semināri un konferences un Maskavā

krievu valodā izdod dokumentu krājumu "Padomju lauku traģēdija" piecos sēju-

mos.22
Tāpat kā Rietumu zinātnieki, arī krievu pētnieki pārsvarā pievēršas 30. ga-

diem, kas arī ir saprotams, jo tas ir viens no vistraģiskākajiem posmiem Krievijas

vēsturē, un arī krievu vēsturniekus interesē pirmām kārtām padomju sistēmas

veidošanās. Tomēr ir arī samērā daudz publikāciju par pēckara gadu zemniecības

un Staļina režīma attīstību -gan dokumentu krājumu, gan monogrāfisku pētījumu. 23

Ir arī daudz reģionāla rakstura pētījumu, un visumā tie ir labs pamats kā salīdzi-

nājumiem, tā arī lai izprastu kontekstu, kurā tika īstenota politika Baltijas republikās. 24

No šiem darbiem skaidri izriet, ka politiskie mērķi dominēja pār ekonomiskajiem.

Kaut arī lauksaimniecības politikas katastrofālie rezultāti bija acīmredzami jau

30. gados, tomēr tā netika mainīta. Pēc Staļina nāves likvidēja lauksaimniecības

politikas kliedzošākos izkropļojumus, taču tā netika mainīta principā. Kā norāda

I- Karasevs, padomju lauksaimniecība būtu varējusi attīstīties sekmīgāk, ja būtu

attīstījušās individuālās saimniekošanas formas, pat formāli saglabājot kolhozu

sistēmu. 50. gadu sākumā arī Krievijā zemniecība ar entuziasmu būtu atsaukusies

kolhozu likvidācijai vai kādai citai pietiekami kardinālai liberalizācijas formai. 25
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Taču tiek arī izteikts viedoklis, ka totalitārisma un revizionisma pretstatīšana ir

bezjēdzīga, jo faktiski revizionistu 90. gadu pētījumi lielā mērā apstiprina totalitārisma

skolas piekritēju secinājumus, pat ja pirmie nevēlas to atzīt. Var piekrist, ka

Š. Ficpatrikas darbā pastāv pretruna starp "šķietami revizionistisko analīzes satvaru

un totalitārajiem viņas pētījuma rezultātiem" 26. Faktiski to var teikt par daudziem

revizionistu pētījumiem. Uz to, ka abu pieeju pretrunas ir drīzāk formālas, norāda

arī M. Malia. Pēc viņa domām, ir par agru norakstīt totalitārisma modeli, tieši

tagad paveras iespēja atņemt tam daudz kritizēto statiskumu un ar revizionistu

pētījumu palīdzību aizpildīt tos tukšumus, kas ideālā totalitārisma modelī pastāvēja

aukstā kara laika pētnieku darbos.27

"Genocīds" kā termins, pētījumu nozare un koncepts

Runājot par komunistiskā režīma represijām pret zemniecību, zinātniskajā litera-

tūrā un vēl jo vairāk publicistikā tās tiek apzīmētas par "genocīdu". Arī latviešu

vēstures literatūrā tas ir vispārpieņemts apzīmējums, īpaši, ja runa ir par depor-

tācijām. 1991. gada 13. jūnijā Rīgā notikušās konferences "Komunistiskā totalitā-

risma un genocīda prakse Latvijā" rezolūcijā konstatēts, ka "ir pamats apsūdzēt

PSKP un tās filiāli Latvijā - LKP - par to, ka PSKP, būdama PSRS vadošais un

virzošais spēks, laikā no 1917. gada 7. novembra ar nolūku saglabāt un nostipri-

nāt savu varu apzināti [..] izdarīja noziegumus pret cilvēci gan genocīda, gan cil-

vēka tiesību likvidēšanas veidā [~]"28. Rezolūcija balstās uz ANO Konvenciju par

genocīdu, pieņemot, ka Konvencijas definīcija ir attiecināma arī uz padomju oku-

pācijas varas darbību Latvijā.

Atzīmēsim arī divas pēdējo gadu publikācijas, kuras ir veidotas ar domu parā-
dīt pilnībā visu komunistiskā un nacistiskā režīma noziegumu spektru Latvijā.

Dokumentu krājumā "Okupācijas varu politika Latvijā 1939-1991" ir norādīts, ka

Krievijas Pilsoņu kara laikā teroram pret dažām sociālajām grupām, piemēram,

kazakiem, bija genocīda iezīmes, bet 30. gadu sākumā veiktās kulaku deportācijas
"var uzskatīt par pirmo sociālistisko genocīdu pēc šķiriskās pazīmes"29

.

Attiecībā

uz Latviju krājuma veidotāji pēcvārdā norāda, ka "tiklab komunistiskais, kā arī

nacionālsociālistiskais okupācijas režīms ar dažādu motivāciju ir īstenojis geno-

cīdu pret Latvijas tautu" visos veidos, kas minēti 1948. gada 9. decembra Kon-

vencijas par genocīdu 2. pantā. 30 Tadeuša Puisāna redakcijā izdotā rakstu krājumā

"Okupācijas varu nodarītie postījumi Latvijā 1940-1990" ir teikts, ka ir bijuši vairāki

holokausti, starp tiem arī "mākslīgi radītais bads Ukrainā 30. gadu sākumā, kas

toreiz prasīja 6,5 miljonu cilvēku dzīvību"31. Konsekventi viedokli, ka padomju režīma

politika Latvijā ir jāvērtē kā genocīds un ka tā ir adekvāta nacistu īstenotajam

genocīdam, vairākās publikācijās ir aizstāvējis H. Strods. 32 Pēc Nikolaja Balabkina
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domām, "genocīds nozīmē kādai tautai vai sociālai šķirai atņemt tiesības dzīvot"33.
N. Balabkins balstās uz genocīda pētniecībā pastāvošo virzienu, kura piekritēji

uzskata, ka arī represijas pret atsevišķām sociālām grupām ir iekļaujamas geno-

cīda noziegumu skaitā, un pamato savu viedokli, atsaucoties uz Stefana Kurtuā

"Komunisma melnās grāmatas" ievadā doto komunistisko režīmu politikas vērtē-

jumu kā "genocīdu" un kā "šķirisku totalitārismu". 34

Lai gan terminu "genocīds" biežāk lieto zinātnieki, kurus varētu uzskatīt drīzāk

par totalitārisma koncepta piekritējiem, Staļina un vispār komunistiskā režīma

attieksme pret zemniecību rosina lietot šo apzīmējumu pat tādiem zinātniekiem,

kuru teorētiskā ievirze ir diezgan atšķirīga. Tā Toronto universitātes profesore Linna

Viola zemniecības kolektivizāciju Padomju Savienībā 30. gados nosauc par "kultūras

genocīdu"35.

levērojot to, ka vārds "genocīds", runājot par represijām vispār un it īpaši par

represijām pret zemniecību Latvijā, tiek bieži lietots, ir svarīgi, kā šis termins tiek

izprasts kā vēstures un sociālo zinātņu koncepts un vai tas ir lietojams problēmas

pētniecībā.

Par genocīdu ir liels skaits pētījumu. Pat tad, ja atmetam juridisko literatūru

par šo jautājumu, var runāt par genocīda pētniecību kā par veselu sociālo zinātņu

nozari, kas ietver kā atsevišķu gadījumu pētījumus (case studies), tā arī mēģi-

nājumus definēt gan kritērijus, kas ļauj to vai citu represiju gadījumu identificēt kā

genocīdu, gan arī veidot dažādu genocīda formu un variantu klasifikāciju un pētīt

apstākļus, kas varētu novest pie genocīda. 36 Līdztekus zinātniskiem pētījumiem ir

vēl plašāka politiski motivēta literatūra, kuras mērķis ir ne tik daudz akadēmiskas

izpratnes veidošana, cik centieni pievērst pasaules sabiedrības uzmanību repre-

sijām pret kādu etnisko, reliģisko vai sociālo grupu. Tomēr jāatzīmē, ka visas

genocīda definīcijas neatkarīgi no tā, vai tās ir akadēmiskas vai politiski motivētas

un vai tās balstās uz ANO 1948. gada Konvenciju vai arī to apstrīd, patur prātā

Konvencijas nostādnes.

Literatūrā (arī juridiskajā37) konvencijas nostādnes tiek plaši kritizētas. Džordžs

ūž. Andreopuls atzīmē, ka lielāko kritiku izraisa šādi Konvencijas trūkumi: 1) tā

nav attiecināta uz politiskajām un sociālajām grupām; 2) nav skaidri definēts, kā

jāsaprot "nodoms" īstenot genocīdu; 3) nav starptautiska tribunāla, kas varētu

sodīt genocīda īstenotājus, kā arī visbūtiskākais šķērslis -lai gan genocīda nozie-

gumi ir starptautisko krimināltiesību kompetence, tomēr valsts, kas vairumā gadī-

jumu pati ir vainojama genocīdā, ir arī atbildīga par sodīšanu. 38 Andreopuls norāda,

ka ir nepieciešama efektīva genocīda definīcija, kas dotu iespēju, kā identificēt

genocīdu, tā arī veidot agrās brīdināšanas sistēmu par situācijām, kurās genocīds

ir iespējams. 39
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Jāatzīmē, ka šī termina ieviesējs Rafaels Lemkins jau 1933. gadā izvirzīja

priekšlikumu - noteikt, ka rasu, reliģisko un sociālo grupu iznīcināšana ir nozie-

gums, uz kuru attiecas starptautiskās tiesības.40 1944. gadā publicētajā darbā "Axis

Rule in Occupied Europe" viņš tālāk izstrādāja šo ideju. Tomēr savā genocīda

definīcijā viņš neiekļāva politisku un ekonomisku grupu masu slepkavības, uzska-

tot, ka tas attiecas uz gadījumiem, kuru cēlonis ir ideoloģiski pamatots bioloģisks

determinisms. 41 Uz Lemkina definīcijas ir balstīta 1946. gada ANO Ģenerālās

Asamblejas rezolūcija 96 (I) par genocīdu (tā stājās spēkā 1951. gada 11. janvārī)

un 1948. gada Konvencija par genocīdu. Lai gan Konvencijas apspriešanas laikā

tika izvirzīta prasība definīcijā iekļaut politiskās un sociālās grupas, tas nenotika, jo

pret to stingri iebilda Padomju Savienība. Vairākkārt ir izteikti priekšlikumi papla-

šināt ANO Konvenciju, iekļaujot tajā arī punktu par sociālu un politisku grupu

iznīcināšanu. Šādu priekšlikumu jau 1946. gadā izteica ANO Speciālā komiteja

genocīda jautājumā. 1959. gadā šo viedokli plašāk argumentēja holandiešu jurists

Pīters N. Drosts. 1973. gadā Starptautiskā juristu komisija ieteica ietvert definīcijā

politiskas grupas. 1985. gadā Bendžamins Vitakers oficiālā ziņojumā Apvienoto

Nāciju Organizācijai par genocīdu arī izteica šādas rekomendācijas. Nākamajā gadā

tās atbalstīja ASV Senāts. 42

Vairākums zinātnieku, kas nodarbojas ar genocīda pētniecību, uzskata, ka geno-

cīda definīciju būtu nepieciešams paplašināt, taču nav vienprātības jautājumā par

to, kādas grupas un kādi vardarbības gadījumi būtu jāiekļauj šajā definīcijā. Nav arī

vienprātības par to, vai Konvencijas definīcija tās tagadējā veidā ir vai nav pietie-

kami efektīva. Grāmatā "Genocīds: Konceptuālās un vēsturiskās dimensijas" savu

viedokli izsaka atzītas autoritātes šajā jomā - Helēna Feina, Leo Kūpers, Frenks

Čolks, Izraēls V. Čarnijs.

H. Feina un L. Kūpers uzskata, ka definīcija, kaut arī tai ir trūkumi, ir izman-

tojama, savukārt F. Čolks un I. V. Čarnijs uzsver, ka tā nav noderīga pētniecībai.

Čolks definē genocīdu kā "vienpusēju masu slepkavību, kurā valsts vai kādas citas

varas mērķis ir iznīcināt grupu, turklāt šo grupu un piederību tai definē genocīda

īstenotājs" 43. Čolka un Kurta Johansona piedāvātā genocīda tipoloģija balstās uz

īstenotāja motivāciju: likvidēt šķietamus draudus; terorizēt reālus vai potenciālus

ienaidniekus; iegūt ekonomisku bagātību vai arī īstenot ticību, teoriju vai ideolo-

ģiju. Pēc viņu domām, 20. gadsimtā par nozīmīgāko tipu ir kļuvis ideoloģiski

motivēts genocīds. 44

H. Feina kritizē šo pieeju, uzskatot, ka nav pareizi definīcijā uzsvaru likt uz

genocīda realizētāja izraudzītajiem cilvēku grupas noteikšanas kritērijiem. Viņa

uzsver, ka genocīda identifikācijai var izmantot vairākus kritērijus: 1) nepārtraukti

vai atkārtoti uzbrukumi, lai fiziski iznīcinātu grupas locekļus; 2) genocīda īstenotājs
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ir kolektīvs vai organizēts subjekts (parasti valsts), vai arī organizētu subjektu

vadītājs; 3) upuri tiek izraudzīti tāpēc, ka viņi ir kolektīva locekļi; 4) upuri ir

neaizsargāti, vai arī tie tiek nogalināti neatkarīgi no tā, vai viņi padodas vai pretojas;

5) grupas locekļiem uzbrūk ar mērķi tos nogalināt, un genocīda īstenotājs ir

sankcionējis slepkavību. 45

I. Čarnijs definē genocīdu kā "liela skaita cilvēku masveida nogalināšanu, kas

nenotiek karadarbības gaitā pret atzīta ienaidnieka militāriem spēkiem, bet apstākļos,
kad upuri ir faktiski neaizsargāti un bezpalīdzīgi"46. Viņa izvirzītā genocīda klasifi-

kācija ietver vairākas apakškategorijas: genocidālas masu slepkavības; genocīds

kā vides iznīcināšanas rezultāts (ekocīds); kultūras identitātes iznīcināšana -kultūras

genocīds jeb etnocīds.

Dažādi viedokļi pastāv arī jautājumā par to, vai nodoms iznīcināt attiecīgo grupu

ir būtisks kritērijs, lai to vai citu gadījumu atzītu par genocīdu. Tā humānās orga-

nizācijas "Mediķi bez robežām" (Medecins Sans Frontieres) ģenerālsekretārs Alēns

Detekss savā 1995. gadā izdotajā grāmatā "Ruanda un genocīds divdesmitajā gad-
simtā" (Rwanda and Genocide in the Twentieth Century) uzskata, ka genocīda kā

nozieguma pret cilvēcību specifiku nosaka nevis slepkavību apjoms vai brutalitāte,

bet gan tieši nodoms - iznīcināt attiecīgo cilvēku grupu.
47 Tas saskan ar Lemkina

definīcijas un ANO Konvencijas pieeju, kas tieši nodomu izvirzīja par vienu no gal-

venajiem kritērijiem genocīda identifikācijai. Taču tas daudzos gadījumos izvirza

problēmu, kā reāli noteikt, vai šāds nodoms patiešām ir bijis.

Tāpat arī nav vienprātības jautājumā par to, kāda ir saistība starp kara nozie-

gumiem un genocīdu. Tā Leo Kūpers uzskata, ka atombumbas nomešana virs

Hirosimas un Nagasaki, kā arī sabiedroto Vācijas pilsētu un Tokijas masveida

bombardēšana Otrā pasaules kara laikā bija genocīds.48 Feina un Čolks uzskata, ka

šāda pieeja nav pamatota, jo šajos gadījumos civiliedzīvotājiem uzbruka kā ienaid-

niekam karā, nevis kā japāņiem vai vāciešiem. 49

Būtībā var runāt par divām pieejām genocīda pētniecībā. Pirmā balstās uz

šaurāku ANO Konvencijas definīcijas izpratni, un tajā tiek izteikts viedoklis, ka par

genocīdu var uzskatīt tikai rasistiski, etniski vai reliģiski motivētas masu slepka-

vības, kuru mērķis ir iznīcināt attiecīgo cilvēku grupu. Vadoties no šīs pieejas, par

genocīdu tiek atzīti tikai nedaudzi 20. gadsimta masu vardarbības gadījumi. Tā,

piemēram, A. Detekss par tādiem uzskata jaunturku īstenoto genocīdu pret armē-

ņiem 1915. gadā, nacistu genocīdu pret ebrejiem un čigāniem un hutu genocīdu

pret tutsi Ruandā 1994. gadā. Viņš nedomā, ka, piemēram, notikumus Bosnijā

varētu klasificēt kā genocīdu, jo šeit masu slepkavību mērķis bija teritorijas iegū-

šana, nevis tautas vai tās kultūras identitātes iznīcināšana. 50 Tomēr vairākums sociālo

zinātņu speciālistu, kas nodarbojas ar genocīda pētniecību, dod priekšroku plašākai
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definīcijai, iekļaujot tajā arī teroru pret politiskām un sociālām grupām. F. Čolks

norāda, ka šaurākā definīcija neveicina sociālo zinātņu pievēršanos tādiem jautā-

jumiem kā terors pret "šķiras ienaidniekiem" Padomju Savienībā, garīgi slimo un

homoseksuālistu iznīcināšana nacistiskajā Vācijā, vairāk nekā miljonam Sarkano

khmeru upuru Kambodžā utt. Pagātnē notikušo masu slepkavību pētniecība var

palīdzēt izprast tām raksturīgās kopējās likumsakarības un kopējos elementus un,

iespējams, savlaicīgi identificēt procesus, kas var novest pie genocīda nākotnē. 51

Plašākā pieeja genocīdu traktē kā jebkuru institucionalizētu un sankcionētu

masveida vardarbības gadījumu, kas var izpausties ne tikai kā fiziska iznīcināšana,

bet arī attiecīgās grupas fiziskās un kultūras identitātes sagraušana piespiedu darba,

nepietiekama uztura, piespiedu asimilācijas v.c. faktoru rezultātā. Šīs pieejas ietva-

ros tiek lietoti tādi termini kā kara izraisīts pretstatā iekšpolitiskam genocīdam

(etniskas vai rasu grupas, šķiras, sociālas vai reliģiskas grupas iznīcināšana poli-

tisku motīvu dēļ), kā arī totāls genocīds (visas kopienas vai šķiras iznīcināšana) un

daļējs genocīds (tiek iznīcināta daļa attiecīgās grupas, bez nodoma iznīcināt visu

grupu).52 Lai gan pārsvarā ar genocīdu tiek saprasta tīša institucionalizēta vardar-

bība, daži pētnieki lieto arī terminu "pasīvais genocīds", runājot par gadījumiem,

kad valdība nav tīši izraisījusi vardarbību, bet neko nedara, lai to novērstu.

S. Kurtuā visai rūpīgi ir centies pamatot, kāpēc komunistisko režīmu noziegu-

mus var klasificēt kā "sociālu genocīdu", pielīdzinot to nacistu īstenotajam "rasu

genocīdam". 53 Viņa argumentācijas pamatā ir viedoklis, ka terors tika vērsts ne tik

daudz pret režīma iedomātiem vai patiesiem pretiniekiem kā indivīdiem, bet gan

pret ļaužu grupām, kuras tika nosauktas par tautas ienaidniekiem. "Pat ja tā bija

tikai neliela sabiedrības daļiņa, to bija nepieciešams iznīcināt, lai piepildītu šo geno-

cidālo dziņu."
54

Plašā pieeja, nenoliedzami, ir daudz populārāka, taču, kā raksta A. Detekss,

tā ir padarījusi terminu "genocīds", tāpat kā "holokaustu", par "verbālas inflācijas"

upuri. ss Sākotnējais termina radīšanas mērķis bija parādīt, ka nacistu īstenotā

rasu politika kvalitatīvi atšķīrās no cita veida noziegumiem pret cilvēcību un kara

noziegumiem (un rada kvalitatīvi atšķirīgas juridiskas sekas). Tagad termins tiek

izmantots, lai piesaistītu pasaules sabiedrības masu slepkavībām un masveida

cilvēktiesību pārkāpumiem pagātnē, panāktu starptautiskās sabiedrības iejauk-

šanos mūsdienu konfliktos, kā arī lai pieprasītu morālu un materiālu kompen-

sāciju, taču plašā interpretācija padara terminu par sava veida metaforu, apzī-

mējot jebkādus cilvēktiesību pārkāpumus un represijas (britu valdības politika

Īrijas bada laikā 1845.-1852. gadā, Ķīnas politika Tibetā, amerikāņu un kanā-

diešu politika pret indiāņiem un eskimosiem, vardarbība Bosnijā un Kosovā,

vardarbība pret sievietēm utt.).
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Rezultātā genocīds zaudē vairāk vai mazāk skaidri definējamu ideoloģisku un

politisku saturu, pārvēršoties par cilvēku sabiedrībā pastāvīgi darbojošos fatālu

spēku. Konkrētu valdību, politisku grupējumu un atsevišķu cilvēku atbildība tādē-

jādi mazinās. Tā ir grūti atrisināma pamatpretruna, kas izriet kā no problemātis-

kajiem sākotnējās genocīda definīcijas aspektiem, tā arī termina lietošanas (nereti

vienlaicīgi) kā juridiskajā, tā arī propagandiskā, ētiskā un zinātniskā nozīmē.

Pēdējo desmit gadu dokumentu publikācijas un pētījumi

par zemniecību Latvijā

Pēc tam kad kļuva pieejami arhīvi, liels skaits dokumentu pirmo reizi publicēts
dažādos periodiskos izdevumos - "Lauku Avīzē", "Latvijas Vēstnesī", žurnālos

"Latvijas Arhīvi", "Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls", "Latvijas Vēsture" v.c. Vēlāk

vairākums šo dokumentu ir apkopots arī dažādos dokumentu krājumos. īsumā

aplūkosim lielākās arhīvu materiālu publikācijas.

Viens no jautājumiem, kas visvairāk ir nodarbinājis kā plašāku sabiedrību, tā

arī zinātniekus, ir represiju upuru skaita apzināšana. Šī darba kontekstā būtisks

avots tiešo represiju pret zemniecību izpētei ir Latvijas Valsts arhīva publicētie

1941., 1941.-1953. un it īpaši 1949. gada 25. martā deportēto saraksti. 56 Šajos
sarakstos netiek sniegts pilnīgi precīzs izsūtīto skaits, tomēr tie ir devuši iespēju

precizēt literatūrā agrāk minētos skaitļus. Pēdējos gados ir publicēti arī vairāki

1949. gada PSRS un LPSR lekšlietu ministrijas amatpersonu ziņojumi par izsūtī-

šanas akcijas gaitu, kur arī ir doti dati par izvesto personu skaitu. Visos šajos

skaitļos ir atšķirības (sk. 1. tabulu).

Atšķirības ir neizbēgamas dažādu iemeslu dēļ, un maksimāli precīzu represēto

skaitu varēs noteikt tikai tad, ja tiks izveidota kopēja represēto personu datu bāze.

Šāda datu bāze dotu iespēju arī identificēt cilvēkus, kuri tika tiesāti saskaņā ar

KPFSR Kriminālkodeksa 58. panta dažādām daļām sociālā stāvokļa dēļ vai par

"sabotāžu", respektīvi, nodokļu, nodevu vai klaušu nepildīšanu, vai arī par preto-

šanos varasvīriem u.tml.

Jāpiebilst, ka 1949. gada deportācijas sagatavošana un norise ir aplūkota

vairākās H. Stroda publikācijās.
57

Latvijas Valsts arhīvs ir izdevis arī vairākus dokumentu krājumus, kuros aplū-

koti mūs interesējošie jautājumi. 58 J. Riekstiņa sastādītajā dokumentu krājumā

"Izpostītā zeme. II daļa" 59 apkopoti 107 Latvijas Valsts arhīva fondu dokumenti par

PSRS okupācijas armijas nodarītajiem zaudējumiem Latvijas laukiem - zemes

piesavināšanos militāro objektu vajadzībām, viensētu nopostīšanu un zemnieku

saimniecību pārvietošanu 1940.-1941. un 1944.-1989. gadā. Pārsvarā tie ir LPSR
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1. tabula

Atšķirības datos par 1949. gada marta izsūtīto cilvēku kopskaitu

' Spridzāns B. Latvijas melnākā diena // Represēto saraksts: 1949,1. - Rīga, 1995, 3. Ipp.
2 Aprēķinājusi autore pēc kopsavilkuma datiem pa apriņķiem: Represēto saraksts: 1949,1-4. -

Rīga, 1995.

3 Zālīte /., Dimante S. Četrdesmito gadu deportācijas. Struktūranalīze // Latvijas Vēsture, 1998,

nr. 2, 75. Ipp.
4 Latvijas PSR iekšlietu ministra A. Eglīša 1949. gada 24. aprīļa ziņojums par LPSR lekšlietu

ministrijas paveikto darbu 1949. gada 25. marta deportācijas akcijā // Okupācijas varu politika

Latvijā 1939-1941: Dokumentu krājums. - Rīga, 1999, 290. Ipp.

5 PSRS lekšlietu ministrijas konvoja karaspēka priekšnieka ģenerālmajora Spasenko ziņojums

par speckontingenta izsūtīšanu [1949. gada 30. martā?] // Par 1949. gada 25. marta Latvijas

tautas genocīda sagatavošanu un īstenošanu. Jānis Riekstiņš, Latvijas Valsts arhīva vecākais

referents "Latvijas Vēstnesim". - www.vip.lv/lpra/1949pirmmateriali.htm.
6 PSRS lekšlietu ministra S. Kruglova ziņojums "Par 1949. gada 25. marta deportācijas akcijas

izpildi" [1949. gada 18. maijā] //Turpat.
*

1949. gada 25.-29. martā. B. Spridzāns ir LR leM Nepamatoti represēto pilsoņu reabilitācijas

nodaļas vadītājs, un viņa dati ir balstīti uz šīs noda|as elektronisko datu bāzi.

**
1949. gadā. Autori ir izmantojuši LR leM Nepamatoti represēto pilsoņu reabilitācijas nodaļas

elektronisko datu bāzi.

***
1949. gada 25.-30. martā.

****
Nav norādīts, uz kuru laikposmu attiecas dati.

Ministru Padomes fonda (270. fonds) dokumenti, lai gan ir arī LKP CX (PA-

-101. fonds) materiāli. Dokumentu krājumā "Represijas Latvijas laukos 1944-1949"

ievietotie dokumenti par labības sagādes kampaņām, nodokļu piedzīšanu no zem-

niekiem, meža darbu kampaņām, "naidīgo elementu" meklēšanu vietējā līmeņa un

kolhozu vadības vidū, kā arī par represīvo iestāžu patvaļu arī ir ņemti gan no

minētajiem, gan arī no prokuratūras un dažādu ministriju fondiem. Bagātīgs doku-

Avots Izsūtīto kopskaits

Spridzāns, 19951 42 133*

Represēto saraksti
..

2 42 175*

Zālīte un Dimante3 42 975**

Eglītis, 19494 41 862***

Spasenko ziņojums, 19495 41 708***

Kruglova ziņojums, 19496 42 149****
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mentu materiāls ir vēl divās J. Riekstiņa sagatavotās arhīvu materiālu publikāci-

jās - "Ekspropriācija", kurā ir apkopoti materiāli par īpašuma konfiskāciju, tajā
skaitā arī zemnieku īpašums, un ""Kulaki" Latvijā", kurā ir parādīts, kā notika "kulaku

kā šķiras likvidācija". 60

Šie jautājumi ir aplūkoti arī nozīmīgākajās pētnieciska rakstura publikācijās par

minēto tematu. Andrejs Krastiņš 1993. gadā publicētajā darbā ir aplūkojis vienu no

pirmajām akcijām turīgās zemniecības likvidācijai - daļas lielo lauku saimniecību

konfiskāciju 1941. gadā, lai uz to bāzes izveidotu MTS un MZIP.61 Autors norāda,

ka 1941. gada marta konfiskāciju gaitā skaidri iezīmējās gandrīz visi vēlāko mas-

veida deportāciju elementi: attiecīgos sarakstus slepeni sastādīja krietnu laiku

iepriekš; izveidoja "trijniekus", kuru akcijās iesaistīja vietējos "aktīvistus"; māju

īpašniekus bieži vien dažu stundu laikā piespieda pamest mājas, līdzi ņemot vien

nedaudz personisko mantu.62

J. Riekstiņa rakstā "Staļiniskā nodokļu politika - līdzeklis latviešu zemniecības

izputināšanai" 63 vispusīgi aplūkotas pārmaiņas nodokļu politikā, īpaši lauksaim-

niecības nodokļa un tā diferenciācijā starp "darba zemniekiem" un "kulakiem", kā

arī nodokļu politikas loma kulaku un vispār zemniecības kā šķiras likvidācijā. Citā

publikācijā J. Riekstiņš analizē labības sagādes kampaņu gaitu, sniedzot detalizētu

pārskatu par metodēm, kas tika izmantotas, lai piespiestu zemniekus ne tikai

termiņā, bet arī pirms termiņa nodot labību.64

Savukārt A. Krastiņš vairāk pētījis kolhozu veidošanos. Publikācijā "Latvijas

zemniecības sociālekonomiskā degradācija kolektivizācijas noslēgumposmā, 1949-

----1953" 65
un Latvijas vēstures institūtā deponētā manuskriptā "Posta gadi (Latvijas

kolhozi 50. gados)" 66 ir aplūkojis kolhozu pastāvēšanas pirmos gadus. Viņš īsumā

izseko arī notikumu attīstībai pirms vispārējās kolektivizācijas, taču galvenais uzsvars

ir likts uz kolhozu pastāvēšanas pirmajiem gadiem. Autors, galvenokārt balstoties

uz LPSR Lauksaimniecības ministrijas, kā arī LPSR Ministru Padomes un Finanšu

ministrijas materiālu pamata, raksturo, kāda bija nodokļu un nodevu politika, kol-

hozu ekonomisko stāvokli, kolhozu vadības kadrus, individuālo zemnieku izspiešanu

no lauksaimniecības v.c. jautājumus. Materiāli darbam ir vākti un tas ir rakstīts

80. gadu beigās un 90. gadu sākumā, kad vēl daudzi slepenie dati nebija pieejami,

tomēr tas sniedz vispusīgu priekšstatu par kolhozu attīstību.

Visumā var teikt, ka pētījumi un dokumentu publikācijas visai sīki ataino

ekonomiskās un politiskās sviras, kas tika izmantotas, lai likvidētu individuālo

zemniecību un panāktu pilnīgu lauksaimniecības valstiskošanu. Lai gan būtiskākie

fondi - LKP CX, LPSR Ministru Padomes, Lauksaimniecības ministrijas, Finanšu

ministrijas, Tieslietu ministrijas v.c. fondi - ir apgūti, tomēr visa arhīvu materiālu

bagātība vēl nav izmantota. Mazāk izpētīts vietējais līmenis - kā šī politika tika
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īstenota katrā konkrētā rajonā, kādas bija vietējās varas un centra attiecības, vai un

cik lielā mērā vietējās vadības vai arī pašu zemnieku attieksme ietekmēja politikas

īstenošanu, kādās formās izpaudās zemnieku pretestība. Šajā ziņā daudz varētu

palīdzēt rajonu un atsevišķu kolhozu arhīvu materiāli, īpaši tas attiecas uz partijas

organizāciju arhīviem. Ļoti būtiski ainu papildina novadpētnieciski darbi, piemē-

ram, tādi kā Pētera Kliša raksts "Jēkabpils zemniecība represiju vilnī"67 vai Māras

Stabrovskas sagatavotā publikācija "Nodevas un nodokli Augstrozes pagasta Pēte-

rēnu zemnieku sētai 1944.-1949. gadā"68. Diemžēl šādu publikāciju nav daudz.

Arhīva dokumentos redzama visai drūma aina, ja runa ir par vietējo varasvīru mo-

rālo stāju, korumpētību un profesionālajām īpašībām, īpaši pirmajos pēckara gados.
Taču tas attiecas pārsvarā uz gadījumiem, kas bija tik skandalozi, ka piesaistīja
centrālās varas uzmanību, un vainīgās personas parasti saņēma sodu. Taču var

jautāt -vai tā bija norma? Kāds bija akceptētais līmenis? Vietējā līmeņa partijas un

padomju organizāciju arhīvu materiālu analīze var palīdzēt risināt šo jautājumu.
Otrs līmenis, kurā pastāv diezgan daudz neskaidrību, ir republikas un centra

attiecības. Protams, arī šeit galvenajos vilcienos ir skaidrs, ka sistēma bija stingri

hierarhiska un republikas vadībai bija atvēlēta Maskavas direktīvu izpildītājas loma,

bet nekādā ziņā politikas veidotājas funkcijas. Taču pat ārkārtīgi centralizētajā Sta-

ļina laika Padomju Savienības pārvaldes sistēmā pastāvēja atšķirības starp atse-

višķām republikām un reģioniem. Kas tās noteica - "tautu tēva" apsvērumi? Tas,

kā vietējā vara interpretēja centra direktīvas, vai arī tās spiediens uz Maskavu? Vai

varbūt objektīvi pastāvošās ekonomikas attīstības un mentalitātes atšķirības, kuras

nebija iespējams izdzēst tik īsā laikposmā? Uz šiem jautājumiem nebūs iespējams

atbildēt tik ilgi, kamēr pētniekiem nebūs pieejami Maskavas arhīvi, īpaši tie mate-

riāli, kas glabājas Krievijas prezidenta arhīvā (VK(b)P CX lēmumu sagatavošanas

darba materiāli un t.s. sevišķās mapes). Tomēr Maskavā ir arī pietiekami daudz jau

šodien pieejamu arhīvu - un būtu nepieciešams pievērsties to izpētei.

Trešais jautājums, kas prasa daudz pilnīgāku izpēti, ir tieši tā likumu un juri-

disko institūciju sistēma, kas tika izmantota represijās pret zemniecību, tas, kā tā

darbojās un kādas izmaiņas tajā notika kolektivizācijas gaitā, un kas noteica tās vai

citas politikas īstenošanu. Diemžēl juristi līdz šim nav pievērsušies pēckara gadu

likumdošanas un tiesvedības institūciju izpētei. Vienā no nedaudzajiem jaunāka-

jiem darbiem -mācību grāmatā "Latvijas tiesību vēsture (1914-2000)"69 autori šo

sistēmu ir raksturojuši tikai vispārējos vilcienos, visai maz pieskaroties tās attīs-

tībai un funkcionēšanas īpatnībām pēckara gados. Protams, mācību līdzeklī nav

iespējams detalizēti aplūkot visas likumdošanas un tiesvedības nianses Staļina laikā,

vēl jo vairāk tāpēc, ka tālaika teorija un prakse ir maz noderīga mūsdienu juristiem

(lai gan arī tagadējā Latvijas likumdošana, īpaši kriminālā, lielā mērā sakņojas šajā
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mantojumā). Tomēr šādi pētījumi būtu ļoti nepieciešami. Likumdošanas sistēma

bija visai komplicēta, jo tiesu un prokuratūras iestādēm savā darbībā bija jāvadās

ne tikai no likumiem un to skaidrojumiem, kurus deva PSRS Augstākā tiesa, bet

arī no PSRS Ministru Padomes (Tautas Komisāru Padome) un VK(b)P CX lēmumiem

un instrukcijām par šo lēmumu piemērošanu v.c. materiāliem. Pārmaiņas politikā

pret zemniecību izpaudās vienu likumdošanas aktu un lēmumu pieņemšanā, bet

citu -atcelšanā, kā arī darbojošos likumu un lēmumu interpretācijā un piemērošanā.

Tie ir tikai daži jautājumi, kas līdz šim nav guvuši pietiekamu atspoguļojumu

pētniecībā un kurus būtu nepieciešams pētīt pirmām kārtām tāpēc, ka tie var dot

ieguldījumu padomju režīma uz zemniecības pakļaušanu vērstās represīvās poli-

tikas izpratnē. 70 Tomēr pētnieku paveiktais pietiekami skaidri parāda, kā attīstījās

padomju režīma politika Latvijā, kādas metodes un instrumenti tika izmantoti, lai

to pilnībā integrētu padomju sistēmā.

Zemniecības piespiedu integrācija padomju sabiedrībā

1940.-1953. gadā

Pirmais solis kolektivizācijas virzienā 1940. gadā bija zemes nacionalizācija. Ofi-

ciāli nodoms kolektivizēt laukus tika noliegts, tika runāts tikai par brīvprātīgu

apvienošanos lauksaimniecības arteļos un zemes kopapstrādāšanas sabiedrībās.

1919. gada pieredze un tas, kas bija zināms par kolhoziem Padomju Savienībā,

Latvijas zemniekiem pamatoti lika baidīties no tiem. Zinot to, 1940. gada 21. jūnija

t.s. Latvijas Komunistiskās partijas prasībās jaunajai valdībai bija teikts: "Nedrīkst

uzspiest zemniekiem kolektivizāciju pret viņu gribu."71 Tomēr zemes nacionalizācija

un 1940.-1941. gada agrārreforma, kuras laikā zemnieku saimniecībām atņēma

tās zemes platības, kas pārsniedza 30 ha, bija iecerēta, lai sagatavotu pamatu

kolektivizācijai. Pirmais nopietnais pasākums pārejai uz vispārēju zemnieku saim-

niecību kolektivizāciju bija 1941. gada sākumā uzsāktā mašīnu un traktoru staciju

(MTS) un tām pakļauto mašīnu un zirgu iznomāšanas punktu (MZIP) organizēšana.

Lai to izdarītu, tika konfiscētas aptuveni 500 lielākās un labāk nostādītās zemnieku

saimniecības. Tas bija neslēptas patvaļas akts, jo saimniecības ne tikai atņēma bez

jebkādas atlīdzības, bet to īpašniekus izdzina no mājām, atjaujot paņemt līdzi tikai

nedaudz personisko mantu, bet dažkārt arī arestēja. 72 1941. gada jūnijā bija pirmie

mēģinājumi organizēt kolhozus, taču karš šos plānus izjauca.

Pēc kara gatavošanās kolektivizācijai atsākās līdz ar Sarkanās armijas ienākšanu

Latvijas teritorijā. Jau 1944. gada 7. septembrī Daugavpilī izdeva Latvijas PSR

Augstākās Padomes Prezidija dekrētu "Par pārmaiņām un papildinājumiem 1940. g.

29- jūlija likumā par zemi". Dekrēts atjaunoja tiesības uz zemi tiem, kas tās bija
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ieguvuši saskaņā ar 1940. gada 29. jūlija likumu. Jaunajām saimniecībām iedalīja

no 10 līdz 15 ha lielas zemes platības (1940.-1941. gadā - 10 ha). Dekrēts pare-

dzēja zemes konfiskāciju un ieskaitīšanu Valsts zemes fondā daudz lielākos apjo-

mos nekā 1940.-1941. gadā, jo zemes komisijām bija dotas tiesības augstāko

zemes normu regulēt 20-30 ha robežās "atkarībā no vietējiem apstākļiem". Taču

personām, kas, kā teikts dekrētā, "sniegušas aktīvu palīdzību vācu okupantiem

okupācijas laikā, tika atstāta zeme 5-8 ha platībā, izņemot tautas ienaidnieku un

zemju spekulantu zemes, kuras pāriet Valsts zemes fondā visā platībā"73. Visas šīs

saimniecības tika pielīdzinātas kulaku saimniecībām un apliktas ar paaugstinātiem

nodokļiem.74

Arī tagad tika apgalvots, ka piespiedu kolektivizācijas nebūs, taču visa politika

attiecībā uz zemniecību tika veidota tā, lai piespiestu zemniekus "brīvprātīgi"
izvēlēties kolhozus. Lielākās cerības tika liktas uz zemniekiem, kas bija ieguvuši
zemi reformas rezultātā, un trūcīgajiem zemniekiem. 10-15 ha lielas saimniecības,

kurām nebija pietiekami daudz zirgu un lauksaimniecības mašīnu, bija ekonomiski

neperspektīvas, turklāt obligāto nodokļu un nodevu apjoms bija tāds, ka šīs

saimniecības arī nevarēja nostiprināties. Lauksaimniecības nodokli aprēķināja no

saimniecības kopējā ienākuma, ar to saprotot ienākumu, kuru teorētiski varēja gūt

no attiecīgās platības, nevis faktiskos ienākumus. Lauksaimniecības produkcijas
nodevas natūrā bija jānodod (par zemām iepirkuma cenām) no visas aramzemes,

nevis no faktiski apstrādātās zemes. Tā, piemēram, 1945. gadā no 1 līdz 10 ha

lielas saimniecības bija jāpiegādā 50-60 kg labības no viena aramzemes hektāra,

bet saimniecībām, lielākām par 25 ha, -180-210 kilogramu.75 Šādas "šķēres" bija

noteiktas arī citiem nododamajiem lauksaimniecības produktiem, dažkārt starpība

starp zemāko un augstāko normu bija seškārtīga. Arī nodokļu lielums bija atkarīgs

no saimniecības lieluma.

Šo noteikumu dēļ nodevas un nodokļu maksājumi kļuva par nepaceļamu nastu

lielai daļai saimniecību, kurās nebija pietiekams daudzums darbaroku, zirgu un

lauksaimniecības tehnikas. T.s. darba zemnieku saimniecībām gan bija zināmas

priekšrocības salīdzinājumā ar kulaku un "vācu okupantu līdzskrējēju" saimniecī-

bām. 1945. gadā apriņķu izpildkomitejām bija atļauts trūcīgāko zemnieku saim-

niecības no labības sagādes atbrīvot 50% vai 100% apjomā, bet 1946. gadā šādi

atvieglojumi vairs netika atļauti.76 Tomēr trūcīgo zemnieku saimniecības bija atbrī-

votas no lauksaimniecības nodokļa, turklāt 1946.-1947. gadā šādu saimniecību

skaits pieauga.77

Sākotnēji gan oficiāli nebija noteikts, kādas atšķirības pieļaujamas, apliekot ar

nodokļiem un nodevām t.s. kulaku saimniecības, un nebija arī izstrādāti kritēriji to

noteikšanai. Faktiski par tādām tika uzskatītas saimniecības, kuras bija pakļautas
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zemes reformai, respektīvi, tās, kuru zemes platība līdz reformai bija lielāka par

30 hektāriem. Šīm saimniecībām bija uzlikts lielākais nodokļu un nodevu smagums.

Tā 1946. gadā saimniecībām ar kopplatību virs 20 ha bija jānodod 45% no visa

labības sagādes plāna78 un tās maksāja arī lielāko daļu lauksaimniecības nodokļa.

1947. gadā stāvoklis krasi mainījās - sākās kulaku ierobežošana un izstum-

šana un kolhozu veidošana. 1947. gada 21. maijā tika pieņemts VK(b)P CX lēmums

"Par kolhozu celtniecību Lietuvas, Latvijas un Igaunijas PSR". 79 Lai gan lēmumā

bija teikts, ka kolhozu dibināšanā nav pieļaujama steiga un piespiešana, tomēr

apzināti tika radīti tādi apstākļi, lai zemniekiem vienīgā izeja būtu apvienoties
kolhozos un lai ekonomiski galīgi sagrautu zemniecības turīgāko daļu. PSRS Ministru

Padomes 1947. gada 17. augusta lēmums un uz tā pamata pieņemtais Latvijas

PSR Ministru Padomes lēmums nr. 761 "Par Latvijas PSR zemnieku saimniecību

aplikšanu ar nodokļiem" pirmo reizi oficiāli noteica t.s. kulaku saimniecību pa-

zīmes un paaugstinātas nodokļu un nodevu normas šīm saimniecībām. Par kulaku

saimniecībām tika atzītas 10 924 saimniecības jeb 4,10% no saimniecību kop-

skaita. 80 Trūcīgie zemnieki tika atbrīvoti no lauksaimniecības nodokļa, vidējām

saimniecībām ar zemes platību līdz 16 ha, kas veidoja 86% no kopējā zemnieku

saimniecību skaita, 1947. gadā bija jāmaksā 42,10% no kopējās nodokļa summas,

bet kulaku saimniecībām, kas sastādīja 3,80% no saimniecību skaita, bija jāmaksā

27,30% lauksaimniecības nodokļa. Pārējās saimniecības ar zemes platību, lielāku

par 16 ha (tādu bija 10,20%), maksāja 30,60% no lauksaimniecības nodokļa

kopsummas. Turklāt lauksaimniecības nodokļa vidējā summa uz vienu saimnie-

cību 1947. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bija pieaugusi 1,7 reizes, bet

vienai kulaku saimniecībai - pieckārt. 81 Kulaku saimniecībām tika uzliktas arī

paaugstinātas labības un citu lauksaimniecības produktu obligāto piegāžu normas.

1948. gadā lauksaimniecības nodokļa likmes zemnieku saimniecībām paaugstināja

par 33%, samazināja atvieglojumus jaunsaimniekiem, veciem cilvēkiem v.c, kulaku

saimniecībām lauksaimniecības nodokļa pieskaitījumus palielināja vēl 2-2,5 rei-

zes.82 Šīm saimniecībām bija arī paaugstinātas nekustamā īpašuma obligātās

apdrošināšanas likmes, un uz tām netika attiecināti brīvprātīgās apdrošināšanas

noteikumi. Kulaku saimniecībām par nodevu, nodokļu un darba klaušu nepildīšanu

tika paredzēts arī daudz lielāks sods. Jāatzīmē, ka zemnieku stāvokli apgrūti-

nāja ne tikai nodokļu un nodevu apmērs, bet arī tas, ka valsts ar dažādiem līdzek-

ļiem centās tās ievākt pēc iespējas ātrāk. Zemniekus sodīja ne tikai par to, ka viņi

vispār nebija spējuši samaksāt nodokļus vai nodot paredzēto produkcijas dau-

dzumu, bet arī par to, kas tas netika izdarīts termiņā. Zemniekiem bija jāpilda

arī darba klaušas par labu valstij. īpaši smagas bija meža darbu klaušas. Arī par

klaušu nepildīšanu draudēja dažādi sodi - no naudas soda līdz ieslodzījumam
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cietumā. Papildu naudas nodoklis bija parakstīšanās uz valsts aizņēmumiem. Liela

daļa jaunsaimniecību nespēja pildīt visas šīs prasības un atteicās no zemes. Arī

kulaki nereti mēģināja to darīt, taču to visādi centās kavēt, tas tika traktēts kā vēl

viens sabotāžas veids, 83 tāpēc cilvēki nereti pameta savas saimniecības.

Savukārt kolhoziem tika noteikti būtiski atvieglojumi. Lai ieinteresētu zemnie-

kus, 1947. gadā bija paredzēts dibināt 25-30 paraugkolhozus. 84 Katrā pagastā

bija jāorganizē iniciatīvas grupas no nabadzīgākajām zemnieku saimniecībām.

Šos kolhozus bija paredzēts apgādāt ar jaunākajām lauksaimniecības mašīnām

(bet ne traktoriem - tie pienācās tikai MTS). Tikai kolhozos bija paredzēta

elektrifikācija un telefonizācija. Kolhoziem un kolhozniekiem bija noteiktas paze-

minātas valsts sagādes normas.85 Bet tajā laikā, izņemot atsevišķus kolhozus,

faktiski nebija resursu, lai šos atvieglojumus īstenotu dzīvē visur. Turklāt valsts

finansiālās vajadzības un zemniecības politika Padomju Savienībā kopumā mazi-

nāja šo stimulu lomu, bet 1948. gadā lauksaimniecības nodokļa atvieglojumus

kolhozniekiem samazināja.

Ne spaidu pastiprināšana individuālajiem zemniekiem, ne arī atvieglojumi kol-

hozniekiem un aizvien izvērstākā kolhozu priekšrocību propaganda nedeva cerētos

rezultātus. Kolhozu skaits pieauga, taču lēni. Daudzos pagastos kolhozu nebija

vispār. Nereti tajos izvairījās stāties arī nedaudzie komunisti un komjaunieši -

zemnieki. 86

1948. gada beigās un 1949. gada sākumā Kompartijas kongresos Baltijas

republikās, Baltkrievijā, Ukrainā un Moldāvijā tika paziņots, ka ir izveidojušies

priekšnoteikumi vienlaidu kolektivizācijai. Latvijā kongress notika 1949. gada 24.-

-----27. janvārī. Lai panāktu vienlaidu kolektivizāciju, 1949. gada 25. martā tika īstenota

masu deportācijas akcija. Tā deva cerēto efektu. 1949. gada 1. janvārī bija tikai

890 nelieli kolhozi, kuri apvienoja 23,9 tūkstošus zemnieku saimniecību, t.L, 10,20%

no saimniecību kopskaita. 87 Straujāk kolhozu skaits pieauga 1949. gada sākumā -

līdz 24. martam bija 1443 kolhozi un apmēram 500 kolhozu dibināšanas iniciatoru

grupu. Taču uzreiz pēc izsūtīšanas - no 27. marta līdz 6. aprīlim noorganizēja

1740 kolhozu, un līdz 1. maijam kolhozos bija apvienots jau 71,60% zemnieku

saimniecību. 88

Tiem zemniekiem, kuri joprojām nevēlējās stāties kolhozā, uzlika lielākus

nodokļus un nodevas. 1949. gada augustā noteica vēl augstākas lauksaimnie-

cības nodokļa likmes kulaku saimniecībām, bet kolhozniekiem un zemes kopap-

strādāšanas sabiedrību biedriem - pazemināja. 89 1950. gada maijā lauksaim-

niecības nodokli individuālo zemnieku saimniecībām palielināja par 50%, bet

kulaku saimniecībām - par 100 procentiem.90 Divkāršoja arī apliekamā īpašuma

vērtību. 1951. gadā individuālajām saimniecībām atkal paaugstināja lauk-
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saimniecības nodokli par 50%, bet 1952. gadā par 20-30% palielināja ienākuma

novērtējuma likmes, kā arī ievērojami paaugstināja obligātās graudu nodevas. 91

Pret individuālajiem zemniekiem tika vērstas arī cita veida represijas. Tā saim-

niecībām, kas bija palikušas kolhoza zemju "ielenkumā", atņēma zemi un ierādīja
citu - ārpus kolhoza robežām, nereti vairākus kilometrus no mājām, un daudz

sliktāku, bet zemniekus, kuri turpināja izmantot savu kādreizējo īpašumu, no-

deva tiesai. Visu šo ierobežojumu rezultātā individuālie zemnieki bija spiesti vai

nu iestāties kolhozā, vai arī pamest savu zemi un doties darbā uz pilsētu vai

valsts uzņēmumos laukos.

Taču arī kolhoznieku stāvoklis nebija vieglāks. 1936. gada PSRS Konstitūcijā

zemnieku stāvoklis bija noteikts daudz beztiesīgāks nekā strādnieku, īpaši tas at-

tiecās uz pārvietošanās brīvību un sociālajām garantijām.
92

Baltijas republikās gan

kolhozniekiem netika atņemta pase, tādējādi nebija spēkā stingri dzīvesvietas mai-

ņas ierobežojumi, kādi bija pieņemti daudzos PSRS reģionos, taču ļoti drīz zemnie-

cība sāka izjust visas kolhozu sistēmas iezīmes. Nodokļu atvieglojumus, kas bija

paredzēti kolektivizācijas sākumposmā, pamazām atcēla. 1949. gadā caurmērā katrai

kolhoznieka saimniecībai vajadzēja maksāt lauksaimniecības nodokli 52 rbļ. ap-

mērā, bet 1952. gadā - jau 332 rubļus. 93 Bez tam no kolhoznieku piemājas saim-

niecībām piedzina arī obligātās produktu nodevas, gaļa un olas bija jānodod arī

tām saimniecībām, kas neturēja mājlopus un putnus. Kolhozniekiem, tāpat kā ci-

tiem iedzīvotājiem, vajadzēja parakstīties uz valsts aizņēmumu, kas arī būtībā bija

ikgadējs ārkārtējs nodoklis, turklāt tā apjoms tika nemitīgi palielināts. 1950. gadā

bija ieplānota parakstīšanās par 27 milj. rbļ., bet 1952. gadā - jau gandrīz par

52 milj. rubļu. 94 Tā kā daudzu kolhoznieku ienākumi bija ļoti mazi, parakstīšanās uz

obligācijām -īpaši maksājumu ievākšana no kolhozniekiem -bija viena no vissma-

gākajām kampaņām.
Kolhozu pastāvēšanas pirmie gadi uzskatāmi parādīja šīs sistēmas ekonomisko

neefektivitāti, kā arī to, ka tā sekmīgi darbojās kā sabiedrības pārvaldes un veido-

šanas mehānisms. Uzraudzību pār kolhoziem veica dažādi pilnvarotie - no LKP

CX, apriņķu (vēlāk rajonu) partijas komitejām, Lauksaimniecības ministrijas. Pilnva-

rotajiem pirmām kārtām interesēja valsts sagādes plāna izpilde, kā arī aršanas,

sēšanas, pļaujas v.c. kampaņu pabeigšana noteiktajos termiņos. Bet viņus maz

interesēja, kā panākt patiesi sekmīgu kolhozu darbu. Vēl viena uzraudzības institūcija

bija 1950. gadā organizētās MTS politnodaļas. Politnodaļu pienākumu loks bija

visai plašs -aģitācija un propaganda (galvenokārt avīžu izdošana), kolhozu vadošo

darbinieku izraudzīšana, kolhoznieku darba disciplīnas pārbaude, kolhozos iestājušos

kulaku un viņu līdzzinātāju meklēšana. Taču šī uzraudzības forma izrādījās neefektīva,

un 1953. gada beigās politnodaļas likvidēja.
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Kadru tīrīšanas pastiprināja vienu no vissmagākajām kolhozu pirmo gadu

problēmām - kadru trūkumu. Valžu priekšsēdētāju mainība bija augsta. Mēģi-

nājumi papildināt trūkstošo priekšsēdētāju skaitu ar partijas un valsts iestāžu

nomenklatūras darbiniekiem -komunistiem -arī nedeva cerētos rezultātus. Dau-

dzi nebija kompetenti lauksaimniecībā, vai arī viņiem trūka nepieciešamo organi-

zatorisko iemaņu. Gadījumi, kad organizatoriskās spējas un kompetence apvie-

nojās ar piemērotu biogrāfiju, bija samērā reti. Šie priekšsēdētāji tad arī kļuva

par nedaudzo veiksmīgo kolhozu vadītājiem.

50. gadu sākumā kolhozu priekšsēdētāju izglītības līmenis bija visai zems.

96,20% bija t.s. praktiķi, pārsvarā ar 4-6 klašu vai pat zemāku izglītību. 95

Kolhozos trūka arī lauksaimniecības speciālistu - agronomu un zootehniķu.

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija un dažāda profila tehnikumi saga-

tavoja pietiekami daudz speciālistu, taču tie centās izvairīties no darba kol-

hozā - atalgojums bija mazs, toties bija jāpakļaujas dažādu iestāžu pavēlēm un

norādījumiem, jācīnās ar nekompetentiem kolhozu priekšsēdētājiem un jāpa-

nāk kolhoznieku sliktās darba disciplīnas uzlabošana. 1952. gada sākumā, kad

Latvijā bija ap pusotra tūkstoša kolhozu, tajos strādāja tikai 331 agronoms,

140 zootehniķu, 76 veterinārārsti un veterinārfeldšeri. 96 Trūkstot speciālis-

tiem, atbildība gūlās uz brigadieriem, posminiekiem, fermu vadītājiem - nereti

labiem zemkopjiem, taču bez iemaņām un pieredzes organizatoriskajā darbā.

Kadru trūkumu vēl vairāk pastiprināja pastāvīgās kadru tīrīšanas un kolho-

zos "ielavījušos" kulaku meklēšana, par upuri bieži vien kļūstot labākajiem

vadītājiem.

Viens no galvenajiem cēloņiem, kādēļ kolhozi to pirmsākumā atradās šādās

grūtībās, bija valsts politika, vērsta uz kolhozu neierobežotu ekspluatāciju. Pa-

domju Savienībā 1928.-1929. gadā noteiktās lauksaimniecības produktu sagā-

des cenas pastāvēja līdz pat 1953. gadam, lai gan produktu, gan arī citu preču

cenas un mazumtirdzniecības cenas bija augušas vairākkārt. Pēc obligātajām

nodevām noteikts daudzums produkcijas bija jānodod it kā brīvprātīgi virs plāna

par valsts iepirkuma cenām, kas bija nedaudz augstākas nekā obligātās sagādes

cenas. Piemēram, rudziem 1951.-1952. gadā obligātās sagādes cena bija 8,60-

-11,10 rbļ./cnt, bet valsts iepirkuma cena - 14,90 rbļ./cnt, pienam - attiecīgi

0,30 un 0,45 rbļ./kg, cūkgaļai -0,61-0,95 un 2,66-4,59 rubļi kilogramā. Jāņem

vērā, ka kolhoziem obligātās sagādes cenas bija ievērojami zemākas nekā padomju

saimniecībām, bet individuālajiem piegādātājiem - vēl zemākas nekā kolhoziem.

Tā par 1 kg liellopa dzīvsvarā kolhozi saņēma 34 rbļ., padomju saimniecības -

184 rbļ., bet individuālie piegādātāji -32 rubļus. 97
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Smags slogs kolhoziem bija arī maksa par MTS paveikto darbu. To aprēķināja
no t.s. bioloģiskās ražas, respektīvi, vasarā pirms ražas novākšanas aplēsa, cik

daudz labības izaugs. Faktiskais ievākums nereti bija vairāk nekā divas reizes ma-

zāks. Lielākā daļa kolhozu uzliktās normas izpildīja, taču daļa palika valstij parādā,

un parāda summas bija visai iespaidīgas.

40. gadu beigās un 50. gadu sākumā kolhoziem bija jāpilda arī klaušas - ceļu
labošanas darbi, šķūtis. Taču vissmagākais darba klaušu veids bija kokmateriālu

sagāde valsts vajadzībām. Tā bija jāpilda līdz pat 50. gadu beigām, lai gan mazākā

apjomā nekā pirms 1953. gada.
Zemās ražības un niecīgo iepirkuma cenu dēļ lielākai daļai kolhozu finansiālais

stāvoklis bija visai smags, īpaši 1952. gadā, kad slikto laika apstākļu dēļ raža bija

zema un daudzi kolhozi pēc norēķināšanās ar valsti nevarēja samaksāt kolhoznie-

kiem par darbu. Starp kolhoziem pastāvēja visai liela diferenciācija ienākumu ziņā.

1950. gadā viena kolhoza vidējais ienākums bija 25 tūkstoši rubļu, taču 23 kolho-

ziem ienākumi pārsniedza vienu miljonu rubļu. 98 Kolhoziem bija jāmaksā liels

ienākuma nodoklis un obligātās apdrošināšanas maksājumi. Daudzi kolhozi tos

nespēja samaksāt. 1952. gada beigās kopējā parādu summa bija četri miljoni rubļu,

no kuriem ar 1953. gada augusta lēmumu norakstīja vienu miljonu. 99 Bez tam

kolhozi ņēma arī valsts kredītus kapitālieguldījumiem (lopu iegādei, celtniecībai,

meliorācijai, elektrifikācijai, tehnikas iegādei v.c). Arī tos visi nevarēja atmaksāt,

un parāda summa aizvien pieauga. 1953. gada otrajā pusē daļu parāda norakstīja,

tomēr daudzu kolhozu finansiālais stāvoklis joprojām bija smags.

Sākot ar 1950. gadu, samazinājās kolhoznieku darba samaksa. 1953. gada

LKP CX jūnija plēnumā J. Kalnbērziņš atklāja, ka 1952. gadā izstrādes dienas

apmaksa naudā sastādīja tikai 57% no 1949. gada līmeņa, bet graudos -35 pro-

centus. 100 1949. gadā 99,20% kolhozu par izstrādes dienu kolhoznieki saņēma 1-5

kg graudu, bet 1953. gadā vairāk par 3 kg nesaņēma nevienā kolhozā, 1-3 kg

saņēma 45,50%, 54,50% - nemaz vai līdz vienam kilogramam. Vēl sliktāk kolhoz-

nieku darbs tika apmaksāts naudā. Piemēram, 1949. gadā 4% kolhozu nemaz neiz-

maksāja naudu, 1953. gadā tādu bija jau 15,50 procenti. Turklāt kolhozi bieži vien

nespēja savlaicīgi izmaksāt kolhozniekiem pienākošos samaksu par darbu. Jāatzīmē

gan, ka nedaudz bija pieaudzis arī to kolhozu īpatsvars (no 5,10 līdz 6,70%), kur

kolhozniekiem par darbadienu maksāja vairāk nekā četrus rubļus. 101

Pēc Staļina nāves tika veiktas vairākas reformas, kas atviegloja kolhozu un

kolhoznieku stāvokli. 1953. gada beigās kolhoziem visus parādus par lauksaim-

niecības produkcijas piegādēm valstij dzēsa. Pēc PSKP CX 1953. gada septembra

plēnuma, kurā apsprieda stāvokli lauksaimniecībā, samazināja obligātās piegādes
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normas, turklāt lauksaimniecības produktu piegādes normas noteica pēc aram-

zemes, nevis zemes kopplatības, kā tas bija agrāk. Palielināja obligātās sagādes,

kā arī valsts iepirkuma cenas, kas tagad ievērojami pārsniedza pirmās. Individuā-

lajām saimniecībām samazināja, bet vēlāk atcēla obligātās lauksaimniecības pro-

dukcijas piegādes, kā arī samazināja parakstīšanos uz valsts aizņēmuma obligācijām.

Tas viss uzlaboja kolhoznieku stāvokli. Kolhozi kļuva ekonomiski spēcīgāki, kolhoz-

nieku darba samaksa pieauga. Tomēr pirmo gadu iespaids, īpaši cilvēku psiholo-

ģijā, palika neizdzēšams. Turklāt pamatproblēmas atrisinātas netika, tas izraisīja

lauksaimniecības pagrimumu. Lauksaimniecības vadības metodes tika mīkstinātas,

lauksaimniecībai piešķīra lielākus kapitālieguldījumus, taču pamatprincipi, kuru

būtība bija politisko vadības metožu, principu un mērķu dominējošais stāvoklis

pār ekonomiskiem apsvērumiem, nemainījās. Kolhozu likvidēšanas iespēja pat ne-

tika pieļauta, un arī iniciatīvas, kuru mērķis bija paaugstināt kolhoznieku ieintere-

sētību darba rezultātos, nekad netika īstenotas tā, lai tās patiešām dotu īstu efektu.

Vispārējā kolektivizācija izraisīja dažādas ekonomiskas un sociālas sekas. Viena

no galvenajām bija nepieredzēta lauksaimniecības ražības krišanās. LKP CX

1953. gada 22.-23. jūnija plēnumā par lauksaimniecību Jānis Kalnbērziņš atzina,

ka svarīgākajās lauksaimniecības nozarēs nav sasniegts pirmskara līmenis, bet

lauksaimniecības kultūru sējumi aizņem tikai 80% no pirmskara platībām.102 Govju

un zirgu skaits kolhozos salīdzinājumā ar 1949. gadu 1953. gadā bija samazinā-

jies.lo3 1950.-1953. gadā bija samazinājusies visu galveno lauksaimniecības kul-

tūru ražība, kā arī graudaugu un kartupeļu kopievākums. Ja lopkopības produkcijas

ražošanā kopumā nebija radies būtisks kritums (vismaz pēc oficiāliem statistikas

datiem), tad tikai uz individuālo saimniecību rēķina (sk. 2. tabulu). Protams,

jāievēro, ka individuālās saimniecības bija ne tikai kolhoznieku, bet gan visu lauku

un pilsētu iedzīvotāju palīgsaimniecības, kuras arī bija pakļautas lauksaimniecības

produktu obligātajām piegādēm valstij.

60.-80. gados stāvoklis kolhozos uzlabojās, tomēr jāatzīmē, ka kartupeļu

ražošanā tā arī visumā netika sasniegts pirmskara līmenis, graudu ražošanā tas

vairāk vai mazāk tika sasniegts tikai 80. gados, piena ražošanā - 70. gados. Vienīgi

gaļas ražošanā līdz 1960. gadam tika pārsniegts pirmskara līmenis. Lai gan 80. ga-

dos individuālo saimniecību zemes kopplatība sastādīja tikai 5,50%, bet liellopu

skaits - tikai apmēram piekto daļu no kopskaita, tās 1985. gadā joprojām gaļu un

pienu nodeva vairāk par 27 procentiem no valsts sagādes kopapjoma. 104

50. gadu otrajā pusē Latvijā tika atļauts atgriezties izsūtītajiem, tomēr viņu

īpašumtiesības netika atjaunotas, labākajā gadījumā viņi varēja atpirkt no kolhoza

savas agrākās mājas. Izsūtītie nesaņēma nekādu kompensāciju par konfiscēto vai

izlaupīto īpašumu.
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2. tabula

Lopkopības produkcijas ražošana Latvijā 1940.-1953. gadā

Avots: Seļskoje hozjaistvo Latvijskoi SSR. - Riga, 1970, s. 163,165,167,180-185.

Tādējādi var secināt, ka padomju varas politika Latvijā, tāpat kā citās republikās,

1940.-1941. gadā un 1944.-1953. gadā bija vērsta uz to, lai pēc iespējas ātrāk

zemniecību sovetizētu un pakļautu valsts kontrolei. Lai gan galvenais uzbrukuma

objekts bija turīgākā zemniecības daļa, šī politika skāra visu zemniecību.

Represiju metodes un tiesiskā bāze

levērojot to visu, kas pēdējos desmit gados ir kļuvis zināms par lauksaimniecības

kolektivizāciju Padomju Savienībā un par padomju varas politiku pret kolhoznie-

kiem, tās represīvais raksturs ir acīmredzams. Represijas bija daudzveidīgas, un

tās var iedalīt vairākās grupās.

Gads
Produkcijas veids

1940 1945 1950 1951 1952 1953

Gaļa, kautsvarā, tūkst, t 122,70 50,30 80,50 94,70 86,60 83,00

t.sk.: kolhozos, % 20 25,90 33,50 39,40

individuālajās 98,90 99,20 72,60 67,00 59,50 53,00

saimniecības, %

Piens, tūkst, t 1536,70 715,50 945,00 907,40 964,00 980,40

t.sk.: kolhozos, % 36,50 39,90 39,80 37,60

individuālajās 99,10 98,40 59,60 55,80 56,00 57,60

saimniecībās, %

Olas, milj. gab. 173,70 63,10 205,10 159,10 177,70 175,90

t.sk.: kolhozos, % 6,40 13,00 16,70 27,00

individuālajās 99,20 99,80 92,90 85,80 81,90 71,30

saimniecībās, %

Vilna, t 2323,00 773,00 1018,00 1144,00 1171,00 1072,00

t.sk.: kolhozos, % 22,60 29,40 37,80 37,80

individuālajās 100,00 99,20 76,00 69,20 60,90 61,50

saimniecības, %
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Pirmkārt, tika lietotas politiskās represijas. Lai gan to personu vidū, kas

aplūkojamajā laikposmā tika notiesātas, apvainojot tās par politiskiem noziegu-

miem, zemnieku īpatsvars ir ievērojams, tādu, kas būtu tiesāti sava sociālā stāvokļa

dēļ vai arī tāpēc, ka pretojušies kolektivizācijai, acīmredzot ir samērā maz. Vairā-

kumam notiesāto zemnieku tika inkriminēta darbība vācu okupācijas laikā vai arī

"bandītu" atbalstīšana. Mūsu rīcībā ir ziņas par gadījumiem, kad kulaki notiesāti

pēc KPFSR Kriminālkodeksa 58. panta par nodevu un nodokļu nepildīšanu, defi-

nējot to par sabotāžu. Pilnīgi iespējams, ka daudzos gadījumos varēja inkriminēt

arī pretošanos varas pārstāvjiem vai kontrrevolucionāru propagandu. Taču grūtī-

bas skaidrot šo jautājumu rodas tāpēc, ka šādas lietas ir visai sarežģīti izdalīt no

visa politisko lietu kopuma. Ar "kontrrevolucionāriem noziegumiem" pārsvarā nodar-

bojās kara tribunāli un Sevišķā apspriede, un mūsu rīcībā šobrīd ir tikai sporādiski

dati par zemnieku īpatsvaru notiesāto vidū. Tā H. Strods norāda, ka 1950. gada

otrajā un trešajā ceturksnī PSRS lekšlietu ministrijas Lietuvas robežapsardzības

karaspēka Kara tribunāls "par kontrrevolucionāriem noziegumiem" Latvijā sodīja

245 kolhozniekus, 68 kulakus un 70 individuālos zemniekus. 105

LPSR Augstākās tiesas kompetencē bija sodīšana par noziegumiem, kas attieci-

nāmi uz 58. 10 pantu (propaganda un aģitācija), 58. 11 (kontrrevolucionāru noziegumu

gatavošana) un 58. 14 pantu (kontrrevolucionāra sabotāža), bez tam statistiskajā

atskaitē parādās arī aile "Citi noziegumi", bet nav skaidrs, kas tajā ietilpst. Pārskatu

par Augstākās tiesas notiesāto Latvijas iedzīvotāju skaitu sniedz 3. tabula.

3. tabula

LPSR Augstākās tiesas 1946.-1950. gadā pēc KPFSR Kriminālkodeksa

58. panta notiesātie

Avots: LVA, 938. f., I.s apr., 82. I, 109. Ip.; 83. L, 22., 47., 80., 127. Ip.; 84. 1., 15., 63., 113.,

171. Ip.; 85.1., 29., 82., 113., 155. Ip.; 86.1., 23., 60., 96., 135. Ip.; 87.1., 33. Ip.
*

Dati par 1946. gada jūliju-decembri.

Gads

1946* 1947 1948 1949 1950

58. 10, 58. 11 pants 41 38 66 51 38

58. 14
pants 22 26 26 19

Citi noziegumi 27 32 17 12 10

Kopa 90 71 109 89 67

T.sk. zemnieki 51 22 23
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Ja salīdzina ar 1946.-1950. gadā par politiskajiem noziegumiem arestēto skaitu

(3967; 2424; 3131; 3542; 2987 106), tad redzams, ka absolūtais vairākums notie-

sāto par nodarījumiem pēc 58. panta bija Kara tribunāla vai Sevišķās apspriedes

notiesātie. Protams, jāņem vērā, ka visi arestētie netika notiesāti. Bet gadījumos,

kad runa bija par represijām pret kulakiem par "sabotāžu" vai par neapmierinā-

tības izrādīšanu par padomju varas politiku, acīmredzot tiesvedība notika parastajā

kārtībā, respektīvi, šiem gadījumiem ir jāparādās tabulas datos. Kā redzam, šādu

gadījumu nebija pārāk daudz, turklāt par "sabotāžu" 1946. gada otrajā pusē notiesāja

19 zemnieku, 1947. gadā nenotiesāja nevienu, 1948. gadā notiesāja divus, bet

turpmākajos divos gados nenotiesāja nevienu zemnieku. 107 lespējams, ka samērā

lielais notiesāto skaits 1946. gadā ir saistīts ar meža darbu klaušām, taču šis jau-

tājums jāpēta tālāk.

Jāatzīmē, ka pie politiskiem noziegumiem tika pieskaitīti arī t.s. sevišķi bīstami

noziegumi pret pārvaldības kārtību -KPFSR Kriminālkodeksa 59. pants, saskaņā

ar kuru varēja sodīt kā par šaujamieroču glabāšanu, tā arī par kriminālo bandī-

tismu, masu nekārtībām, darba disciplīnas pārkāpumiem, nolaidību darbā, kas

novedusi pie liela mēroga negadījumiem, īpaši transportā, izvairīšanos no kara-

klausības, naudas viltošanu v.c. Arī par šā panta pārkāpumiem sodīto zemnieku

skaits (parastās tiesas kārtībā) ir samērā neliels - 1946. gada otrajā pusgadā

31 cilvēks, 1947. gadā - 44, 1948. gadā - 14, 1949. gadā - 1, 1950. gadā - 4,

1951. gadā - 6 zemnieki. 108 Pārsvarā tās ir apsūdzības kriminālajā bandītismā.

Otrā un visplašāk zināmā sodāmības forma bija administratīvais izsūtījums,

kas tiek apzīmēts arī kā izvešana jeb deportācija -arī politiskās represijas. Trimdas

literatūrā gan ar vārdu "deportācija" tika apzīmēta ne tikai administratīvā izsūtīša-

na, bet arī izvešana soda izciešanai ārpus Latvijas, kā arī ieslodzīšana filtrācijas no-

metnēs, tādējādi iekļaujot deportēto kategorijā ne tikai administratīvi izsūtītos, bet

arī kā par krimināliem, tā arī politiskiem noziegumiem notiesātos. Protams, admi-

nistratīvo izsūtīšanu piemēroja ne tikai noteiktām sociālām grupām; tā bija pastā-

vīga prakse, nevis masveida akcijas. Tāpēc terminam "administratīvā izsūtīšana",

kas gan ir precīzāks nekā "deportācija", nav tās jēdzieniskās ietilpības un vienlai-

kus arī precizitātes kā vārdam "izvešana" -tā 1949. gada marta akciju sauca tautā.

Kā atzīmē J. Riekstiņš, kulaku pārvietošana sākās līdz ar kolhozu dibināšanu.

1947. gada oktobrī notikušajā kolhozu priekšsēdētāju un LK(b)P apriņķu komiteju

sekretāru apspriedē LPSR Valsts plāna komitejas priekšsēdētājs F. Deglavs bija

ieteicis "pagaidām [..] apriņķa ietvaros" pārvietot kulakus, kuru zemes atradās

kolhozu teritorijā. 109 Jāatzīmē, ka 1930. gada martā apstiprinātie lauksaimniecības

arteļa Paraugstatūti noteica, ka kulakus kolhozos uzņemt nedrīkst. 110 LPSR Ministru

Padomes 1949. gada februāra lēmums jautājumus par kulaku ģimeņu pārvietošanu
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nodeva apriņķu izpildkomitejām izlemšanai. 111 Šo pārvietošanu mērogs, protams,

nebija salīdzināms ar 1949. gada 25. marta akciju, taču tās daudzējādā ziņā

sagatavoja lielo izvešanu. Pēc 1941. gada izsūtīšanas cilvēki zināja, ka šādas akcijas

ir iespējamas, klīda dažādas baumas, taču vairākums cilvēku, vadoties no pirmskara

un pēckara represiju pieredzes, uzskatīja, ka deportācijas var attiekties tikai uz

personām, kuras bijušas iesaistītas kādā pretpadomju darbībā.

Lai gan administratīvo izsūtīšanu praktizēja visus pēckara gadus, tomēr 1949. gada

marta masveida akcija, tāpat kā 1941. gada jūnija akcija, bija ārkārtas gadījums, kam

bija milzīga demoralizējoša ietekme uz sabiedrību. Atšķirībā no 1941. gada akcijas,

kas bija vērsta pret dažādu sabiedrības slāņu pārstāvjiem, kuri tika uzskatīti par

potenciāliem padomju režīma pretiniekiem, šī akcija pilnībā bija vērsta pret zemnie-

cību (lai gan ne visi izvestie bija zemnieki). Jāatzīmē tomēr, ka no 1941. gada 14. jū-

nijā 4352 arestētajiem 1345 (30,90%) bija zemnieki. 112 1949. gada akcijas nolūks

bija salauzt pretestību kolektivizācijai, būtisks, taču ne galvenais mērķis bija arī galīgi

apspiest bruņoto pretošanos. Publicētajos dokumentos ir pretrunīga informācija par

akcijas mērķiem. Grāmatā "Okupācijas varu politika Latvijā", komentējot Latvijas PSR

prokurora Aleksandra Mišutina ziņojumā LK(b)P CX sekretāram J. Kalnbērziņam

1948. gada 21. septembrī izteikto priekšlikumu "uzdot komisijai kāda Latvijas K(b)P

CX sekretāra vadībā izstrādāt un sagatavot izvirzīšanai atbilstošajiem orgāniem

jautājumu par Latvijas PSR dzīvojošo visnaidīgāko un šķiriski svešo elementu izsū-

tīšanu uz valsts iekšieni" 113, piemēram, tiek izteikta doma, ka viņš ir bijis viens no

deportācijas iniciatoriem. 114 Šo jautājumu pilnībā ir iespējams noskaidrot tikai Mas-

kavas arhīvos. Tomēr var piejaut, ka šādu "iniciatoru" bija diezgan daudz. De-

portāciju plašā izmantošana Padomju Savienībā gluži dabiski izraisīja daudzus da-

žāda līmeņa priekšlikumus un arī mēģinājumus tās atsevišķos gadījumos izman-

tot. 115 1949. gada 29. janvārī pieņemtajā PSRS Ministru Padomes pilnīgi slepenajā

lēmumā nr. 390-138 bija noteiktas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas izsūtāmo

iedzīvotāju kategorijas: 1) kulaki un viņu ģimenes; 2) "bandītu" un nacionālistu, kas

atrodas nelegālā stāvoklī, ģimenes, kā arī notiesāto un nošauto "bandītu" ģimenes

locek|i; 3) legalizējušies "bandīti" un viņu ģimenes locekļi, kuri turpina nodarbo-

ties ar pretpadomju darbību; 4) "bandītu" atbalstītāju ģimenes locekļi. Nepilnga-

dīgie un darba nespējīgie ģimenes locekļi izsūtīšanai netika pakļauti, bet drīkstēja

brīvprātīgi doties līdzi savām ģimenēm.116

1949. gada 17. martā LPSR Ministru Padome pieņēma pilnīgi slepenu lēmumu

nr. 282 "Par kulaku ģimeņu izsūtīšanu no Latvijas PSR", kurā noteica, ka jāizsūta

10 000 kulaku ģimeņu, kā arī apstiprināja apriņķu izpildkomiteju sastādītos izsūtāmo

sarakstus. Izsūtīšanu uzdeva Latvijas PSR Valsts drošības ministrijai. 117 Jāatzīmē,

ka šajā lēmumā ir pieminētas tikai kulaku ģimenes. Nav skaidrs, kāpēc īstenība
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neatbilst sarakstiem. No jau pieminētās Mišutina vēstules un no šiem lēmumiem

rodas iespaids, ka Valsts drošības ministrija, kas gatavoja šo akciju, centās atrisi-

nāt savas problēmas -tikt galā ar bruņoto pretošanos, tomēr konteksts pārliecina,

ka cīņa ar bandītismu tomēr nebija galvenais akcijas mērķis.

Akcija notika visās Baltijas republikās, un PSRS vadībai un Staļinam bija

jārēķinās, ka tā varētu izraisīt starptautiskas sekas, jo informācija par to nenovēr-

šami nokļūs ārzemēs. Ja šāds lēmums tika pieņemts, tad acīmredzot tāpēc, ka

potenciālais ieguvums - Baltijas republiku pilnīga sovetizācija PSRS vadības un

Staļina acīs bija lielāks par iespējamo zaudējumu - attiecību saasināšanos ar

Rietumiem. Aukstā kara attīstība šajā laikā tuvojās kulminācijai, un padomju va-

dībai, baidoties no jauna kara, šķita svarīgi konsolidēt kā PSRS, tā arī sociālisma

nometni, kurā arī kopš 1948. gada jūnija Komunistisko partiju informācijas biroja

rezolūcijas par Dienvidslāviju sākās pavērsiens uz kolektivizāciju, taču tempa ziņā

tas ievērojami atpalika no Baltijas republikām.

Izsūtāmo sarakstos, kurus 1949. gada 13.-15. martā apstiprināja apriņķu

izpildkomiteju priekšsēdētāji, bija iekļauts 11 000 ģimeņu ar 38 000 cilvēkiem.

Tomēr, kā norāda B. Spridzāns, no izsūtāmo uzskaites lietām ir redzams, ka slē-

dzieni par izsūtīšanu tika sastādīti februārī un martā, t.L, pirms sarakstu apstip-

rināšanas. 118 Slēdzienus par izsūtīšanu gatavoja valsts drošības orgāni, tikai daļēji

ņemot vērā sastādītos kulaku sarakstus, bet balstoties arī uz LPSR Valsts vēstures

arhīva izziņām par zemnieku saimniecību stāvokli Latvijas Republikas laikā, galve-

nokārt 1939. gada lauksaimniecības skaitīšanas datiem. Pārmaiņas, kādas konkrētā

saimniecībā bija notikušas kopš 1939. gada, netika ievērotas. 119 1949. gada 1. aprīlī

9422 saimniecības bija kvalificētas kā kulaku saimniecības, iedzīvotājus izsūtīja no

4001 saimniecības, no atlikušās 5421 saimniecības 1. jūnijā kulaku sarakstos bija

atstātas 2393, pārējās bija vai nu izsvītrotas, vai arī pašlikvidējušās.
120

Rodas iespaids, ka bijušas noteiktas kvotas, cik cilvēku no apriņķa jāizsūta.

Citādi ir grūti izskaidrot to, ka Latgales apriņķos izsūtīto kulaku ģimeņu īpatsvars

izsūtīto kopskaitā atšķirībā no citiem Latvijas novadiem ir ļoti zems (sk. 4. tabulu).

Protams, šajos apriņķos kulaku kategorijā ieskaitāmo bija samērā maz kā 1939. ga-

dā, tā arī desmit gadu vēlāk. Trūkstošais skaits tika papildināts uz "nacionālistu"

rēķina. Lai gan Latgalē to cilvēku skaits, kas bija piedalījušies bruņotā pretošanās

kustībā, bija lielāks nekā Vidzemē vai Zemgalē, tomēr jāšaubās, vai "nacionālistu"

pārsvars Latgales apriņķos bija tik liels. Pēc Sindijas Dimantes un Induļa Zālītes

publikācijā dotajiem aprēķiniem, 1949. gadā no Latvijas izveda 2,28% no visiem

Latvijas iedzīvotājiem. 121 Ja var ticēt datiem, ka 1948. gada maijā bija 194 259 zem-

nieku saimniecības, 122 tad izsūtīto ģimeņuīpatsvars bija aptuveni 6,70%, bet kulaku

ģimeņu-4,70% no zemnieku ģimeņu kopskaita. 123
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4. tabula

Izsūtīto kulaku ģimeņu īpatsvars

Avots. Represēto saraksts: 1949, nr. 1-4. - Rīga, 1995.

Apriņķis Izsūtīto ģimeņu

skaits

T.sk. kulaku

ģimenes

Kulaku ģimeņu

īpatsvars, %

Aizputes 407 316 77,64

Alūksnes 468 281 60,04

Bauskas 522 442 84,67

Cēsu 645 488 75,66

Daugavpils 412 166 40,29

Gulbenes 511 382 74,76

Ilūkstes 470 269 57,23

Jēkabpils 563 424 75,31

Jelgavas 738 651 88,21

Krāslavas 223 87 39,01

Kuldīgas 684 430 62,87

Liepājas 791 666 84,20

Limbažu 482 409 84,85

Ludzas 170 49 28,82

Madonas 633 507 80,09

Ogres 413 311 75,30

Rēzeknes 317 132 41,64

Rīgas pilsēta 545 96 17,61

Rīgas apriņķis 533 470 88,18

Talsu 627 488 77,83

Tukuma 532 457 85,90

Valkas 663 555 83,71

Valmieras 620 524 84,52

Ventspils 608 466 76,64

Viļakas 342 111 32,46

Viļānu 212 83 39,15

Kopa 13131 9260 70,52



Pavisam 1949. gada 25.-29. martā tika izsūtītas 9147 kulaku ģimenes ar 29 252

cilvēkiem, no tiem 28 107 latvieši, 482 krievi un 663 citu tautību pārstāvji, un

3841 "nacionālistu" ģimene ar 12 881 ģimenes locekli, no tiem 12158 latvieši,

293 krievi un 430 citu tautību pārstāvji. Izsūtītajiem brīvprātīgi vēlāk pievienojās

ģimenes locekļi vai arī tika nosūtīti pie ģimenēm pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma.

1949.-1954. gadā no izsūtījuma atbrīvoja 405 cilvēkus, kuri pat pēc tā laika

kritērijiem skaitījās nepamatoti izsūtīti. leskaitot arī izsūtījumā dzimušos bērnus,

pavisam 1949. gada 25. marta administratīvās izsūtīšanas rezultātā izsūtījumā īsāku

vai ilgāku laiku atradās 44 191 cilvēks. 124

Akcija tika gatavota pilnīgā slepenībā. Vietējie aktīvisti, kam bija jāpiedalās kā

ceļa rādītājiem un pamesto īpašumu uzskaitītājiem - iznīcinātāju bataljonu dalīb-

nieki, Komunistiskās partijas, komjaunatnes un padomju aktīvisti (pēc H. Stroda

datiem, ap 12 000 cilvēku) -, tika instruēti tikai dažas stundas pirms operācijas

sākuma. 125 Kā liecina avoti, informācijas noplūde dažkārt tomēr bija un ne mazums

cilvēku zināja vai vismaz nojauta, ka kaut kāda masu akcija tiek gatavota. Taču ne

pirms izsūtīšanas sākuma, ne arī tās laikā iedzīvotāji nezināja ne akcijas patiesos

mērķus, ne arī mērogus un kritērijus, pēc kuriem cilvēki tika izsūtīti. Tikai 80. gadu

beigās parādījās informācija par to, kādi vispār bija kulaku saimniecību atlases

kritēriji un kādas iedzīvotāju kategorijas oficiāli bija pakļautas izsūtīšanai. Tāpēc

daudzi bija pārliecināti, ka "visus latviešus izvedīs uz Sibīriju" 126 un ka šai akcijai

var sekot citas izsūtīšanas akcijas. Tādējādi šīs akcijas efekts neaprobežojās tikai

ar zemniecību. Tā atstāja demoralizējošu ietekmi uz visu sabiedrību. Tomēr zem-

niecības iebiedēšana un piespiešana iestāties kolhozos bija tās galvenais mērķis,

un tas arī tika sasniegts.

Trešā un masveidīgākā represiju forma bija saistīta ar nodevu, nodokļu un

klaušu pildīšanu, bet pēc vispārējās kolektivizācijas -ar sodu par kolhoza statūtu

pārkāpumiem, kolhoza īpašuma zādzībām v.c. pārkāpumiem, respektīvi, notika plaša

nepolitisko sodu lietošana.

Šajā ziņā padomju jurisprudences rīcībā bija daudzi Kriminālkodeksa panti un

dekrēti. Tomēr vairākumā gadījumu procedūra bija sekojoša. Pirmais solis nodokļu

vai nodevu maksājumu kavējuma gadījumā bija lietas nodošana tiesā, respektīvi,

tiesa nolēma aprakstīt zemnieka mantu t.s. bezstrīda kārtībā, un par parāda summu

tika konfiscēta manta. Ja nodoklis netika samaksāts vai nodevas un klaušas netika

pildītas atkārtoti, lieta tika nodota tiesā, parasti izvirzot apsūdzību pēc KPFSR

Kriminālkodeksa 60. (nodokļu nemaksāšana), 61. (atteikšanās izpildīt klaušas) vai

62. (nodokļu ļaunprātīga nemaksāšana - aplikumam pakļauto objektu slēpšana)

panta. 60. pants paredzēja, ka parastajiem zemniekiem pirmo reizi bija pare-

dzēts naudas sods nokavēto maksājumu apmērā, otrreiz - labošanas darbi uz laiku
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līdz 6 mēnešiem vai naudas sods maksājumu divkāršā apmērā. Turpretim kula-

kiem bija paredzēta brīvības atņemšana vai labošanas darbi uz laiku līdz vienam

gadam vai naudas sods, kas bija desmit reižu lielāks par nesamaksāto nodokli. 127

Arī 61. pants, pēc kura zemniekus pārsvarā tiesāja par meža darbu normas ne-

pildīšanu, paredzēja atšķirības "darba zemniekiem" un kulakiem. Zemniekam pirmo

reizi bija paredzēts naudas sods, piecas reizes lielāks par neizpildīto darbu vēr-

tību, otro reizi - brīvības atņemšana vai labošanas darbi uz laiku līdz vienam gadam.

Turpretim "kulaciskiem elementiem" bija paredzēta brīvības atņemšana uz laiku

līdz diviem gadiem, konfiscējot visu mantu vai tās daļu, varēja piespriest arī izsū-

tīšanu. 128 Dažos gadījumos tiesas patiešām piesprieda izsūtīšanu, taču šādu gadī-

jumu bija ļoti maz, un šķiet, ka tā tika atcelta kasācijas sūdzības kārtībā. Avotu mate-

riāli apstiprina soda apmēra saistību ar to, vai sodāmā persona bija iekļauta kulaku

kategorijā. Tā 1948. gada oktobrī-decembrī un līdz 1949. gada 15. janvārim LPSR

Augstākās tiesas krimināllietu tiesas kolēģija bija analizējusi 44 tautas tiesā izskatītās

lietas par meža darbu normu nepildīšanu, kas bija kvalificētas pēc XX 61. panta.

Atbilstoši 61. panta 1. daļai naudas sods bija piemērots četrās lietās, atbilstoši 2. daļai

brīvības atņemšana tika piespriesta vienā gadījumā, atbilstoši 3. daļai brīvības atņem-

šana līdz vienam gadam tika piemērota deviņiem cilvēkiem, bet brīvības atņemšana

līdz diviem gadiem - 29 cilvēkiem. Bez tam 34 cilvēkiem tika piemērots papildu

sods - mantas konfiskācija, septiņiem - tiesību ierobežojumi un septiņiem - aiz-

liegts pēc soda izciešanas dzīvot Latvijas teritorijā. Jāatzīmē, ka krimināllietas bija

ierosinātas pret 39 kulakiem un tikai vienā gadījumā tā tika pārtraukta, bet piecas

krimināllietas, kas bija ierosinātas pret "darba zemniekiem", visas tika pārtrauktas.
129

Ja apsūdzētā persona bija ieskaitīta kulaku kategorijā, tad lietu neizbeidza arī tiesā-

jamās personas cienījamā vecuma un citu atbildību vai vainu mīkstinošu apstākļu

dēļ. No analizētajām 44 krimināllietām Augstākā tiesa atstāja spēkā spriedumu

25 gadījumos, atzīstot, ka daudzos gadījumos saukšana pie kriminālatbildības bi-

jusi nepamatota. Analīzes autors Augstākās tiesas loceklis Grasmanis norādīja, ka

nereti uzliktās kokmateriālu sagatavošanas normas nav bijušas izpildāmas. 130 Jāpie-

bilst, ka 1948. gada 7. oktobra LK(b)P CX biroja slepenajā lēmumā tika atļauts uzlikt

kulaku saimniecībām, kurās nebija darbaspējīgu cilvēku, stingrus sezonas uzdevu-

mus kokmateriālu izvešanā un pievešanā, bet šo uzdevumu nepildītājus saukt pie

kriminālatbildības pēc XX 61. panta 3. daļas, turklāt lieta tiesā bija jāizskata trīs dienu

laikā. 131 Spiedienu uz tautas tiesām izdarīja ne tikai centrālā vara, bet arī apriņķu

partijas un izpildkomitejas, lai arto palīdzību iebaidītu zemniekus un piespiestu izpildīt

uzliktās meža darbu normas. Tas neizslēdza arī nelikumīgu piespiešanas līdzekļu

lietošanu, piemēram, Ludzas apriņķa Brigu pagasta partorgs G. Šimanovičs par

kokmateriālu sagādes plāna neizpildi zemniekus bija arestējis, pratinājis un piekāvis.
132
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Ja nodokļu parādnieki slēpa aplikumam pakļautos objektus no konfiskācijas,

pirmo reizi bija noteikts naudas sods, bet pastiprinošos apstākļos vai otro reizi -

brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem. 133 Pēc tam kad 1947. gada 4. jū-

nijā tika pieņemts PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēts "Par kriminālatbil-

dību par valsts un sabiedriskā īpašuma izlaupīšanu" mēģinājums slēpt aplikumam

pakļauto objektu dažkārt tika kvalificēts atbilstoši šim dekrētam, kas paredzēja daudz

bargāku sodu. Tā 1948. gadā Aizputes apriņķa tautas tiesnesis Beržvads kulaku

Blumbergu bija notiesājis uz astoņiem gadiem labošanas darbu nometnē pēc XX

60. panta 3. daļas un minētā dekrēta par nodokļa nemaksāšanu 15 425 rbļ. apjomā

un aplikuma objektu (četru cūku) slēpšanu. 134 Tomēr 1947. gada 4. jūnija dekrēts

līdz pat vispārējai kolektivizācijai tika izmantots samērā reti. 1947. gadā to piemē-

roja 16,1948. gadā -31 zemniekam. 135

Kopējais tiesai nodoto lietu skaits bija visai iespaidīgs. 1949. gada pirmajā

ceturksnī tiesai nodeva tikai par iepriekšējā gada lauksaimniecības nodokļa neno-

maksāšanu vien 1749 kulakus un 2703 citus zemniekus. 136 Tomēr lielākā daļa lietu

tika vai nu izbeigta (ja apsūdzētais līdz tiesai nomaksāja nodokli), vai arī iesūdzē-

tais tika attaisnots, jo finanšu nodaļas nereti iesniedza pilnīgi nepamatotas prasī-

bas, daudzi spriedumi tika apstrīdēti kasācijas kārtībā. Tomēr notiesāto skaits bija

ievērojams. No 1948. gada jūlijā-oktobrī izskatītajām lietām saskaņā ar XX 60. panta

3. daļu bija notiesāti 208 cilvēki, no tiem - par lauksaimniecības nodokļa nemak-

sāšanu - 182, par ienākumu nodokļa nemaksāšanu - 26, bet attaisnots - viens

cilvēks. Par lauksaimniecības nodokļa nemaksāšanu ar brīvības atņemšanu līdz

vienam gadam bija notiesāti 167 cilvēki (92%), ar brīvības atņemšanu mazāk par

vienu gadu - septiņi (4%), ar labošanas darbiem - pieci (3%), ar naudas sodu -

viens, bet nosacīti bija notiesāti -divi cilvēki. 137

Diemžēl mūsu rīcībā nav pilnīgas statistikas par notiesātajiem pēc XX 60. un

62. panta. Taču tāda ir par 61. pantu. 1945. gadā saskaņā ar šo pantu notiesāja

deviņus zemniekus, 1946. gadā -208,1947. gadā -70, 1948. gadā -245,1949.

gadā -150 zemnieku, turklāt 1946. un 1948.-1949. gadā vairāk nekā puse zemnieku

tika notiesāta ar brīvības atņemšanu uz 1-2 gadiem un lielākajai daļai no viņiem

piemēroja mantas konfiskāciju. 138

Pēc tam kad vairums zemnieku bija piespiests iestāties kolhozos, visai strauji mai-

nās arī pret tiem vērsto represiju raksturs. Lai gan nodokļu un nodevu nemaksā-

šana un klaušu nepildīšana joprojām bija visai būtisks represiju avots, turklāt bieži

vien parādi tika piedzīti pat par 1946. gadu, priekšplānā strauji izvirzījās citas problēmas.

Tā 1950. gadā sākās kampaņa pret individuālajiem zemniekiem, kuru zeme

tika piegriezta kolhozam, bet vietā piešķirta zeme ārpus kolhoza robežām. Nereti tā

bija daudz sliktāka, bez tam dažreiz zemniekam nācās braukt vairākus kilometrus,
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lai apkoptu savus laukus un dzītu lopus ganīt. Protams, daudzi ar to negribēja
samierināties. 1951. gada janvārī -oktobrī no 72 inkriminētām lietām par patvaļību
55 lietas bija par individuālajiem zemniekiem, kas apstrādāja savu kādreizējo zemi. 139

Tieslietu ministrija atzina, ka ir nepareizi šādos gadījumos tiesāt pēc XX 90. panta,
kas paredzēja naudas sodu. Atbilstoši PSRS Augstākās tiesas 1940. gada 3. aprīļa

plēnuma lēmumam nr. 7/6/Y šie gadījumi bija jākvalificē kā kolhoza īpašuma zā-

dzība, tātad taisot spriedumu atbilstoši 1947. gada 4. jūnija dekrētam. 140 Jāatzīmē,

ka daudzos gadījumos šādas lietas iztiesāja saskaņā ar XX 90. pantu.

Kolektivizācijas apstākļos ievērojami palielinājās krimināllietu skaits par kol-

hoza īpašuma zādzību. Šajos gadījumos kā Tieslietu ministrija, tā arī citas instan-

ces prasīja, lai šādas lietas tiktu kvalificētas saskaņā ar jau minēto 1947. gada

dekrētu. Materiālos par Tieslietu ministrijas un Latvijas PSR Prokuratūras veikta-

jām pārbaudēm par šīm lietām ir ne mazums piemēru, kad tiek norādīts uz nepa-

reizu šī dekrēta piemērošanu un kļūdām izmeklēšanā un tiesvedībā - kā par labu,

tā arī par sliktu apsūdzētajiem. Kā nepamatotas notiesāšanas gadījums, piemēram,
tika minēts tas, ka 1951. gadā pēc XX 90. panta ar naudas sodu 100 rbļ. apmērā

bija notiesāta Marta 8., kas ceļa malā bija pacēlusi divdesmit vārpu.141 1951. gadā

pavisam tiesā bija nodotas 608 lietas par kolhoza īpašuma zādzību, notiesāti

677 cilvēki. No Tieslietu ministrijas izpētītajām 235 lietām par 350 cilvēkiem

69 lietās par 70 cilvēkiem zādzības summa nepārsniedza 100 rubļu. Tā Gulbenes

rajonā kolhoznieks G. par 15 kg cukurbiešu zādzību tika notiesāts uz pieciem gadiem

labošanas darbu nometnē. 142

Tomēr šie piemēri nesniedz patiesu priekšstatu par to, kāda īsti bija norma un

kāda prakse tika uzskatīta par "normālu." Šajā ziņā daudz noderīgāki ir nevis

pārbaudītāju minētie negatīvie piemēri, respektīvi, novirzes no normas, kas pat

tālaika justīcijas skatījumā bija nevēlamas, bet gan "pozitīvie" piemēri. Tie ir

pietiekami daiļrunīgi. Tā 1950. gadā Alūksnes rajonā S. C. no kolhoza "Zvezda" par

4 kg graudu zādzību tika notiesāts uz pieciem gadiem, bez tiesību atņemšanas un

mantas konfiskācijas, Augstākā tiesa šo spriedumu atstāja spēkā. Tāpat Augstākā

tiesa atstāja spēkā spriedumu par A. R. kolhozā "Cīņa" par 6 kg labības zādzību.

Tā paša rajona Ļeņina vārdā nosauktā kolhoza kolhozniece Anastasija P. (dzimusi
1892. gadā) par 17 kg graudu zādzību tika notiesāta uz septiņiem gadiem, ar da-

ļēju mantas konfiskāciju (acīmredzot tāpēc, ka bija pretojusies kratīšanas laikā).
143

Kā pārāk saudzīgu Augstākā tiesa bija atcēlusi spriedumu Ventspils rajonā Elzas K.

lietā par āboliņa zagšanu no kolhoza lauka. Viņa bija notiesāta uz astoņiem gadiem

labošanas darbu nometnē nosacīti, ar pārbaudes laiku pieci gadi notiesātās slimī-

bas dēļ, kā arī tāpēc, ka viņa āboliņu bija kolhozam atdevusi. 144 Varētu minēt vēl

daudz šādu piemēru. Jāievēro, ka daudzos gadījumos spriedumu atcēla par labu
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notiesātajam nevis soda pārliecīgās bardzības, bet gan procesuālo normu rupju

pārkāpumu dēļ. Savukārt bardzības pakāpi noteica tas, kāda attiecīgajā laikposmā

tajā vai citā jautājumā bija PSRS vadības politika to vai citu nodarījumu apkaro-

šanā un kā to atļāvās interpretēt Latvijā partijas un tiesu iestādes.

Kā norāda Pīters Solomons, krimināljustīcijas attīstība Staļina laikā būtiski

atšķīrās no tradicionālajiem priekšstatiem par krimināljustīciju. Pirmkārt, krimi-

nāltiesības kļuva aizvien svarīgāks instruments, valstij īstenojot ekonomikas va-

dību. Otrkārt, sodi kļuva aizvien bargāki. 30. gados to panāca ar tiesu prakses

palīdzību, pēckara gados - mainot likumdošanu. Treškārt, kopš 30. gadu sākuma

slepenajiem partijas un valdības lēmumiem, kā arī tiesu un prokuratūras centrālo

iestāžu instrukcijām un direktīvām bija liela loma likumu interpretācijā un priori-

tāšu noteikšanā. Ceturtkārt, "lielā terora" laikā un pēc tam politisko lietu izskatī-

šanu no parasto tiesu kompetences pārņēma kara tribunāli un valsts drošības die-

nests savā kompetencē. 145 Būtiskākais moments bija tas, ka kolektivizācijas kampa-

ņas laikā 30. gados "Staļins politizēja krimināltiesības" 146, uzskatot jurisprudenci

pilnībā par "politisku instrumentu, kura lietošanai nav nepieciešama ne sabiedrības,

ne arī justīcijas darbinieku piekrišana" 147, tādējādi pastiprinot padomju justīcijas

raksturīgās iezīmes, kas tai piemita, vēl Ļeņinam dzīvam esot, jaunās ekonomiskās

politikas īstenošanas laikā. Taču, kā norāda P. Solomons, padomju varas pirmajos

gados bija izplatīts tiesiskais nihilisms, justīcijas orgānu darbinieku neprofesio-

nālisms. Staļins padarīja justīciju par drošu varas instrumentu: centralizēja justīci-

jas vadību (līdz 30. gadu sākumam centralizēta tiesu un prokuratūras vadība

pastāvēja tikai republikas, bet ne Vissavienības līmenī), vairāk vai mazāk sekmīgi

izveidoja profesionālu juristu korpusu. 148

30. gadu beigās, bet īpaši Otrā pasaules kara laikā un pēc tā beigām ievērojami

pieauga sodu nežēlība par nepolitiskiem noziegumiem, turklāt, kā uzsver P. Solo-

mons, tas bija pilnīgi jauns fenomens, kam nebija saistības ar agrāko padomju

justīcijas praksi. Arī cariskās Krievijas vēsturē kaut ko tamlīdzīgu nav iespējams

atrast vismaz kopš 19. gadsimta sākuma, un tam nebija analoga arī 20. gadsimta

Eiropas praksē. 149 Viens no pirmajiem soļiem šajā virzienā bija PSRS CIK un TKP

1932. gada 7. augusta lēmums, kas par valsts īpašuma zādzību (kam tika pielīdzi-

nāts arī kolhozu īpašums) kā parasto soda mēru noteica nošaušanu, kuru vainu

mīkstinošos apstākļos varēja aizvietot ar brīvības atņemšanu, ne mazāk kā uz

10 gadiem. lso Lēmuma tekstu bija rakstījis pats Staļins. Viņš vienmēr lepojās ar

šo likumu un daudzkārt to minēja kā padomju likumdošanas paraugu.
151 Pēc kara

Latvijā šis likums gan tika lietots ārkārtīgi reti (viens no plašāk zināmiem gadījumiem
ir arheologa Ādolfa Karnupa notiesāšana 1946. gadā). 152 Pēc Tieslietu ministrijas

statistikas vienīgi 1948. gadā atbilstoši šim likumam notiesāti 10 zemnieki. 153
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J. Riekstiņš raksta, ka "aktīvi represiju ierosinātāji un īstenotāji bija dažādu

līmeņu LK(b)P funkcionāri un dažādi pilnvarotie. Tieši viņi, tāpat kā prokuratūras

darbinieki, bija paraugprocesu un citu represiju iniciatori."154 Šim secinājumam

var piekrist tikai tādā ziņā, ka daudzi vietējie funkcionāri patiešām izrādīja lielu

centību. Taču viņus var uzskatīt par iniciatoriem tikai tik daudz, cik viņi ierosināja

lietas vai organizēja paraugprocesus kādā atsevišķā gadījumā. Dokumenti skaidri

liecina, ka represiju lietošanas līmenis un virzība tika stingri kontrolēta "no augšas"

un atslēga, nemaz nerunājot par lauku rajoniem, pārsvarā atradās vai nu Rīgā,

vai arī (parasti) Maskavā. Tā tieslietu ministre Emīlija Veinberga 1952. gada

30. augustā sakarā ar LK(b)P CX 1952. gada 1. jūlija lēmumu "Par Prokuratūras

un Tieslietu ministrijas darba praksi lauksaimniecības arteļa statūtu pārkāpumu

likvidācijā" (kas bija daļa no PSRS mēroga kampaņas atbilstoši PSRS Ministru

Padomes un VK(b)P CX 1952. gada 8. februāra lēmumam par lauksaimniecības

arteļa statūtu pārkāpumiem) uzsvēra: "[..] Termiņi [lietas tiesā bija jāizskata

10 dienu laikā. - D. B] bojā mūsu darbu. Vēl joprojām sastopami mīksti sprie-

dumi. Tautas tiesneši nedomā politiski, kad izskata šīs lietas, jāmeklē cēloņi,

kādēļ cilvēks ir izdarījis noziegumu. Kolhozos taču ir ielīduši mūsu ienaidnieki,

kuri nodarbojas ar kaitniecību. Ar politiku nesaistītu lietu nav. [..]"
155

Bardzības nedrīkstēja būt par maz, taču represijām bija jāatbilst "sociālistiskā

tiesiskuma" normām, bet tiesnešiem un prokuroriem bija jāpārzina likumi, instruk-

cijas un procesuālās normas padomju izpratnē. Par tiesnešu un prokuroru darba

efektivitātes rādītāju tika uzskatīts kasācijas un uzraudzības kārtībā atcelto vai

mainīto spriedumu skaits. Piemēram, Augstākās tiesas vēstulē tieslietu minis-

tram Andrejam Jablonskim 1951. gada 4. februārī bija nosaukti 15 tautas ties-

nešu uzvārdi, kuriem 1950. gada pēdējā ceturksnī nepamatoto spriedumu pro-

cents bija pārlieku augsts (vairāk par 37%).
156 Tas varēja liecināt kā par tiesnešu

zemo kompetenci (un daudzos gadījumos tā patiešām bija ārkārtīgi zema), tā arī

par formālu tiesisko normu piemērošanu, nesaskaņojot tās ar attiecīgajā laik-

posmā izvirzītajām politiskajām nostādnēm. Augstāko iestāžu norādījumi tika

formulēti liekulīgi, atstājot iespēju tos dažādi interpretēt. Tā sakarā ar Daugavpils

apgabala Tieslietu pārvaldes norādījumu atbilstoši iepriekšminētajam LK(b)P CX

1952. gada 1. jūlija lēmumam lietās par lauksaimniecības arteļa statūtu pārkā-

pumiem nepieļaut XX 51. un 52. panta piemērošanu, bet piemērot 1947. gada

4. jūnija dekrēta normas tieslietu ministra vietnieks Ņeprjahins aizrādīja, ka

pareizāk būtu rakstīt "nepieļaut nepamatotu piemērošanu" 157. Turklāt tiesneši un

prokurori bija pakļauti vietējai vadībai, kam bija savas intereses vai arī izpratne

par to, kā vajadzētu traktēt republikas vadības norādījumus. Tomēr, ja arī centrā-

lajai un vietējai varai bija dažkārt domstarpības par to, kā īstenot partijas politiku
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laukos, pamatprincipi visiem bija skaidri zināmi, un viens no šādiem pamat-

principiem bija tas, ka tiesu un prokuratūras uzdevums ir īstenot partijas ekono-

misko un politisko kursu.

Darba efektivitātes vērtēšana pēc atcelto vai mainīto spriedumu statistikas

spieda tiesnešus spriest pēc iespējas bargāku sodu, jo liberālisms tika atzīts par

negatīvu parādību. Tomēr daudzos gadījumos tiesnešiem bija jāatsakās no lietas

pieņemšanas tiesvedībai, ja tā bija slikti sagatavota tiesas procesam un to varēja

apstrīdēt kasācijas kārtībā. Pēc tādas pašas sistēmas vērtēja arī prokuroru darbu,

tāpēc tie centās panākt, lai tiesa tomēr pieņem izskatīšanai lietas, jo pretējā

gadījumā pasliktinājās viņu statistika. Kā tiesnešiem, tā arī prokuroriem tika

izvirzītas pretrunīgas, dažkārt pilnīgi nesavienojamas prasības - ievērot likumību

un procesuālās normas un vienlaikus ierosināt un iztiesāt pēc iespējas vairāk

lietu par nodarījumiem, kuriem bija piešķirta politiska prioritāte. Tā prokura-

tūrai, analizējot 1950. gada janvārī-oktobrī izskatītās lietas par lauksaimniecības

arteļa statūtu pārkāpumiem, nācās norādīt, ka 33 rajonos šādas lietas nav tiku-

šas izskatītas un tas liecina par rajona prokuroru vājo darbu šajā jomā. 158 Kā

tiesneši, tā arī prokurori apzinājās, ka pārliecīga bardzība vismazāk var traucēt

viņu karjerai, un pāreja uz nedaudz liberālāku attieksmi pēc Staļina nāves nebija

viegla. 1953. gada 27. martā tika pieņemts PSRS Augstākās Padomes Prezidija

dekrēts par amnestiju. Tiesu prakses analīzē par spriedumiem lietās, kas bija

saistītas ar kolhozu un privātīpašuma zādzībām un amata noziegumiem, pēc šī

dekrēta pieņemšanas norādīts, ka daudzi tiesneši turpināja piespriest bargus so-

dus - ilgstošu brīvības atņemšanu par nenozīmīgiem nodarījumiem, kuros kol-

hoziem nebija nodarīti nekādi zaudējumi vai arī tie bija niecīgi, lai gan dekrēts šo

praksi atcēla.

P. Solomons uzsver, ka Padomju Savienībā zemāko instanču tiesneši un

prokurori nereti mēģinājuši mīkstināt centra pieprasīto bargo sodu par nepoli-

tiskiem noziegumiem. Daudzos gadījumos to var teikt arī par Latviju. Bargāko

sodu piespriešana par nodokļu nemaksāšanu, nodevu un meža darbu normas

nepildīšanu, par sīkām zādzībām u.tml. dažādos rajonos bija atšķirīga. Jau minē-

tajā prokuratūras analīzē par lauksaimniecības arteļa statūtu pārkāpumiem

1950. gada janvārī-oktobrī ir izskatītas 76 lietas no 25 lauku rajoniem, bet

33 rajonos šādu lietu nebija. 159 Interesanti, ka šādas lietas pārsvarā tika iztie-

sātas Latgales rajonos. Tas acīmredzot bija atkarīgs kā no konkrēta tiesneša,

izmeklētāja un prokurora nostājas, tā arī no rajona vadības prasībām. Tiesnešiem

un citiem tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem dažkārt bija visai grūti ieturēt savu

līniju situācijā, kad pastāvēja izteiktas pretrunas starp likuma normām, politis-

kajām nostādnēm un reālās dzīves prasībām. 160
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Tieši prokurori bija tie, kas ierosināja un izmeklēja krimināllietas. No viņiem

tika prasīts, lai konsekventi izpildītu politiskās vadības nostādnes un ierosinātu

pēc iespējas vairāk krimināllietu, pie tam sagatavotu tās maksimāli īsos termiņos.
Tas arī tika sasniegts, nereti ierosinot lietas par niecīgiem pārkāpumiem, kā ari

fiziski vai morāli ietekmējot tiesājamo, tā panākot atzīšanos. 161 Pat republikas

Prokuratūra bija spiesta atzīt, ka prokuroru sagatavoto lietu un kasācijas un daļējo

protestu kvalitāte nereti ir ļoti zema, īpaši lietās par valsts, sabiedriskā un personiskā

īpašuma zādzībām. 162

Rajona tiesnešu un prokuroru attiecības ar vietējo varu arī nebija vienkāršas.

Lai gan viņi bija pakļauti LPSR Prokuratūrai un Tieslietu ministrijai, vietējā vara

bija tā, kas nodrošināja ar dzīvokļiem, risināja dažādus sadzīves jautājumus u.tml.

Ne visiem bija prasme iekarot tādu cieņu, lai vietējā vara ar viņiem rēķinātos, un

tas pat netika uzskatīts par vēlamu. īpaši pat netika slēpts tas, ka lēmumi tajā vai

citā jautājumā tiek saskaņoti ar rajona partijas komitejas sekretāru. Protams,

rajona vadībai politiskās līnijas ieturēšanas aizsegā pavērās plašas iespējas šanta-

žēt iedzīvotājus, izmantojot ieņemamo stāvokli dažādu nelikumību īstenošanā,

un nereti tiesu vara ne tikai pievēra acis, bet arī aktīvi piedalījās šajās nelikumībās.

Vairākos skandalozos gadījumos par korupciju apriņķa/rajona vadības mērogā

izrādījās, ka dažāda veida nelikumīgas pašapgādes formas izmantoja ne tikai

partijas komitejas un izpildkomitejas darbinieki, bet arī miliči, tiesneši, prokurori

un VDM pilnvarotie. 163

Aplūkotie materiāli rāda, ka zināšanās par represiju formām un metodēm, it

īpaši par tiesu un prokuratūras sistēmas izmantošanu šo represiju īstenošanā,

kā arī par dažādu valsts pārvaldes sistēmas atzaru savstarpējo sadarbību un

attiecībām ir diezgan būtiski "baltie plankumi". Svarīgākie virzieni, kas jāturpi-

na pētīt, apzinot represiju upurus, ir 1) deportāciju upuru skaita un perso-

nību precizēšana; 2) to "politisko" lietu apzināšana, kurās notiesāšanas iemesls

bija zemnieka sociālā izcelsme vai arī attieksme pret padomju varas politiku

zemniecības jautājumā; 3) par "nepolitiskajiem" noziegumiem notiesāto skaita

apzināšana.

Secinājumi

Linna Viola savā pētījumā norāda, ka "staļinisma transformēto komunisma dievu,

utopisku vīziju un modernizācijas ētosa vārdā padomju valsts mēģināja [īstenot]
atzemniekošanu (depesentation), sava veida kultūras genocīdu pret zemniecību,

kas visizteiktāk parāda Krievijas realitātes, kas izpaudās agrārajā ekonomikā un

sabiedrībā, kas pretojās komunistiskajam eksperimentam" 164. Ar kultūru šajā gadī-
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jumā tiek izprasts zemnieku dzīvesveids kopumā. Daži L. Violas izdarītie seci-

nājumi pilnībā ir attiecināmi uz Latviju, jo Latvijā, tāpat kā Padomju Savienībā

30. gados, kolektivizācijas mērķis bija veidot sociālistisko sabiedrību un ekono-

miku no augšas, īstenot zemniecības "iekšējo kolonizāciju", nodrošināt pastāvī-

gas labības piegādes valstij un izveidot pilnīgu zemniecības administratīvo un

politisko kontroli. Kolektivizācija vienlaikus apdraudēja arī zemnieku tradicionālo

dzīvesveidu. 165 Protams, Latvijā zemniecība 40. un 50. gados visai būtiski atšķīrās
no zemniecības Krievijā 20. un 30. gados. Ja Krievijas zemniecība vēl nebija

faktiski iekļāvušies modernizācijas procesos, tad Latvijā tā starpkaru posmā jau

bija ievērojami pavirzījusies pa modernizācijas ceļu. Taču kopš 1940. gada tā

nemitīgi tika spiesta atpakaļ. Varu maiņa un karš, deportācijas, represijas - tas

lielā mērā bija sašķēlis zemniecību. Kā šo apstākļu, tā arī padomju varas īstenotās

zemes reformas un nodokļu politikas rezultātā jau līdz 1949. gadam zemniecības

spēcīgākā un autoritatīvākā daļa bija ekonomiski un politiski zaudējusi savu ietek-

mi. 1949. gada marta deportācija pabeidza šo procesu. Taču tā zuda arī zemnie-

cības enerģiskākās, izglītotākās, modernākās daļas morālā autoritāte. Protams,

ne visi bija deportēti vai emigrējuši, daudzi palika Latvijā. Tomēr vienmēr bija

jārēķinās ar to, ka vari kļūt par skauģu un apmelotāju upuri, vari tikt pakļauts

politiskām represijām.

Tika sarautas komunālās saites, kam bija būtiska nozīme zemniecības dzīvē un

ētisko standartu uzturēšanā. Dzērāji, zagļi, sliņķi varēja nebaidīties no kaimiņu

(pagasta) nosodījuma. Varas iestādes un valsts politika kopumā veicināja tādas

aktivitātes kā anonīmu un atklātu sūdzību rakstīšana varas iestādēm. Visai tipisks

gadījums ir fiksēts 1951. gadā. Saldus rajonā bijusī laukstrādniece Anna Š. bija

uzrakstījusi ziņojumu Valsts drošības ministrijas rajona nodaļai par to, ka vācu

okupācijas laikā D. ir palīdzējis vāciešiem un staigājis pa pagastu ar šauteni.

Izmeklēšana bija pierādījusi, ka tā nav taisnība, un Saldus rajona prokurors bija

ierosinājis krimināllietu par apmelošanu. Tiesa Annu Š. bija attaisnojusi, bet pro-

kurors spriedumu noprotestēja. Tieslietu ministrija norādīja, ka prokurors nepamatoti

ierosinājis krimināllietu par apmelošanu un ka viņa darbība liecina par "šķiriskas

izpratnes" trūkumu, jo tiesas izmeklēšana ir skaidri pierādījusi, ka pilsonim D. agrāk

piederējusi "kulaka saimniecība", bet pilsone Anna Š. agrāk bijusi laukstrādniece

un viņa nav vainīga melīgu liecību sniegšanā.
166 50. gadu sākuma kampaņas pret

"šķiras ienaidniekiem", kas "ielavījušies" kolhozos, īpaši to vadošajos amatos, va-

rēja padarīt par denunciāciju upuri gandrīz jebkuru, kuram agrāk bija piederējusi

liela saimniecība vai arī tas vienkārši bija labāk saimniekojis vai arī bija dienējis

vācu armijā, vai arī kura tuvi radi bija emigrējuši. Savukārt potenciālos denun-

ciantus iedrošināja tas, ka valsts viņus atbalstīja.
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Jaunā sistēma atomizēja zemniecību, veicināja individuālismu un līdz ar to arī

morālo standartu pazemināšanos. Tas nenotika uzreiz, un lauku sabiedrība kolhozu

pirmajos gados mēģināja saglabāt tradicionālās vērtību sistēmas un nereti soli-

darizējās kādā konkrētā jautājumā.

Var piekrist L. Violai, ka kolektivizācijas rezultāti bija visai dažādi. Vienlaikus ar

tradicionālās kultūras sagraušanu kolektīvās saimniecības faktiski iekonservēja vai

par jaunu radīja tradicionālo zemnieku kopienu -mir, kā arī kļuva par sava veida

drošības garantu zemniecībai, 167 piebildīsim -īpaši pēcstaļina posmā, kad valsts

politika attiecībā pret zemniecību kļuva daudz labvēlīgāka. Latvijas gadījumā tam

bija visai problemātiskas sekas, jo, izņemot Latgali, pārējā Latvijas teritorijā zem-

nieku kopienu nekādā ziņā nevarēja uzskatīt par tradicionālu zemniecības sociālās

organizācijas formu. Latvijā mēģināja ieviest sociālās organizācijas formu, kurai

nebija analoga zemniecības vairākuma pieredzē. Šī procesa sociālpsiholoģiskās
sekas vēl ir nepieciešams pētīt.

Bet L. Violas nostādne, ka slaistīšanās, nolaidība, zagšana kolektīvajās saim-

niecībās bija pasīvās pretestības formas, 168 šķiet visai apstrīdama. Būtībā situācija,

kādā nonāca latviešu zemnieks pēc kolektivizācijas, bija antitēze visai tai "protes-

tantisko" vērtību sistēmai, kuru hernhūtieši sāka ieaudzināt latviešos kopš 19. gad-

simta sākuma. Daudzos gadījumos tās bija patiešām pasīvās pretošanās formas

(piemēram, ganību "sagrābšana") vai arī kolhoznieku pašsaglabāšanās mēģinā-

jums. Tomēr tika provocēts arī tiesisks un morāls negatīvisms. Kolhozu uztvēra kā

sava veida "muižu", kuru nebija grēks apzagt vai apmānīt. Tas sadzīvoja ar priekš-

statu par personiskā īpašuma svētumu, taču robeža bija neskaidra un slidena. Pro-

tams, šis morālais relatīvisms bija raksturīgs ne tikai kolhozniekiem, tā bija visas

padomju sabiedrības sociālās un ekonomiskās dzīves svarīga pretruna.

Aplūkojot problēmas izpētes stāvokli, var izdarīt vairākus secinājumus par to,

kādos virzienos būtu nepieciešams turpināt pētniecību.

1. Padomju Savienībā pastāvošā tiesiskā sistēma un tās īstenošana Latvijā jāap-

lūko no juridiskā viedokļa. Tiesiskie mehānismi un to īstenošanas prakse pilnībā ir

atkarīga no valsts politiskās vadības gribas, un būtu bezjēdzīgi to aplūkot kā auto-

nomu fenomenu. Protams, pastāvēja atgriezeniskā saite starp PSRS augstāko va-

dību un vietējās vadības līmeņiem, un izmaiņas tajā, ko tolaik sauca par "karaķelnaja

pojiķika", vairumā gadījumu bija atbilde uz to vai citu problēmu valsts mehānisma

darbībā. Latvijā ne vienmēr šīs problēmas pastāvēja vai arī bija visasākās.

2. Tikpat kā nav pētīts vēl viens visai būtisks jautājums - vērtību sistēmas

pārmaiņas zemniecībā, morālo kritēriju būtiska pazemināšanās. Visa politiskās
"audzināšanas" un tiesiskās sistēmas prakse veicināja to, ka denuncianti, skauģi,

sliņķi u.tml. brīvi varēja darboties, pat tie, kas gribēja būt godīgi, tika spiesti rīkoties
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tā, kā viņi nebūtu rīkojušies agrāk. Zemniecības demoralizācijas un dezorientācijas

process sākās jau 1940. gadā, tomēr izvirzās arī jautājums par to, cik stipri
zemniecībā bija iesakņojušās līdz tam veicinātās "protestantiskās vērtības". Visus

šos jautājumus tikai ierobežoti var pētīt ar tradicionālajām vēstures zinātnes

metodēm, un arī šajā gadījumā pieejamo avotu loks ir ierobežots. Tomēr tas ir

pietiekams, lai vismaz galvenajos vilcienos raksturotu šo problēmu.

3. Kā dokumentu publikācijās, tā arī analītiskos darbos tikai garāmejot ir aplū-

kots jautājums par zemnieku pretestību kolektivizācijai. Līdz šim pētnieku uzmanību

ir saistījusi galvenokārt bruņotā pretošanās. Taču pastāvēja arī dažādas nevardar-

bīgās pretošanās formas - sākot ar petīcijām un lūgumrakstiem, publiskas neap-

mierinātības izteikšanu līdz dzēlīgām anekdotēm. Būtu svarīgi izpētīt, kas īsti jāsa-

prot ar pretošanos. Grūtības rada tas, ka saglabājies samērā maz materiālu, kas

varētu sniegt ieskatu šajā jautājumā. Tie pārsvarā ir dažādu partijas un valsts

drošības institūciju sastādītās analīzes par iedzīvotāju noskaņojumu, partijas un

padomju funkcionāru izteikumi sanāksmēs, dažkārt arī iedzīvotāju vēstules un

sūdzības, kas gan lielākoties ir iznīcinātas. Būtisks avots šajā ziņā varētu būt

krimināllietas un ar tām saistītie materiāli, gadījumos kad lieta vai arī ar tās iztie-

sāšanu saistītie apstākļi liecina par iedzīvotāju noskaņojumu, pretošanās formām

un tiesvedības sistēmas darbību.

4. Svarīgi būtu izpētīt arī lauku rajonu tiesnešu un prokuroru korpusu, kas tieši

bija iesaistīts represijās pret zemniecību, tā izglītības un kompetences līmeni v.c.

jautājumus, kas var sniegt konkrētāku priekšstatu par to, kā tika veidotas tās

institūcijas, kurām bija jāizprot "lietu politiskā un saimnieciskā nozīme", kā tās

izprata savas darbības nozīmi un kā to darbība tika vadīta.
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Daina Bleiere

Repressions against Farmers in Latvia in 1944-1953

Summary

Methods directed at collectivisation of farming in Latvia in 1944-1949 and policies
towards kolkhoz members and kolkhozes on the whole as well as efforts to eradi-

cate uncollectivised farming in 1949-1953 were a part of policies of social engi-

neering undertaken by the Soviet regime. Those policies were aimed at eradication

of peasantry as an independent economic and cultural entity, as well as social

force. Taking into account importance of farming in the economy of Latvia at that

time and the role of peasant culture in the development of Latvian ethnic cons-

ciousness, policies towards farmers and their short-term and long-term con-

sequences were tragic for the Latvian society on the whole.

In comparison with the Soviet Union in the 1920s and 30s collectivisation in

Latvia proceeded in more "orderly" fashion. Soviet regime had gained more

experience, its methods were more elaborated, and it was much easier to apply

them to comparatively small territories of the Baltic republics and territories annexed

in 1939 than to waste spaces of the "older" Soviet republics. The stress was put
not so much of physical violence as on "softer" economic, financial and judicial

measures. However, mass deportation in March 1949 was carried out because

Soviet leadership considered it necessary to speed up the collectivisation.

Since 1988 Latvian historians have researched different manifestations of the

Soviet repressive policies towards farmers in Latvia. Their research has been

focused mostly on direct (deportations, use of physical violence and abuse of law

by local authorities) as well as indirect repression (changes in state policies of

taxes and natural duties, methods of levying of taxes and duties, expropriation of

property, policies towards kolkhozes and individual peasants after 1949, etc.). The

greatest progress has been achieved in publication of archival documents. There

are too few publications giving deeper insight into functioning of the Soviet power

in Latvia, on relationships between different branches of power (party, administra-

tive bodies, judicial authorities as well as relationships between local, republic and

central authorities).

Although opening of the Soviet archives has produced increase in research

abroad of Soviet policies in general and towards peasantry in particular, this research

is focused for the most part on the Slav republics of the former Soviet Union and

for the most part on pre-war policies. Interest of the Western researchers is focused

mostly on the Moscow archives and they have established cooperation mainly

with Russian historians and research institutions. This state of affairs at least



590 Padomju okupācija Latvijā, 1944. gads - 50. gadu vidus

partly can be explained by the fact that researchers are more interested in the

formation of the Stalinist system than in post-war "high" Stalinism. It is obvious

that policies in Latvia were directed from Moscow and it leaves little place to

speculations about the role of social forces pushing for change from below.

However, this lack of interest determines at least in some extent the fact that

Latvian historians, in comparison to their Russian colleagues, are much less

integrated in the field of the world-wide Soviet studies, and they are less versatile

in theoretic context of the problem. The lack of theoretical focus narrows the

empirical research. On the other hand, Western and Russian researchers, as a

rule, do not pay proper attention to the "special case" of the Baltic republics and

often their generalizations are too vague and inaccurate.

Opening of Latvian archives produced a wealth of materials on reprisals against

farmers. Publishing of a list of persons deported in March 1949 was very important

as it made possible to define more accurately a number of persons who were

victims of direct repression as well as to research in more depth their age, gender,

place of living and other characteristics. There is a need to investigate those lists

more thoroughly as there are inaccuracies and contradictions in numbers, never-

theless, this part of research is the most advanced one. At the same time there are

only scattered facts known about cases when farmers were tried according to

"political" paragraphs of the Criminal Code of the RSFSR in cases which were

motivated by their social position or some kind of resistance to collectivisation.

The data from the Latvian SSR Ministry of Justice statistic files show that there

are not so many cases of this kind, but they ought to be identified and studied.

Much more widespread was a practice of judicial repression according to

"criminal" and Civil Code paragraphs. So far this topic in Latvia has not been

investigated as fully as it deserves, taking into account its role in implementation
of Soviet policies. Tens of thousands of farmers were put to court and sentenced

or fined for inability to pay taxes and to fullfil duties, which were designated in

such fashion as to urge farmers to form kolkhozes and after 1949 -to spur up the

production in kolkhozes as much as possible, and to intimidate the few remaining

individual farmers. Amount of taxes and duties depended on the farm's size, on

social position of the farmer (kulak or "working peasant"), as well as on political

reliability of the individual. They were looked upon as a tool of party's policies.

Although changes in state policies and its methods are studied comprehensively
by Latvian historians, so far too little attention has been paid to work of judicial

system, changes in very complicated and extensive instrumentary of laws and

instructions regulating work of judicial authorities and its application at every

particular period. At this stage we cannot estimate even roughly the number of

persons who fell victims to some kind of repression, which was justified by
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economic policies. Study of particular "criminal" cases can provide also with more

insight in workings of political, administrative system, farmers' attitudes to autho-

rities and their policies. It could give also more comprehensive insight in links

between "political" and "criminal" law. Taking into account wide use of judicial

system in the implementation of party's policies, it is necessary to make research

on recruitment and functions of persons working in this system as well on their

relations with local, republic and central authorities.

Due to openness of Latvian archives, much research has been done in recent

years on functioning of the Soviet system on the republic level and partly on the

local level. A link between Riga and Moscow remains the most "blank" point as

yet. We do not know exactly how the decision-making chain worked, at which

level particular decisions were co-ordinated between different Moscow and repub-

lican agencies. More research in Moscow archives (unfortunately, the most im-

portant - party Central Committee, the KGB etc. are not fully available so far) is

utterly necessary, however, the main obstacle remains lack of funds.

Although a lot of research has been done on armed and unarmed resistance

movement in Latvia, it is not focused on resistance caused by Soviet agrarian

policies. Despite some shortage of archival materials on this problem, it is an

important topic. Perhaps, files on court trials could help to make a progress in

this field.

Another topic that deserves more attention in further research are short-term

and long-term consequences of Soviet policies in the countryside - economic,

social, demographic and cultural. Taking into account a role of peasant way of

living, ethos of individualism in formation of Latvian culture and mentality, trans-

formation of this class into kolkhoz peasantry caused deep changes not only in

the value system of countrymen, but also in Latvian nation (Latvians as ethnic

group as well as population of the country in general). As regards Russia, research-

ers point out that Soviet system reanimated and gave a new life to old Russian

mir. In Latvia, where in the largest part of its territory at least for several centuries

or never, existed peasant community of this kind, kolkhoz system was an upheaval

of traditional social system as well as of "Protestant" values. However, this upheaval

and its consequences ought to be studied.



Heinrihs Strods

Latvijas skolu jaunatnes nacionālā pretošanās kustība

(1944. gads -50. gadu vidus)

levads

Ar jēdzienu "pretošanās kustība" parasti saprot tautas, iestāžu, sabiedrisko, poli-
tisko un reliģisko organizāciju daudzpusīgu nepakļaušanos totalitārajam režīmam.

Pretošanās kustība iedalāma bruņotā un neapbruņotā pretošanās kustībā. Pret

nacistu okupāciju organizēta nacionālā opozīcija Latvijā sākās, tuvojoties Vācijas

sabrukumam 1943. gadā, turpretī pretošanās abās formās komunismam - tūlīt

pēc valsts komunistiskā apvērsuma. Pretošanās kustības spektrs gāja cauri pret-

metīgiem sociāliem un politiskiem grupējumiem.

Pretošanās kustības izcelšanās un norise gan pret valsts komunismu, gan na-

cismu jāpēta spriedzes laukā, kas svārstījās starp piemērošanos, kooperāciju,

opozīciju noliegumu un aktīvo bruņoto un nevardarbīgo pretošanos totalitārajam

režīmam un noziegumiem. l Pretošanās kustību totalitārās okupētājvalsts teritorijā

(vāc. Widerstand) kādreiz atdala no pretošanās kustības totalitārās varas okupētā

teritorijā (fr. resistance). 2 Rezistence ir apātija, sabiedrisks noliegums, rezignācija

pret režīmu, kas neuzlabo integrāciju režīmā. Taču pretošanos šķirt no opozīcijas

Latvijas teritorijā nozīmē mazināt okupācijas daļēji summētus rezultātus, kaut ari

tās nav vienotas parādības. Pretošanās spriegums sniedzas no tīras "rezistences"

vai "sabiedriska nolieguma", no disidences, no pasīvās pretošanās uz konspirāciju.
Vai pastāvēja godpilna kolaborācija un apšaubāma pretošanās? Bezierunu pakļautība

totalitārai okupācijai nedara godu. Jāskaidro, kāpēc latviešu nacionālā sabiedrība

tik maz pretojās nacismam un arī valsts komunismam, kas noveda pie pretošanās
kustības ierobežotības. Pētot pretošanās kustību (rezistence) gan biogrāfiskā līmenī,

gan visas sabiedrības līmenī, redzam, ka dominēja ētiska un politiska motivācija.

Valsts komunistu Latvijas okupācijas (tāpat kā nacistu) vara bija balstīta uz

ārējā un iekšējā ienaidnieka koncepta. 3 Taču gan nacistu, gan arī komunistu iekšējā

ienaidnieka oficiālajā konceptā neietilpa jaunatne, sevišķi skolu jaunatne, kas tika

dēvēta par komunisma cēlāju jauno paaudzi, - protams, tikai tad, ja tā bez ierunām



pieņēma valsts komunisma ār- un iekšpolitiku. Taču daudzi jaunieši okupācijai

pretojās. Latvijas skolu jaunatnes nacionālās pretošanās kustības augstākais pro-

grammatiskais mērķis bija valsts komunisma totalitārās okupācijas sistēmas gāšana

un neatkarīgas demokrātiskās republikas atjaunošana. Latvijā ius resistendi balstī-

jās uz 1918. gada valsts suverenitāti un šīs valsts laikā ieaudzinātajiem principiem.

Latvijas skolu jaunatnes nacionālās pretošanās kustība sastāvēja gan no pasīvās

(rezistence, opozīcija), gan aktīvās pretošanās (pulciņu un individuālā darbība). Kā

redzēsim, parasti abas šīs pretošanās kustības formas savijās viena ar otru.

Daudzi jaunieši, kuri objektīvi piedalījās pretošanās kustībā, subjektīvi nemaz

nedomāja (un varbūt joprojām nedomā), ka viņi ir piedalījušies pretošanās kustībā

pret valsts komunismu, viņi domāja tikai par to, kā ar cieņu un saskaņā ar sirds-

apziņu pārdzīvot okupācijas laiku. Savukārt citi, kuri piedalījās kolaborācija, daž-

kārt veica darbu, kas patiesībā palīdzēja pretošanās kustībai.

Latvijas skolu jaunatnes nacionālās pretošanās kustību pēc tās izpausmes

veidiem var klasificēt gan kvantitatīvi -pēc dalībnieku skaita, akciju skaita un darba

rezultātiem, gan kvalitatīvi - pēc organizācijas tipa, politiskajiem mērķiem, ideolo-

ģijas, sabiedrotajiem, kustībai simpatizējošiem un viņu rīcības.

Jācenšas noskaidrot trīs skolu jaunatnes pretošanās kustības sastāvdaļas -

motivācija, rīcība un rezultāti -un to savstarpējais sakars un iedarbība.

Krievijas impērija vienmēr bijusi ar lielām ideokrātiskas valsts iezīmēm, taču

boļševiku kundzības laikā PSRS kļuva ne tikai par pilnīgi ideokrātisku valsti, bet arī

iztēloja sevi par pasaules komunisma ideoloģisko centru. Pēc Krievijas valsts

nodibināšanās tajā vienmēr bija spēcīga centrālā vara un armija, taču savu maksi-

mālo spēku tā sasniedza 20. gadsimta 30.-50. gados. Valsts komunistu totalitārā

sistēma balstījās uz militāro spēku un terora radīto baiļu permanenci. 4 Pretošanās

kustības pazīmes bija pārliecība, ka valdošā sistēma nepiedāvā legālas iespējas

pārmaiņām (reformām); ka režīms ir morāliski un juridiski netaisns un neleģitīms;

ka jebkādi centieni mainīt vai uzlabot sistēmu nes sev līdzi augstāko risku. Blakus

spēcīgajai centralizētajai varai un armijai Krievijas impērijas raksturīga īpatnība bija

spēcīgs pamatnācijas nacionālisms. Tāpat kā Hitlera Vācijā, arī boļševiku PSRS

nacionālisma ideoloģija deformējās par ārēju, ārpolitisku internacionālismu un īstu

pamatnācijas nacionālismu iekšpolitikā.
Zinātniski tehniskās revolūcijas rezultātā, kas arvien vairāk skāra arī PSRS,

pamazām izzuda komunisma sociāli ekonomiskā bāze - proletariāts - un veidojās

vidējais slānis. Vidējam slānim, centram, nebija pieņemami ne galēji labējie, ne

galēji kreisie uzskati. Latvijas pretošanās kustības attīstība nav saprotama bez to

sociāli ekonomisko un ideoloģisko norišu ietekmes, kas notika gan Eiropā un

pasaulē, gan arī Padomju Savienībā.
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Latvijas tautas, tās kultūras un tradīciju piederība Rietumu kultūrai deva cerību,

ka atkārtosies 1919.-1920. gadā Latvijai sniegtā Rietumvalstu palīdzība - sevišķi

pirms un pēc otrās komunistu okupācijas. Kādās tautas aprindās, cik lielā mērā un

kad šī iedomātā Rietumvalstu palīdzība sekmēja vai galu galā gremdēja pretošanās

kustību pret komunistu okupantiem Latvijā, jāpēta speciāli. Taču jāatzīst, ka vairāku-

mā gadījumu Latvijas tautas nacionālo pretestību šī cerība neapšaubāmi veicināja.
Pensionāre Valija Kronberga (dz. 1924. g.) savās atmiņās raksta: "Pēc 1945. gada

mums visiem bija tikai viena doma - nāks angļi un amerikāņi. Tās bija cerības, ka

padomju vara ilgi nepaliks un tās vietā nāks cita vara. Ziņas izplatījās no mutes mutē

slepus, īpaši ziķerīgi bija vidusskolas puikas, kas to darīja atklātāk." 5

Latvijas jauniešu pretošanās vēlmi esošajam režīmam ietekmēja "iekšējā"

revolūcija, kas 60. gados notika Rietumos un noliedza katru ideoloģiski doktrinētu

sabiedrību. Kad, kāda ietekme un cik liela tā bija, jāpēta īpaši. Jāpēta arī pretoša-

nās kustības attieksme pret ārzemēm, pret trimdas politiku.
Vācu trimda par nākotnes perspektīvu uzskatīja galvenokārt demokrātisko

sociālismu kā kontrastprogrammu nacistu diktatūrai, latviešu trimda par tādu nereti

uzskatīja autoritāro iekārtu.

Jāpēta arī jautājums par to, vai reliģiskajai motivācijai pretošanās kustībā -

sevišķi konservatīvajā opozīcijā - bija būtiska loma. Vai bija vērojama Baznīcas

sadarbošanās ar totalitārajām okupācijām? Kā Baznīca izturējās pret pretošanās

iespēju? Pretošanās kustībā nevar noliegt ne tās labo, ne kreiso flangu.

1. Historiogrāfija un avoti

Pretošanās vēstures pētījumi nacistiskā un komunistiskā totalitārisma skartajās

zemēs veikti visus pēckara gadus. Komunistu diktatūras zemēs (arī Latvijā) pētīta

tikai pret nacistiem vērstā pretošanās kustība,6
turpretī Rietumu zemēs - gan pret

nacismu, gan komunismu. Vācijā 90. gados bija vērojams, ka bijušās Rietum-

vācijas un Austrumvācijas vēsturnieki apvienojās, lai pētītu pretošanās kustību pret

hitlerismu. Turklāt blakus vispārējai tautas pretestības kustības izpētei sākta arī

atsevišķu sociālo grupu un jaunatnes pretošanās kustības izpēte. 90. gados Vācijā

iznākuši vairāki darbi par jaunatnes cīņu pret pašu valsts totalitārismu. K. H. Šnibles

darbā uzsvars likts uz skrejlapu izplatīšanu kā jaunatnes cīņas formu pret Hitleru.
7

Dažus vērā ņemamus secinājumus jaunatnes pretošanās kustības analīzē sniedzis

B. Šmite. 8 Raksturīgi, ka arī Krievijas vēsturnieki, lai gan tikai dokumentu publi-

kāciju līmenī, atklājuši studentu pretošanās kustību PSRS 50. gados. Šeit minams

krievu publicista J. Burtiņa un vēsturnieka K. Ļubarska (1934-1996) kopējais darbs

par studentu "rūgšanas" procesu Krievijas augstskolās 50. gadu beigās.9



Pretošanās kustības vēsture pret totalitāro valsts komunismu un tā Latvijas

okupāciju pašreiz atrodas notikumu faktogrāfijas un to interpretācijas mēģinājumu

un svarīgāko problēmu risināšanas posmā. Daži pētnieki ir pievērsušies atseviš-

ķiem faktiem, pretošanās politiskajām ietekmēm un vērtību skalas premisām. Tāpēc

pašreiz vēl nav iespējams veikt salīdzināmus pētījumus, novērtēt pētījumu stāvokli

un pētīšanas perspektīvas. Kaut arī apkopojošu pētījumu par Latvijas skolu jaunatnes

dalību nacionālajā pretošanās kustībā līdz šim nav, to sākuši pētīt trimdas latvieši

jau 60.-70. gados. Te pirmām kārtām jāmin Ā. Šildes darbi, kuri gan nav balstīti uz

Latvijas arhīvu materiāliem, taču no tiem var gūt ieskatu par Latvijas skolu jaunat-

nes pretošanās kustību komunistu okupācijas varai vai vismaz piemin to. 10

Latvijā pret komunistisko okupāciju vērstās pretošanās kustības vēstures iz-

pēte varēja sākties tikai pēc Latvijas atbrīvošanās no PSRS okupācijas. Vēsturnieku

pētījumi sākās jau antikomunistiskās revolūcijas sākumā. Te vispirms minams

J. Riekstiņa pētījums, 11 M. Virša redakcijā izdotais apkopojošais darbs12
un I. Apines

raksts. 13 Pētniecības darbu turpināja 0. Kostanda,
14 kā arī šo rindu autors, pievēr-

šoties bruņotas pretošanās vēstures pētniecībai. 15 Skolu jaunatnes piedalīšanos

cīņā pret boļševiku okupāciju 1940.-1941. gadā pētījis T. Vilciņš, 16 vēstures maģis-
trante A. Auzāne, 17 S. Asne18, kā arī citi vēsturnieki. 40. gadu deportācijās skarto

bērnu un jauniešu likteņu struktūranalīzei pievērsies I. Zālīte un S. Dimante. 19

Šī raksta mērķis ir atklāt, cik lielā mērā skolu jaunatne piedalījās nacionālajā

pretošanās kustībā pret komunistu okupāciju, pētīt šīs kustības formas, posmus,

uzdevumus un rezultātu. Turpmāko pētījumu gaitā jāskaidro skolu jaunatnes nacionālās

pretošanās kustība salīdzinājumā ar citu Baltijas valstu nacionālo pretošanās kustību.

Pētījumā izmantotas četras galvenās avotu grupas: arhīvu materiāli, publicētie avoti,

laikabiedru atmiņas un prese. Arhīva materiālu lielākā daļa glabājas Latvijas Valsts ar-

hīva pamatdaļā, Sociālpolitisko dokumentu daļā un Dienesta dokumentu daļā.

Pamatdaļā glabājas LPSR IeTK/leM un VDK specziņojumi, kas adresēti LPSR

Tautas Komisāru Padomes (TKP) (Ministru Padome, MP) priekšsēdētājam. 20 Spec-

ziņojumus IeTK/leM/VDK kā slepenus dokumentus piesūtīja LPSR TKP vai MP ar

informāciju par atklātajām skolu jaunatnes pretpadomju organizācijām - parasti

pirms jautājuma izmeklēšanas nobeiguma, darot zināmu čekas rīcībā esošo infor-

māciju un iepriekšējus secinājumus par atklāto. Šī dienesta informācija, protams,

no partijiskām pozīcijām, parasti pauda LKP CX un čekas viedokli. Trūkst oficiālu

datu par to, ka LPSR MP iejauktos vai izvirzītu savus kontrpriekšlikumus. Par to

liecina V. Lāča rezolūcija uz dokumentiem, parasti tā ir - lasīju (krievu valodā),
V. Lāča paraksts un datums. Raksturīgi, ka V. Lācis acīmredzot bija tik tālu "pado-

miskojies" un saplūdis ar "lielā Ļeņina tautu", ka bija aizmirsis savu dzimto valodu

un rakstīja tikai "vadoņa" valodā pat uz latviešu valodā iesniegtajiem dokumentiem.
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Pirmais analītiskais raksts par skolēnu pretošanās kustību ir LPSR leM lekšējā

karaspēka Kara tribunāla priekšsēdētāja Bočkova ziņojums LK(b)P CX sekretāram

J. Kalnbērziņam 1948. gada 26. maijā. Ziņojumā Komunistiskās partijas vadības

uzmanība vērsta uz skolu jaunatnes pretošanās kustību un tās tiesāšanu, par

pretošanās cēloņiem uzskatot zemo audzināšanas līmeni, skolēnu ticību naidīgiem

elementiem v.c.
21

Latvijas Valsts arhīva (LVA) Sociālpolitisko dokumentu daļā glabājas Latvijas

Komunistiskās (boļševiku) partijas (LK(b)P), vēlāk - Latvijas Komunistiskās partijas

(LKP) Centrālās komitejas arhīvs.22 LK(b)P CX atbilstoši PSRS Konstitūcijas 6. para-

grāfam vadīja ne tikai visu okupētās Latvijas dzīvi, ievērojot VK(b)P/PSKP CX

norādījumus, bet arī LPSR IeTK/leM/VDK darbu pret skolu jaunatnes pretošanās

kustību. Skolu darbības un komunistiskās, ateistiskās un internacionālās (patiesībā-

pārkrievošanas) audzināšanas jautājumi pēc VK(b)P/PSKP norādījumiem bieži tika

apspriesti LK(b)P/LKP CX plēnumu un biroju sēdēs. Tēžu stenogrammas un lēmumi

ir saglabājušies. Šajā arhīva materiālu grupā atrodas arī LPSR Tautas izglītības

ministrijas, LĻKJS un Komunistiskās partijas pilsētu un rajonu komiteju ziņojumi

ar faktiem, kas iesniegti sēžu sagatavošanas gaitā. Pētniekam ir sevišķi svarīga ne

tikai lēmumu konstatējošā daļa, bet arī lemjošās daļas saturs, kas parasti izteica

VK(b)P/PSKP CX, resp., tās emisāru Latvijā uzskatus un slepenās direktīvas.

Otra materiālu grupa ir LK(b)P/LKP CX sarakstīšanās ar LPSR Tautas izglītības

ministriju, LĻKJS CX un citām iestādēm, kas apkopota sējumos "Par tautas izglītību

un skolām" 23. Atsevišķās lietās apkopoti skolu darba pārbaudes materiāli. 24 Kaut arī

šajās lietās ir vairāk atklātības nekā pilsētu un rajonu tautas izglītības nodaļas (TIN)

gada atskaitēs, kas iesniegtas LPSR Tautas izglītības ministrijai, tajās dominē "gaišie

toņi" par skolu attīstību "uz priekšu" un "uz augšu". Tāpēc pētniekam svarīga trešā

materiālu grupa - LPSR IeTK/leM/VDK v.c. slepenie ziņojumi, kas sūtīti uz LK(b)P/
LKP Centrālo komiteju. Tie apkopoti agrāk slepenajās "a" lietās. Tajās "vadošajam un

virzošajam spēkam" atklāti arī nepatīkamākie notikumi, lai gan ne visi un ne pilnībā.

Okupācijas laika vēstures pētniecībā unikāls avots ir LK(b)P/LKP CX ziņojumi

VK(b)P/PSKP Centrālajai komitejai.25 Nav noslēpums, ka šo dokumentu informācija

tika rediģēta un slīpēta atbilstoši esošajai politiskajai konjunktūrai un kārtējo partijas

kongresu un plēnumu lēmumiem, vadoņu runām un nostādnēm. Taču šie ziņojumi

sniedz tiešas un netiešas ziņas par daudziem okupētās Latvijas vēstures notikumiem.

Tā, piemēram, pēc 1949. gada genocīda pret latviešu tautu no oficiālās leksikas

pazuda visaptverošais jēdziens "tautas ienaidnieks", bet paplašinājās nosaukuma

"buržuāziskais nacionālists" lietošana. Salīdzinot VDK ziņojumus LKP CX un LPSR

Ministru Padomes priekšsēdētājam ar LKP CX ziņojumu Maļenkovam, redzam, ka

ziņojumā Maļenkovam skolu jaunatnes nacionālā pretošanās kustība nav nosaukta



tieši šajā vārdā, samazināta tās pret okupāciju vērstā darbība un mēģināts pierādīt,

ka tā caurmērā bijusi tikai huligāniska rīcība, kurā piedalījušies padomju varai

politiski un šķiriski naidīgu elementu bērni.

Trešā LVA Sociālpolitisko dokumentu daļas dokumentu grupa ir LĻKJS CX

arhīvs. LĻKJS CX patiesībā bija inscenēta LK(b)P/LKP CX struktūra, kurai bija jāat-

bild par skolu jaunatnes komunistisko audzināšanu un jādara t.s. melnais darbs ar

jaunatni. Tās pārskati par pusgadā un gadā paveiktajiem darbiem ir svarīgs avotu

materiāls, lai pētītu skolu jaunatnes dalību izvairīšanās un pretošanās kustībā. 26

Dienesta dokumentu daļas svarīgākā sastāvdaļa ir LPSR IeTK/leM/VDK krimi-

nāllietas27 pret "kontrrevolucionāro" skolu jaunatni.28 Pēc šiem dokumentālajiem

materiāliem var sīkāk izsekot skolu jaunatnes nacionālajai pretošanās kustībai un

tās dalībnieku likteņgaitām. Līdz šim izmantots gandrīz 200 sējumu. Taču arī sko-

lēnu apsūdzības lietās izmeklēta nevis arestētās personas darbība, bet gan tās

formāla piederība nelegālajai organizācijai, izmeklēšanā izmantojot kolektīvās vainas

principu. 29 Pratināšanas protokoli, kurus jaunieši parakstījuši, ir svarīgi dokumenti

pretošanās kustības izpētē, taču pētnieks nekad nevar būt pārliecināts, vai šie ar

čekista roku rakstītie sacerējumi, kuru mērķis bija nodrošināt rakstītāja karjeru un

iztēlot jauniešus par briesmīgiem noziedzniekiem, atbilst patiesībai. Čekas doku-

mentos neatspoguļojas fakti, ka pratināšanā jaunieši būtu fiziski un garīgi iespai-

doti. Ir bijuši gadījumi, kad jaunieši pret šiem čekistu sacerējumiem protestēja. Tā

"Koraļļu salu iekarotāju" organizācijas loceklis A. Runcis LPSR Augstākās tiesas

krimināllietu tiesas kolēģijas sēdē 1948. gada 19. janvārī paziņoja: "Visi pratināšanas

protokoli neatbilst īstenībai, jo tā, kā tajos rakstīts, es neesmu liecinājis. Parakstīt

protokolus mani piespieda, to saturu nenolasot." 30 Taču pēc atkārtotas pratināšanas

apsūdzētais vairs nebija spējīgs protestēt.

Bijušais Saukas lauksaimniecības tehnikuma audzēknis Voldemārs Zemītis

2000. gada 17. novembrī savās atmiņās rakstīja: "Pratināšanā čekisti pielietoja

iepriekš sastādītas liecības - ka esi piederīgs "organizācijai", kas arestētajiem bija

jāparaksta. Par atteikšanos parakstīt čekista sastādīto protokolu sita ar visiem

pieejamiem līdzekļiem (roku dūrēm, revolveriem, stiepļu kabeļiem). Man personīgi

divreiz tika pārsista galva, izdaudzīti zobi, salauzti kakla skriemeļi un izmežģīts

žoklis."31 Pratināšanā čekisti izmantoja kopš 1939. gada viņiem piešķirtās fiziskās

ietekmēšanas metodes.

Ne tikai pieaugušo, bet arī skolu jaunatnes nacionālās pretošanās kustības

dalībnieku izmeklēšanas un arestēto pratināšanas lietās redzama izmeklētāju un

pratinātāju tendence apsūdzētajiem jauniešiem ar varu pierādīt, ka viņi ir glabājuši

ieročus, plānojuši terora aktus, mēģinājuši to arī izdarīt un uzturējuši sakarus ar

"bandītiem" - kā čekisti sauca nacionālos partizānus.
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Acīmredzot čekistu rokās bija mums tagad nezināma instrukcija vai mutisks

norādījums visiem apsūdzētajiem "piešūt" terorisma plānošanu, īpaši tā īstenošanu.

Taču jāatzīst, ka izmeklētāju sekmes, lietojot pat visietekmīgākos pratināšanas

līdzekļus, ieskaitot fizisko ietekmēšanu, bija apmēram līdzīgas. Pirmkārt, ievērojot

pusaudžu vispārējo interesi par šaujamieročiem un sprāgstvielām, ieroču glabā-

šanu - ja ne pie paša arestētā, tad vismaz pie kāda kaimiņu zēna - skolu jaunie-

šiem parasti izdevās pierādīt. Otrkārt, dažreiz izdevās pierādīt, ka arestētais nodevis

ieročus citam jaunietim vai "bandītam", kas devies pie nacionālajiem partizāniem.

Treškārt, ļoti retos gadījumos izdevās pierādīt, ka ieročus skolu jauniešu organi-

zācija vākuši vai glabājusi, lai tos izmantotu cīņā, kad sāksies karš starp PSRS un

ASV. Ceturtkārt, nevienā gadījumā čekistiem nav izdevies pierādīt, ka skolu jaunat-

nes nacionālās pretošanās pulciņš būtu izdarījis bruņotus uzbrukumus partijas un

valdības vadītājiem. Tas liecina, ka skolu jaunatnes nacionālās pretošanās kustība

bija nevardarbīga, ideoloģiska un organizatoriska pretošanās.

No izmantotajiem publicētajiem vēstures avotiem, pirmkārt, jāmin komunistu

okupācijas laika prese -"Padomju Jaunatne",32 "Cīņa", 33 "Padomju Latvijas Skola",34

"Padomju Latvijas Komunists" v.c. žurnāli un laikraksti. Otrkārt, izmantoti atmiņu

krājumi,35 LU Vēstures un filozofijas fakultātes un autora savāktie tālaika liecinieku

atmiņu pieraksti, kas ir autora rīcībā. Tie liecina, ka skolu jaunatnes pretošanās
kustība bijusi plašāka, nekā to atspoguļo oficiālie dokumenti, kuros Kompartijas

un skolu vadība, ja vien bija iespējams, centās izlikties, ka "mundieris ir tīrs".

Sevišķi nozīmīgs jaunatnes nacionālās pretošanās kustības vēstures pētīšanas

avots ir pašu jauniešu un grupu vadītāju hronikas. Tāda ir Latviešu nacionālās

jaunatnes organizācijas Alūksnes vidusskolas pretošanās grupas "Tālavas sili"

hronika, ko rakstījusi grupas dibinātāja un vadītāja Līvija Eglīte (1945. gada 1. ok-

tobris - 1946. gada 8. februāris).
36 Nozīmīgi ir arī Okupācijas muzejam nodotie 37

vai raksta autora savāktie 38 jauniešu pretošanās kustības dalībnieku atmiņu pieraksti.

Sakopotais materiāls dod iespēju sākt analizēt Latvijas skolu jaunatnes dalību

nacionālajā pretošanās kustībā pret komunistu okupācijas varu. Taču pētījumi Krie-

vijas arhīvos un ārzemju bibliotēkās jāturpina.

2. Skolu jaunatnes izvairīšanās kustība (1944-1953)

Izvairīšanās kustība kā ārēji mazāk pretdarbīga forma okupācijas režīmam, it sevišķi

okupācijas sākumā, aptvēra plašas Latvijas iedzīvotāju aprindas un vecuma grupas.

Ar likumu noteiktās nodevas un klaušas laukos tika pildītas vairāk vai mazāk apzinīgi,

jo par to nepildīšanu draudēja sods. 39 Turpretī neobligātos okupācijas varas pasā-

kumus pēckara gados ignorēja; tajos parasti piedalījās atklātie kolaboranti un līdz-



skrējēji. Pie šādiem neobligātiem pasākumiem pieskaitāmas arī komunistu organizē-

tās sapulces un sarīkojumi, pēc kuriem parasti notika bezmaksas kinoizrādes. Izvai-

rīšanās attiecināma uz aicinājumiem stāties kolhozā, iznīcinātāju bataljonā, MOPR,

komjaunatnē, iekams tas viss nebija kļuvis par "obligātu brīvprātīgu" pasākumu. Par

"obligātiem brīvprātīgiem" pasākumiem jau no okupācijas pirmajām dienām pa-

sludināja piedalīšanos komunistu organizētajās vēlēšanu imitācijās, Kompartijas
vadoņu un valsts svētku oficiālu svinēšanu. Taču izvairīšanās gan no neobligātu, gan

arī no obligātu brīvprātīgu pienākumu pildīšanas jāpēta speciāli, izmantojot arhīvu

materiālus un šo notikumu dalībnieku (kuru paliek arvien mazāk) atmiņas. Pētīt

jaunatnes izvairīšanās kustību ir relatīvi vieglāk, jo skolas un studentu gados jaunat-

ne bija organizēta skolās, universitātēs un institūtos. Turklāt skolu jaunatnei kā

"komunisma cēlāju paaudzei" komunistu iestādes pievērsa īpašu uzmanību. Šeit

pievērsīsimies trim galvenajām jaunatnes izvairīšanās formām - atteikšanās stāties

pionieros un komjaunatnē, izvairīšanās no marksisma-ļeņinisma mācīšanās.

Padomju okupācijas vara jau 1944. gada rudenī okupētajā Latvijas teritorijā

organizēja septiņklašu un vidusskolu (8.-11. klase) mācību atjaunošanu. Kaut Latvijā

bija spēcīgas pamatizglītības tradīcijas, pēckara gados to traucēja vairāki apstākļi.
Pirmais jāmin skolotāju trūkums, kas radās 1944.-1945. gadā, kad daudzi

nacionāli noskaņotie skolotāji devās bēgļu gaitās uz Rietumiem. Daļa skolotāju bija

mainījusi dzīvesvietu, bet jaunajā vietā strādāt par skolotāju nepieteicās, jo šis

darbs bija strādāts nacistu varas laikā. Lai nokomplektētu brīvās vietas, par skolo-

tājiem bieži vien pieņēma īsus pedagoģijas kursus beigušas, tikko vidusskolu ab-

solvējušas meitenes, kā arī zēnus (zēniem izsniedza "broņu", kas pasargāja tos no

tūlītējas iesaukšanas armijā).

LK(b)P CX sekretārs F. Titovs 1945. gada 10. aprīlī izziņā "Par kadru sastāvu

un audzināšanu LPSR" VK(b)P CX rakstīja, ka padomju un saimnieciskais aparāts

izrādījies piesārņots ar neuzticamiem, svešiem un atklāti naidīgiem pretpadomju

elementiem. Tā no 5494 skolotājiem, sīkāk apzinot 2847 (51,10%), izrādījās, ka

tikai 87 ir VK(b)P biedri (1,50%), ar augstāko izglītību -632 (11,50%), ar nepabeigtu

augstāko izglītību -741 (13,40%), ar vidējo izglītību -979 (17,80%), bet 495 skolo-

tājiem (9%) trūkst pat vidējās izglītības. 40

Otrais traucēklis bija karadarbības rezultātā izpostītās skolu ēkas un apkārtnes

teritorija. Kara laikā daudzas skolas bija pārvērstas par hospitāļiem, bet skolas

inventārs iznīcināts un izvazāts. Tādējādi skolas vajadzēja iekārtot citās, bieži vien

mācībām nepiemērotās telpās bez nepieciešamā inventāra.

Kā trešais jāmin mācību grāmatu un mācīblīdzekļu trūkums. Skolotāji bija spiesti

jauno mācību vielu izklāstīt mutiski. Tas skolēniem apgrūtināja apgūt mācību

priekšmetu, sevišķi pirmajās četrās klasēs, kur bērni nepaspēja dzirdēto pierakstīt.
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Pretēji komunistu propagandas apgalvojumam par padomju bezmaksas izglītības

sistēmas priekšrocībām un sasniegumiem jāsaka, ka patiesais stāvoklis tajā laikā

nereti bija pavisam neapmierinošs. LK(b)P/LKP CX Skolu daļas sarakste ar pilsētu

un apriņķu komiteju skolu daļām un TIN liecina, ka skolas netika laikā remontētas,

trūka mācību grāmatu, karšu un citu mācīblīdzekļu. 41 Padomju izglītības sistēmas

negatīva iezīme bija arī tā, ka daudziem jauniešiem no "sociāli svešu elementu" vai

"tautas ienaidnieku" ģimenēm, vai arī tādiem, kuru radi dzīvoja ārzemēs, bija liegta

iespēja izvēlēties skolu (piemēram, jūrskolu, Juridisko fakultāti) atbilstoši savas

garīgās un fiziskās attīstības līmenim un interesēm.

Ceturtais trūkums skolu darbā bija straujā skolu programmu maiņa un skolu

mācību satura komunistiskā politizācija. Vēsturē mācīja tikai PSRS vēsturi (pēc
A. Šestakovas grāmatas, kas turklāt bija pieejama tikai krievu valodā). Latvijas vēsturi

skolās pēckara gados nemācīja pat PSRS vēstures ietvaros. Literatūrā apguva krievu

un citu PSRS tautu literāros darbus, ģeogrāfijā - PSRS ģeogrāfiju. Vācu un angļu

valodu, kas Latvijā bija tradicionālas svešvalodas, mācīja tikai formāli, jo nākotnē

to lietošana nebija paredzēta. Turpretī pastiprināti sāka mācīt "lielā Ļeņina visiem

saprotamo valodu" - krievu valodu, kurā drīz vien runāšot visa cilvēce. Vecāko

klašu zēni un meitenes vingrinājās militārajā mācībā - soļošana ierindā ar koka

šautenēm, dziedot Sarkanās armijas dziesmas. Nodarbības vadīja t.s. vojenruki,

kas parasti bija demobilizētie Sarkanās armijas virsnieki. Visu konfesiju ticības

mācību no skolu programmām izsvītroja. Skolotājiem uzdeva pelt buržuāzisko

izglītības sistēmu un slavēt sociālistisko kā iespējami labāko pasaulē.

Kaut arī skolotāju trūka, jau pirmajos pēckara gados sākās nežēlīga skolotāju

rindu politiskā tīrīšana - atlaida no darba un pat arestēja skolotājus, kuri bija

darbojušies "Tautas palīdzībā", vadījuši "Latvju jaunatni", bijuši mobilizēti Latviešu

leģionā vai atgriezušies no bēgļu gaitām Rietumos. No darba atlaida arī tos skolo-

tājus, kuru piederīgie vai radi bija izsūtīti, dienējuši vācu armijā vai ieņēmuši kādus

amatus nacistu laikā.

Pionieru un komjauniešu mazo skaitu skolās, skolēnu nesekmību (1947./1948. mā-

cību gadā 50 156 skolēni jeb 20%), vājo komunistiskās audzināšanas darbu, mācīb-

līdzekļu trūkumu un pat neremontētās skolu telpas komunistu vadoņi centās iz-

skaidrot ar "šķiras ienaidnieka" iefiltrēšanos skolās. Tā, lai gan 1947./1948. mācību

gadā "kaitīgie" skolotāji bija arestēti, skolās vēl strādāja daudz komunistiem poli-

tiski neuzticamu skolotāju - 250 bijušo aizsargu, 16 bijušo sociāldemokrātu,

88 kulaku ģimeņu atvases. 11% skolotāju bija vidējā izglītība.42
LK(b)P CX biroja

lēmumā "Par pasākumiem inteliģences audzināšanas uzlabošanai" rakstīts: "Neska-

toties uz ievērojamiem panākumiem augstskolu, vidusskolu un pamatskolu pado-

mizācijā, stāvokli zinātnes un audzināšanas frontē nevar uzskatīt par apmierinošu.
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Konstatējami fakti, kad no augstskolu katedrām ceļ priekšā bērniem un jauniešiem

pretpadomju uzskatus, [..] lai samazinātu krievu un padomju zinātnes sasnie-

gumus."
43 Par skolu direktoriem rajonu un pilsētu partijas komitejas parasti iecēla

partijas biedrus vai komjauniešus, bet t.s. politisko priekšmetu skolotāji tika pa-

kļauti atestācijai, t.L, pēc ieskatiem vai nu atļāva, vai neatļāva skolā strādāt.

Par okupācijas laika skolu sistēmas būtisku sastāvdaļu kļuva pēc PSRS piere-

dzes ieviestās oktobrēnu, pionieru un komjauniešu organizācijas. Jau no astoņu

gadu vecuma skolēniem centās iemācīt mīlēt Padomju dzimteni, Komunistisko

partiju un tās vadoņus, ieaudzināt ateistisko pasaules uzskatu un internacionā-

lismu, t.L, pārliecību, ka krievu tauta ir pārāka par citām tautām. Oktobrēnus un

pionierus sauca par "Iļjiča mazbērniem", bet Vissavienības Ļeņina Komunistiskās

Jaunatnes savienības filiāle - Latvijas Ļeņina Komunistiskās Jaunatnes savienība

(LĻKJS) bija "partijas kadru kalve". Oktobrēniem pazīšanās zīme bija piecstūraina

zvaigznīte, pionieriem - sarkans kaklauts, bet komjauniešiem - komjaunatnes

nozīme -sarkans karodziņš ar uzrakstu krievu valodā "BfIKCM".

Skolās izveidoja arī speciālus ārpusklases komunistiskās audzināšanas plānus.

Plānotajos pasākumos - pionieru un komjauniešu sapulces skolā, ierindas skates,

politinformācijas, internacionāli draudzības vakari, tikšanās ar vecajiem boļševi-

kiem, kuriem personiski bija "piestiprināta" viena vai vairākas skolas un šo skolu

pionieru un komjaunatnes organizācijas un kuru uzdevums bija komunistiski

audzināt to dalībniekus, - pionieriem un komjauniešiem bija obligāti jāpiedalās.

Vismaz trīs politiski priekšnoteikumi veicināja to, ka skolēnu izvairīšanās kus-

tība kļuva par pretošanās kustību. Pirmkārt, tā bija plašā bruņotā pretošanās

pēckara gados, kurā, pēc LPSR lekšlietu ministrijas datiem, piedalījās apmēram

20 000 nacionālo partizānu un nelegālistu. Viņi aicināja jauniešus nestāties

komjaunatnē, draudēja tiem ar sankcijām, aktīvākajiem komjauniešiem un kom-

jaunatnes sekretāriem pat ar nāves sodu. Otrkārt, jaunieši atcerējās 1941. - oku-

pācijas gada vasaru, kad pašaizsardzībnieki bez tiesas sprieduma nošāva lielāko

daļu aktīvo komjauniešu. 44 Kaut arī daļa mazāk izglītoto un ne tik patriotiski

noskaņoto jauniešu saprata, ka komjaunatne tiem sola vieglas karjeras iespējas,

tomēr 1941. gada okupācijas varas genocīda ietekmē tie baidījās iestāties poli-

tisko kolaborantu rindās. Treškārt, lielu ietekmi uz jaunatni atstāja Latvijas inte-

liģences un tautas lielākās daļas antikomunistiskais noskaņojums, kas - īpaši

pēc 1940.-1941. gada valsts komunisma okupācijas veiktā genocīda - bija vērsts

pret komunistu politiku. LK(b)P CX 1946. gada ziņojumā "Fakti par Latvijas PSR

inteliģences dažādu grupu noskaņojumu" bija spiesta atzīt, ka inteliģence runā

Par izsūtīšanām uz Sibīriju un par to, ka visus partizānus uzskata par tautas

ienaidniekiem; ka inteliģence uztraucas par mazizglītotu krievu pieplūdumu Latvijas
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PSR. Taču ieceļojušie "krievi prasa izmest no apgrozības latviešu valodu un ieviest

tikai krievu valodu" 45. Tādējādi šķiru cīņa Latvijā notiekot zem buržuāziskā nacio-

nālisma karoga.

Par pionieru un komjauniešu skaitu Latvijas skolās īpaši interesējās LĻKJS CX.

Jau sākot ar 1945. gadu, gada pārskatos tā sniedza datus par pionieru un komjau-

niešu skaitu skolās, apriņķos un visā valstī kopumā un uzskatīja to par svarīgu

jaunatnes komunistiskās audzināšanas rezultātu. Tā 1945. gada pārskatā minēts,

ka no 772 Latvijas skolām 181 skolā (U, 23,40%) noorganizētas un darbojas

komjaunatnes organizācijas, tātad aptuveni katrā ceturtajā skolā. No 24 899 kom-

jaunatnes vecuma skolēniem komjaunatnē bija iestājušies 2739, t.L, viens procents

no visiem komjaunatnes vecuma skolēniem. Tātad komjaunatnē bija iestājies tikai

katrs vienpadsmitais skolēns. 46 Skolu komjaunatnes organizāciju proporcionāli

lielākais skaits salīdzinājumā ar komjauniešu skaitu liecina par to, ka skolu kom-

jaunatnes organizācijas tika veidotas pēc skolas administrācijas rīkojuma. Komjau-

natnes organizācijā visbiežāk iestājās no Krievijas atgriezušies bēgļi, kā arī jaunieši,

kuri cerēja ieņemt atbildīgus amatus vai saņemt atbrīvojumu no iesaukšanas

Sarkanajā armijā. Rezultātā komjaunatnē pārsvarā bija jaunieši ar "pāraugušu" stāžu

un nelatvieši. īpaši atturīgi komjaunatnē stājās Kurzemes apriņķu skolu jaunieši-

-1945. gada rudenī no 15-18 gadu veciem jauniešiem tikai 2,90%-7,80% bija

komjaunieši.
1. tabula

LĻKJS biedru skaits Kurzemes apriņķos 1945. gadā 47

1. tabulā redzam, ka komjaunatnes vecuma komjauniešu Kurzemes apriņķos

bija tikai daži procenti. Vairākums (97,10-92,20%) bija "veco" komjauniešu. Tas

izteikti liecina par Kurzemes skolu jauniešu izvairīšanos no šīs organizācijas.

Komjaunatnes Centrālās komitejas statistika liecina, ka Latvijas lauku skolās

jaunieši daudz biežāk izvairījās stāties komjaunatnē nekā pilsētu skolās.

Apriņķis Komjauniešu
skaits

No tiem %

15-18 gadu veci

Aizputes 126 4,70

Talsu 204 2,90

Ventspils 140 5,70

Liepājas 156 5,10

Tukuma 178 14 7,80

Kuldīgas 162 11 6,70



2. tabula

Komjauniešu skaits Latvijas lauku un pilsētu vispārizglītojošajās skolās 1945. gadā
48

Arī 194571946. mācību gadā lauku jaunieši izvairījās iestāties pionieru un

komjaunatnes organizācijā, sevišķi nepilnajās vidusskolās un pamatskolās. 3. tabulā

apkopotie dati liecina, ka iedzīvotāji pionieru organizāciju salīdzinājumā ar kom-

jaunatni uzskatīja par mazāk politizētu. Turklāt pionieru vecuma bērni ne vienmēr

izprata šīs organizācijas būtību. Tāpēc nepilnajās vidusskolās pionieru skaits pieauga

straujāk nekā komjauniešu. Piecos Latvijas apriņķos pionieru organizācijas nebija

22-71% skolu, bet astoņos -51,50-100% skolēnu izvairījās iestāties komjaunatnē.

3. tabula

Nepilnās vidusskolas, kurās 1945./1946. mācību gadā nebija pionieru

un komjaunatnes organizācijas
49
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Skolas Nepilnas Vidusskolas Kopa %

vidusskolas

Lauku skolas 402 77 479 19,50

Pilsētu skolas 419 1564 1983 80,50

Nepilno Nav komjaunatnes

organizācijas

Nav pionieru

Apriņķis vidusskolu organizācijas

skaits
skaits % skaits %

Aizputes 21 9,50 33,30

Bauskas 32 22 68,70 ? ?

Valkas 23 17 73,90 34,70

Daugavpils 66 34 51,50 15 22,70

Ludzas 43 4,60 ? ?

Liepājas 28 ? ? ? ?

Madonas 43 43 100 6,90

Rīgas 65 19 29,20 12,30

Talsu 29 29 100 10 34,40

Tukuma 20 ? ? ? ?

Jelgavas 26 21 80,70 7,60

Kuldīgas 40 34 85 20 71,40



4. tabula

Septiņgadīgās skolas, kuras 1945./1946. mācību gadā nebija komjaunatnes

un pionieru organizācijas 50

4. tabulas dati liecina, ka Liepājas, Madonas, Talsu un Tukuma septiņgadī-

gajās skolās nebija ne pionieru, ne komjaunatnes organizācijas. Saprotams, ka

tas bija šo skolu skolotāju, vecāku, kā arī pašu skolēnu nopelns. No 260 skolām

253 (97,30%) nebija komjaunatnes organizācijas, bet 104 (41,10%) - pionieru

organizācijas.

Par skolotāju un skolu jaunatnes izvairīšanos no komunistiskās audzināšanas

pasākumiem liecina gan apriņķu tautas izglītības nodaļu, gan arī komjaunatnes

apriņķu komiteju skolu daļas atskaites un LĻKJS CX ziņojumi LK(b)P Centrālajai

komitejai. No šiem dokumentiem var secināt, ka skolu jaunatne izvairījusies no

komunistiskās audzināšanas pasākumiem vairāku iemeslu dēļ. Pirmais iemesls.

Daudzi skolu direktori un skolotāji mēģināja labi veikt mācību darbu, neiekļaujot

tajā komunistisko audzināšanu un jaunatnes komunistiskās organizācijas. Tā LĻKJS

Kuldīgas apriņķa komitejas Skolu daļas atskaitē LĻKJS CX kā negatīvs piemērs

minēta Skrundas septiņgadīgā skola. Atskaitē konstatēts, ka "par īpašu skolas

direktora nekompetenci uzskatāma Skrundas 7-gadīgās skolas direktora pārliecība,
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Septiņgadīgo
skolu

Nav komjaunatnes

organizācijas

Nav pionieru

organizācijasApriņķis
skaits

skaits % skaits %

Aizputes 100 67

Bauskas 86 28

Valkas 11 11 100 54

Daugavpils 101 97 96 23 23

Ludzas 55 53 96 11

Liepājas 17 17 100 17 100

Madonas 100 100

Rīgas 17 17 100 12

Talsu 11 11 100 11 100

Tukuma 14 14 100 14 100

Jelgavas 100 75

Kuldīgas 100 85

Kopā 260 253 98,10 104 62,90



ka ar pionieru organizācijas lietām nav jānodarbojas skolas direktoram" 51

. Apriņķa

komitejas Skolu daļa ziņoja arī LK(b)P CX, ka Skrundas septiņgadīgajā skolā par

direktoru strādā biedrs Plosins, kurš dienējis ieroču SS vienībā. Arī Kuldīgas skolotāji

izteikušies: "Vai tad nedrīkst strādāt bez politikas, vai nevarētu bez komjaunatnes

un pionieru organizācijas?" 52

1946. gada 14. jūlija "Cīņas" ievadrakstā nosauktas Liepājas apriņķa Tāšu un

Ziemupes nepilnās vidusskolas, kurās pret pionieru un komjauniešu organizācijas

izveidošanu uzstājoties kā skolēni, tā skolotāji. Tāds pats stāvoklis esot Ulmāles,

Nīkrāces un Limbažu skolās, kur komjauniešu un pionieru organizācijai neesot

nekāda atbalsta. 53 LK(b)P Kuldīgas pilsētas komitejas Skolu daļa apriņķa avīzē

"Padomju Kuldīga" rakstīja: "Kuldīgas pilsētas skolas disciplīna ir ļoti augstā līmenī,

bet Saldus vidusskolā ne klasēs, ne skolotāju istabā nav nevienas zīmes, kas rā-

dītu, ka tā ir padomju skola. Neredzam neviena mūsu valstsvīra ģīmetni, ne plakātu.

Sapulcēs piedalās tikai trešā daļa skolas audzēkņu, nāk, kad un kam iešaujas

prātā."54 LĻKJS CX bija uztraukusies, ka Ventspils 5. vidusskolā un Valkas apriņķa
skolās nesasauc nevienu atklāto komjauniešu sapulci. Madonas apriņķa Sāvienas

nepilnās vidusskolas direktors uzskatīja, ka viņš nevar atbalstīt pionieru organizā-

ciju, jo viņam nav pietiekamu politisko zināšanu. Pret šādiem apolitiskiem skolo-

tājiem un skolu direktoriem vērsās LĻKJS CX sekretārs P. Dzērve rakstā "Par

dažādiem trūkumiem skolu jaunatnes komunistiskajā audzināšanā", kur viņus

nosauca par "atkritējiem un gaišās padomju valsts noliedzējiem". P. Dzērve apgal-

voja, ka "mūsu īstā padomju jaunatne ir patiesi vislaimīgākā jaunatne pasaulē. Tā

dzīvo sabiedrībā, kur pie varas atrodas paši darbaļaudis, kur nav muižnieku un

buržuāzijas, nav šķiru, kas ekspluatē un nomāc tās garīgo attīstību. [..] Tāpēc

jāveic nikna cīņa pret tautas ienaidniekiem, kas grib aizēnot mūsu dzīves saulainos

apvāršņus." 55

Par otru iemeslu, kāpēc jaunatne izvairījās iesaistīties politiskajā kustībā, par-

tijas vadītāji uzskatīja jaunatnes politiskās audzināšanas trūkumu gan mācību, gan

ārpusklases darbā. Ar jaunatnes politisko audzināšanu nenodarbojoties ne skolo-

tāji, ne skolu direktori. Arī 1946./1947. mācību gada skolu atskaitēs LK(b)P pilsētu

un apriņķu komiteju skolu daļām, kā arī LK(b)P CX atskaitē par stāvokli skolās

konstatēts, ka komunistiskā audzināšana mācību stundās nav uzlabojusies, bet

vietumis pat pasliktinājusies. "Audzināšanas darbā - vēstures un literatūras stun-

dās nepielieto analītiski sintētiskās metodes. īpaši Kurzemes skolēni slikti pārvalda

krievu valodu un literatūru," - tā rakstīts LK(b)P CX atskaitē par Latvijas skolu

stāvokli. "Sacerējumos par Raini - ideālistisks noskaņojums, skolēni slikti zin Saksi,

Sudrabkalnu un Šolohovu. 12. klasē Aizputes vidusskolā, analizējot Annas Kareņinas

raksturojumu, kāda skolniece atbildēja, ka viņa ir slikta sieviete, pametusi vīru,
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saimniecību un bērnu."56 Skolēni pilnīgi neprotot raksturot PSRS saimniecību.

Buržuāziski nacionālistiskā ietekme gan uz skolēniem, gan skolotājiem vislatvis-

kākajā Latvijas novadā -Kurzemē, sevišķi Aizputē, Kuldīgā un Talsos, izpaužoties

visredzamāk. 57

Protams, komunistu vadītāji savās atskaitēs, ziņojumos un publikācijās ne ar

pusvārdu neminēja, ka pati "komunisma cēlāju jaunā paaudze" ir galvenā vaini-

niece un izvairās no komunisma idejām. Sekojot šablonam, par vainīgajiem tika

uzskatīti "šķiras ienaidnieki" -pagaidām vēl pašu zemē. 1946. gada 14. jūlijā LK(b)P
CX izdevums "Cīņa" ievadrakstā apgalvoja: "Jāņem vērā, ka vēl atlikušie naidīgās

šķiras elementi, sevišķi buržuāziskie nacionālisti - šie fašisma ķēdessuņi, visādi

cenšas uzspiest jaunatnei savu naidīgo ideoloģiju, cenšas sagandēt jaunatnes apziņu

ar melīgiem izdomājumiem." 58

Okupācijas vara sevišķi bija uztraukusies par vājo antireliģisko propagandu

skolās. Vecāku ietekmē skolēni apmeklējot baznīcu. Kā ziņoja Rēzeknes apriņķa

Tautas izglītības nodaļas vadītājs, 1946. gadā Latgalē Lieldienās skolā neesot

ieradušās apmēram divas trešdaļas skolēnu. 59 Komunisti ar šādu stāvokli neva-

rēja samierināties. "Latvijas katoļu baznīcas padomizēšanas darbā un lai veiktu

tās darbību iedzīvotāju vidū padomju varai nepieciešamajā virzienā, VK(b)P CX

Latvijas birojs ieteica koncentrēt uzmanību uz Latvijas katoļu galvu metropo-

lītu Springoviču. [..] Būtu labi, ja Springoviču izmantotu plašāk ārpus PSRS un

atrautu no Romas." 60 Tā 1946. gada 4. jūnija ziņojumā VK(b)P CX rakstīja Lat-

vijas biroja priekšsēdētājs V. Rjazanovs. Taču pozitīvu rezultātu V. Rjazanova

darbam nebija -A. Springovičs uz ārzemēm nebrauca, un, kā atzinās pats V. Rja-

zanovs, 476 693 cilvēki (tātad 24%) no Latvijas iedzīvotājiem uzskatīja sevi par

katoļticīgo.

Lai palielinātu pionieru un komjauniešu skaitu skolās piespiedu brīvprātības

ceļā, komunisti izplatīja draudus, ka tiem, kas neiestāsies komjaunatnē, neļaus

pabeigt vidusskolu un iestāties augstskolā, ka vecākus, kuri neļauj bērniem stā-

ties komjaunatnē, ieskaitīs kulakos, tautas ienaidniekos un izvedīs uz Sibīriju.

Pensionāre Valija Kronberga savās atmiņās raksta: "Par pionieriem neko nemāku

teikt, bet komjaunatnē gan vēl pēc piecdesmitā gada lika stāties ar varu, jo, ja

atteicās stāties, tad draudēja, ka neļaus beigt skolu. Varēja nestāties, bet tad

cilvēks tika uzskatīts par pretvalstisku."61

Pionieru un komjauniešu organizāciju skaita palielināšanu veicināja masu

deportācijas 1949. gadā, lai gan, kā redzēsim, izveda arī 152 komjauniešus no

kulaku ģimenēm. Nav noliedzams, ka daudzi iestājās Kompartijā un komjaunatnē,
lai izvirzītos darbā un sabiedriskajā dzīvē. Taču 1949. gada 25. marta deportācija

parādīja, ka personām ar "iedzimto grēku" (buržuāziska izcelšanās, sakari ar na-
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cionālajiem partizāniem v.c.) arī komjaunatnes biedra karte ne tikai nedeva iespēju

pabeigt mācības, bet daudzi gadi bija jāpavada katorgā Sibīrijā. Taču simtprocentu
"pionierija" un komjaunatne arī t.s. jauno republiku skolās bija komunistu mērķis,
kuram diemžēl šīs republikas nemaz netuvojās. Tā sasniegšanai okupācijas vara

izmantoja PSKP Centrālo komiteju.

5. tabula

Skolu komjaunatnes organizācijas

(1953. gada 1. janvārF)

PSKP CX plēnuma "Par cīņas pastiprināšanu pret buržuāziskā nacionālisma

izpausmēm Lietuvas, Latvijas, Igaunijas republikās" lēmuma sagatavošanas gaitā
bez pārējām izziņām LĻKJS CX bija sagatavojusi pārskatu par pionieru un kom-

jauniešu darbu 1952.-1953. gadā.
63 Blakus sasniegumiem (skolās 21 017 kom-

jauniešu) atklājās arī trūkumi. Kā redzams 5. tabulas 1.-3. ailē, 1953. gada 1. janvārī
755 skolās bija 79,10% komjaunatnes organizāciju ar komjauniešu skaitu no 5 līdz

25. Tas nevarēja jūtami ietekmēt skolas komunistiskās audzināšanas darbu. LK(b)P
pilsētu un rajonu komitejas bija panākušas, ka skolās bija nodibinātas komjaunatnes

organizācijas, bet tās bija mazskaitliskas. Tas liecina par to, ka skolotāju, bērnu

vecāku un skolēnu vidū komjaunatne nebija populāra. Līdzīga attieksme bija vēro-

jama arī pret pionieru organizāciju. Vairākos Kurzemes rajonos pionieru organizācijā

nebija iestājusies pat puse pionieru vecumu sasniegušo skolēnu, piemēram, Saldus

un Dundagas rajonā - 35%, Liepājā -40 procentu.

Arī Latgalē skolēni nelabprāt stājās pionieros. Tā Daugavpils rajona Kalupes

septiņgadīgajā skolā no 53 pionieru vecuma bērniem pionieros iestājās tikai de-

viņi (16,90%), Silavišķu 1. pamatskolā no 32 - pieci (15,60%). Vairākās skolās

Nr. Pirmorganizācijas Komjauniešu skaits

P- pirmorganizācijā
skaits %

1. 228 23,90

2. 252 26,40 6-9

3. 275 28,80 10-25

4. 93 9,70 26-50

5. 66 6,90 51-100

6. 19 1,90 101-150

7. 21 21,00 151-300

Kopā 954 118,60 21 017
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1953. gadā neviens skolēns nebija uzņemts pionieros. Analizējot pārskata datus,

LĻKJS CX secināja: "Šāda situācija iespējama, jo pionieru darbs ir nepietiekamā

līmenī, skolu vadība un skolēnu vecāki neizprot pionieru organizācijas jēgu, ir vāji

pionieru vadītāju kadri." 64 Tādējādi redzam, ka deviņus gadus pēc otrās padomju

okupācijas komunistu varai, kaut arī bija izmantoti visi tās rīcībā esošie admi-

nistratīvie un ideoloģiskie piespiešanas līdzekļi, nebija izdevies jaunatni iekļaut savās

jaunatnes organizācijās un tā nevarēja lepoties ar panākumiem.

Izvairoties no iestāšanās komunistiskajā jaunatnes organizācijā, jaunatne un

skolotāji aizstāvēja Latvijas nacionālās pedagoģijas tradīcijas, atzīstot, ka skolas

galvenais uzdevums ir dot skolēniem plašas zināšanas, nevis iemācīt Komunistis-

kās partijas saukļus un lozungus. Jaunatni no iestāšanās komunistu politiskajās

organizācijās atbaidīja Krievijas impērijas slavinājumi vēstures stundās, literatūras

mācīšanas pārvēršana par daiļdarba varoņu dalīšanu progresīvajos un reakcio-

nārajos, latviešu valodas nemācīšana, toties krievu valodu latviešu skolās pasniedza
4-6 stundas nedēļā. Izvairīšanās no komjaunatnes un pionieru organizācijas bija

viens no skolēnu, viņu vecāku un skolotāju protesta veidiem pret komunistisko

okupāciju un komunistiskās ideoloģijas uzspiešanu.

Tāpat kā Latvijas skolu jaunatne, arī studenti pēc otrās padomju okupācijas 1944./

1945. mācību gadā aktīvi, augstskolai raksturīgās formās piedalījās jaunatnes nacio-

nālajā izvairīšanās kustībā. Studentu izvairīšanās kustība lielākajā daļā Latvijas

augstskolu pagaidām vēl nav pētīta, izņemot Latvijas Universitāti. Tā raksturota

grāmatā "Latvijas Valsts Universitātes vēsture (1940-1990)" nodaļā "Politiskā audzi-

nāšana un pretošanās kustība" 65. Lai gan studentus pirms uzņemšanas augst-

skolā "filtrēja" attiecīgas iestādes, viena no parastākajām pat "izfiltrēto" studentu

protesta formām bija politiska rakstura mācību priekšmetu lekciju neapmeklēšana

un eksāmena nekārtošana. LVU programmā kopš 1944. gada obligāts mācību

priekšmets bija VK(b)P vēsture, ko studenti sauca par "ticības mācību". Pēckara

pirmajos gados daļa studentu šo priekšmetu ignorēja. Šī protesta forma pirmām

kārtām skāra Marksisma-ļeņinisma katedru, kas šo "ticības mācību" mācīja. No

LVU 1944./1945. mācību gada atskaites redzams, ka vislielākā uzmanība tikusi

pievērsta Staļina darba "Par Lielo Tēvijas karu" un "VK(b)P vēstures īsā kursa"

studēšanai. Vairākas nodaļas, piemēram, par dialektisko un vēsturisko materiālismu,

bija jāzina no galvas. 1944./1945. mācību gada pirmajā semestrī eksāmens šajā

priekšmetā bija jākārto 1862 LVU studentiem, bet 699 studenti (37,50%) uz

eksāmenu neieradās. Katedras vadītāja prof. V. Miškes atskaitē, kas nosūtīta arī uz

LK(b)P CX kā ziņojums, rakstīts: "Katedra vēlas, lai Universitātes vadība noskaidro

iemeslu, kādēļ radies tik liels iztrūkstošo skaits."66 Savukārt no tiem 1163 stu-

dentiem, kas bija ieradušies uz eksāmenu, 52 studenti (4,47%) saņēma neap-

mierinošu atzīmi. Tātad kopumā 44,90% studentu faktiski izvairījās no VK(b)P vēstu-
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res īsā kursa studēšanas. Šie pašu komunistu sniegtie skaitļi liecina, ka LVU studenti

masveidīgi protestēja pret komunistiskās monoideoloģijas piespiedu izplatīšanu.

Stāvoklis neuzlabojās arī otrajā semestrī - uz marksisma-ļeņinisma pamatu

eksāmenu ieradās 915 (48,20%) studentu. Jaunās "ticības mācības" studijas

Latvijas Valsts universitātē bija vēl vairāk pasliktinājušās. 67 Tas liecina par universi-

tātē valdošo uzskatu - nepolitizēt mācību darbu, nejaukt zināšanas ar komunistisko

politiku. Arī lekciju apmeklējums, kā rakstīja prof. V. Miške, bija ļoti zems. Paralēli

lekcijām, kuras lasīja visu kursu studentiem kopā, notika semināri. Gatavojoties

semināram, bija jāmācās Staļina biogrāfija, jāstudē Ļeņina un Staļina "ģeniālie"
darbi un VK(b)P dokumenti. Prof. V. Miške atzina, ka semināru nodarbībās ievē-

rojama daļa studentu piedalās neregulāri, bet tie, kas piedalās, ir pasīvi, nav seminā-

ram gatavojušies un nekā nezina par uzdoto tēmu. Kā redzams no Marksisma-

ļeņinisma katedras atskaitēm, arī nākamajos mācību gados stāvoklis nebija uzla-

bojies. Tā 1946./1947. mācību gadā VK(b)P vēstures lekcijā piedalījies 50-80%

studentu, turpretī specialitātes priekšmetu apmeklētība bijusi teicama. Lai stāvokli

uzlabotu, Marksisma-ļeņinisma katedra vērsās ar apkārtrakstu pie fakultāšu dekā-

niem un lūdza administratīvi nodrošināt VK(b)P vēstures lekciju apmeklētību, pretējā

gadījumā atņemot studentiem stipendiju. Draudi atņemt stipendiju nedaudz līdzēja,

tā var spriest pēc 1947./1948. mācību gada atskaites, kurā apgalvots, ka lekcijas

klausījušies 85-95% studentu.68 Daļa apmeklētāju, protams, bija "pierakstīta".

Ar "šķiriski svešo" un "neapzinīgo" studentu atskaitīšanu LVU vadība panāca,

ka 1946./1947. mācību gadā uz marksisma-ļeņinisma pamatu eksāmenu ieradās

88,60% studentu, bet to nenokārtoja 4,30 procenti. 69 Ar LVU rektora 1947. gada

7. aprīļa pavēli marksisms-ļeņinisms tika ierakstīts LVU valsts eksāmenu sarakstā, 70

un tā bija vēl viena partijas un čekas iespēja atbrīvoties no neapzinīgajiem studen-

tiem, viņiem "izkrītot" šajā politiski vissvarīgākajā eksāmenā.

1947.-1949. gadā okupācijas varas ekonomisko un politisko spaidu rezultātā

mazinājās LVU studentu izvairīšanās no marksisma-ļeņinisma pamatu lekcijām,

semināriem un eksāmena kārtošanas. 1948./1949. mācību gadā universitātē uz

marksisma-ļeņinisma pamatu eksāmenu ieradās jau 96% studentu. 71 Politizējot

tālāk LVU mācību programmu, 50. gadu sākumā ieviesa visiem obligātu dialektiskā

un vēsturiskā materiālisma kursu, arī tajā padziļināti studēja Staļina darbus un

"VK(b)P vēstures īso kursu" (sevišķi 4. nodaļu "Par dialektisko un vēsturisko

materiālismu"). Tā kā LVU Dialektiskā un vēsturiskā materiālisma katedras mācīb-

spēku lielākā daļa bija iebraukusi no brālīgajām republikām, bieži vien lekcijas lasīja

krievu valodā. 1952. gada 17. jūnijā LVU partijas aktīva sanāksmē šīs katedras

vadītāja M. Jakobsone ziņoja, ka universitātē dialektisko un vēsturisko materiālismu

latviešu valodā spēj lasīt tikai pāris cilvēku. Arī 1954. gada 20. oktobra LVU Kom-

partijas pirmorganizācijas slēgtā pilnsapulce atzina, ka studenti neapmeklē obligātās
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marksisma-ļeņinisma un politiskās ekonomijas lekcijas. 72 Nereti studenti neap-

meklēja arī politizētās lekcijas humanitārajos priekšmetos izraudzītajā specialitātē.

Tā A. Grigulis LVU Kompartijas komitejā sūdzējās, ka viņa lekcijās reti piedalās

students 0. Vācietis un I. Plotnieks. 73 Studentu izvairīšanās no marksisma-ļeņinisma

un citām politizētām lekcijām, kurās centās radīt ačgārnu priekšstatu par dzīvi un

mākslu, bija svarīgs LVU studentijas pretošanās veids komunistiskajai mono-

ideoloģijai un okupācijas varai. Lai novērstu "ļaunprātīgu" lekciju neapmeklēšanu,

LVU partijas komiteja uzdeva pastiprināt individuālo darbu ar studentiem.

Jāsecina, pirmkārt, ka ne skolu jaunatnes, ne studentu (ne arī abu kopā) izvai-

rīšanās kustība netika inspirēta ne no iekšzemes, ne ārvalstīm. Nebija neviena šīs

kustības organizēšanas un vadības ideoloģiskā vai organizatoriskā centra. Toties

pastāvēja daudzi okupācijas varas centri, kas nodarbojās ar izvairīšanās kustības

apspiešanu, un darbojās daudzi okupantu kompradori. Otrkārt, gan skolu jaunat-

nes, gan studentu nacionālā izvairīšanās kustība uzstājās par 1918. gada 18. novem-

brī izvēlēto, Atbrīvošanās cīņās (1918-1920) tautas izcīnīto un divdesmit neatka-

rības gados baudīto rietumnieciskās, demokrātiskās Latvijas brīvības un priekšrocību

tradīcijām. Tātad skolu jaunatne un studenti uzstājās par tām pašām demokrā-

tiskajām brīvībām, par kurām cīnījās nacionālie partizāni un pieaugušo nevardar-

bīgā nacionālā kustība, t.L, visa nekominformā tauta. Treškārt, skolu jaunatnes un

studentu izvairīšanās kustība hronoloģiski sakrīt ar nacionālo partizānu cīņu pacē-
luma posmu un bija latviešu tautas demokrātiski noskaņotās daļas uzskatu paudēja.

Ceturtkārt, pēckara gados jaunatne Latvijā, tāpat kā daudzās citās vietās PSRS,

spriežot pēc leTK ziņojumiem, neieredzēja komunistus gan kā okupācijas varas

nesējus, gan kā karjeristus, kuriem okupācijas vara nodrošināja izvirzīšanos darbā

vadošos amatos. 74 Starp vadošajiem biedriem vairāk bija izplatīta "morāli sadzī-

viskā trūdēšana" (dzeršana) un greznība, bet tajā pašā laikā bezpartijiskie pacieta

"īslaicīgas grūtības".
75 Piektkārt, skolu jaunatnes izvairīšanās kustībai okupācijas

vara un tās kolaboranti juridiski nespēja pretoties, jo izvairīšanās kustības dalīb-

nieki bija t.s. pionieru un komjauniešu vecumā, tātad nebija juridiski pilngadīgi.

3. Skolu jaunatnes nacionālās pretošanās organizācijas

un pulciņi (1944-1957)

Atšķirībā no līdzšinējā pētnieku veiktā skolu jaunatnes nacionālās pretošanās pulciņu

uzskaitījuma un darbības apraksta hronoloģiskā secībā šajā pētījumā mēģināts

pulciņus grupēt pēc to lieluma un darbības galvenajiem virzieniem. Pirmkārt, bija

organizācijas, kas darbojās pēc vieniem statūtiem un sastāvēja no vairākiem pul-

ciņiem ar dalībnieku skaitu pat vairākos simtos, un individuālie pulciņi, kuros nebija



vairāk par desmit biedriem. Otrkārt, skolu jaunatnes pulciņi pēc to darbības virziena

iedalāmi vismaz divās grupās: pulciņi, kas nodarbojās ar nelegālu pašizglītību un

pretpadomju propagandu, un pulciņi, kas nodarbojās ar pretpadomju propagandu,

gatavojās kļūt par paramilitāru organizāciju un cīnīties pret valsts komunistu okupā-

cijas varu PSRS un ASV kara gadījumā. Treškārt, skolu jaunatnes nelegālos nacio-

nālos pulciņus var iedalīt pēc to dibināšanas hronoloģijas - pirms lielajām deportā-

cijām 1949. gadā un pēc tām līdz t.s. atkusnim 50. gadu otrajā pusē.

Latvijas nacionālo partizānu kara pirmajā augšupejas posmā ar to vairāk vai

mazāk bija saistīta visa nacionālā pretošanās kustība - arī skolu jaunatnes nacio-

nālā pretošanās. Jaunatnes organizāciju dibināšanu, kas būtu palīgorganizācija

galvenokārt ziņu un pārtikas piegādei, paredzēja vairākas Latvijas nacionālo partizānu

organizācijas. Sevišķi plašu šādu organizāciju ar statūtiem un nosaukumu "Jaunais

Ērglis" 1945. gadā bija paredzējusi izveidot Latvijas Tēvijas sargu (partizānu)

apvienība (LTS(p)A) Austrumlatvijā. Šo organizāciju vadīja LTS(p)A prezidija locek-

lis, vēlākais čekas darbinieks J. Klimkāns.76 Tā kā "Jaunā Ērgļa" darbība atspogu-

ļota galvenokārt LTS(p)A protokolos, rodas iespaids, ka šāda centralizēta, nelegāla

organizācija bija paredzēta pretpadomiski noskaņotās jaunatnes atklāšanai. Par

nopietnāku organizāciju jāuzskata Latvijas nacionālo partizānu apvienības (LNPA)

dibinātā Latvijas jaunatnes nacionālā apvienība Ziemeļvidzemē un Dienvidlatgales

jaunatnes nacionālā pretošanās organizācija.

Būtu nepareizi visas Latvijas nacionālo partizānu vai viņu ietekmē un ierosmē

dibinātās jaunatnes nacionālās organizācijas uzskatīt par nacionālo partizānu mili-

tārām filiālēm, kaut arī nacionālo partizānu atbalstīšana ietilpa to darba plānos.

Šeit izdalāmas tūlīt pēc otrās padomju okupācijas stihiski izveidojušās skolu jauniešu

grupas, kuru dalībnieki cerēja bēgt uz ārzemēm vai pretoties okupācijas varai.

Jaunatnes organizācija, kas plānoja grupveida bēgšanu uz ārzemēm pāri jūrai, bija

"Koraļļu salas iekarotāji" (KSI). Tā noorganizējās jau 1944. gadā Kuldīgas apriņķī.

To nodibināja un vadīja Kārlis Rožakmens, bet pēc viņa aiziešanas armijā 1948. ga-

dā- Laimonis Brizga (dz. 1930. g.). Grupai bija trīs triecienšautenes, četras vācu

šautenes, divi rokas ložmetēji, 27 rokasgranātas un lielāks skaits patronu. Noti-

kušajās piecās-sešās KSI sanāksmēs sprieda, kā iegūt motorlaivu, nolēma grupā

neuzņemt komjauniešus, izgatavoja piecus KSI zīmogus. Baltijas flotes Kara tribunāls

pieciem grupas dalībniekiem piesprieda no 10 līdz 25 gadiem Gulagā.77

Vienu no pirmajām latviešu jaunatnes nacionālās pretošanās grupām jau

1945. gada sākumā izdevās atklāt VDTK Daugavpils (dokumentos rakstīts -

ūvinskas) pilsētas nodaļai. Izrādījās, ka jau 1944. gada decembrī - četrus mēne-

šus pēc "atbrīvošanas" - Daugavpils 1. latviešu vidusskolā Arnolda Oļeho vadī-

bā sākusi darboties nelegāla jaunatnes apvienība "Skolnieku savienība" (SS).
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Organizācijā sastāvēja 15 biedru (15-16 gadu veci), tā bija sacerējusi himnu, bet

praktiska pretpadomju darbību vēl netika organizēta. To ievērojot, arestētos

jauniešus atbrīvoja, jo pat pēc čekistu atzinuma nebija nozieguma sastāva. 78

1945. gada 15. janvārī Daugavpils čekisti jeb -kā viņi dokumentos sevi sauca -

Dvinskas čekisti arestēja Daugavpils 1. vidusskolas skolnieku, 13 gadu veco Zigfrīdu

Cālīti (dz. 1931. g.). Arestētais atzinās, ka viņš kopš 1944. gada sastāv nelegālā

skolēnu organizācijā šajā pašā skolā. Lai "organizētu neatkarīgu Latviju", kā teikts

pratināšanas protokolā, skolēni centušies iegūt ieročus, lai cīnītos pret Sarkano armiju

un atbrīvotu Baltijas valstis no okupantiem. Skolēns domājis, ka Anglija un ASV

piespiedīs PSRS atbrīvot Baltiju. Dvinskas čekisti nopratināšanas protokolā acīmredzot

vēl piedzejoja, ka skolēni gatavojuši terora aktus pret Komunistisko partiju un val-

dību. Tikai pēc Z. Cālīša mātes rakstiska lūguma PSRS VDTK vadībai, ka dēls vēl ir

nepilngadīgs, 1945. gada 7. septembrī skolnieku no cietuma izlaida un lietu izbeidza. 79

Kā vienu no pirmajām latviešu nacionālās jaunatnes pretošanās grupām, kurai

bija tieši sakari ar nacionālo partizānu organizāciju, 1944. gada novembrī Dagdas
lauksaimniecības tehnikumā noorganizēja tehnikuma direktors kopš 1944. gada

24. jūlija agronoms Pāvels Ivdra. Ja var ticēt P. Ivdras nopratināšanas protokolam

čekā, nacistu okupācijas laikā viņš bijis sakaros ar SD leitnantu Voitu, kura uzdevumā

kā SD rezidents pārzinājis četrus piecus SD objektus.80 Nacistu armijai atkāpjoties,

P. Ivdra saņēmis leitnanta Voita uzdevumu organizēt Sarkanās armijas aizmugurē

partizānu nodaļu, visādi pretoties okupācijas varai un aģitēt pret okupantiem.
81

P. Ivdra Dagdas lauksaimniecības tehnikumā nodibināja 15 skolēnu lielu organizāciju,

kas bija sadalīta četrās grupās, ko vadīja paši skolēni. Organizācijas vadītājs bija

Jāzeps Čubars (dz. 1927. g.), bet grupu vadītāji - S. Sivgalis, V. Ļakss un J. Stašs. 82

Starp grupu vadītājiem un organizācijas locekļiem bija vismaz četri komjaunieši.

Organizācijas uzdevums bija aģitēt pret okupācijas varu, uzturēt sakarus ar nacio-

nālajiem partizāniem un vākt ieročus kā partizānu, tā pašu skolēnu vajadzībām,

nepieciešamības gadījumā stājoties cīņā par neatkarīgu Latviju. 83 Organizācijas

darbībā tika iznīcināti PSRS ģerboņi sienasavīzē, 84 1945. gada aprīlī apgānīti par-

tijas un valdības vadītāju portreti.

Skolēni izplatīja Bukmuižas nacionālo partizānu uzsaukumu "Godājamie lat-

vieši!". Spriežot pēc Dagdas lauksaimniecības tehnikuma skolēnu grupas 1946. gada

28. februāra apspriedes raksta, "Dagdas bandītu centram" bijuši sakari ar Asūnes,

Bukmuižas, Murānu, Sīversmuižas un Krāslavas "bandītu grupām".85 Dagdas lauk-

saimniecības tehnikuma 17 skolēnu grupu ar skolas direktoru P. Ivdru priekšgalā

sodīja ārpustiesas iestāde - Sevišķā apspriede. P. Ivdram piesprieda 20 gadus

katorgā un uz pieciem gadiem atņēma tiesības. Nepilngadīgajiem skolēniem parasti
piesprieda 10 gadus katorgā un uz pieciem gadiem atņēma tiesības.86
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LNPA komandieris ziemeļaustrumu Vidzemē Pēteris Supe 1944. gada beigās

izstrādāja divām latviešu nelegālajām organizācijām statūtus. 87 Organizācija "Latvju

nacionālās jaunatnes apvienība" (LNJA) paredzēja uzņemt jauniešus, ne vecākus

par 21 gadu, bet Latvju nacionālā apvienība - arī vecākus. Plašāku darbību, īpaši

Valkā, Alūksnē, Viļakā, Ķegumā, Rugājos v.c, veica LNJA nodaļas. Saglabājušies

LNJA statūti, kur formulēti organizācijas mērķi, noteikta struktūra, dalībnieku un

vadītāju uzdevumi. 88 Bez tam pastāvēja "Nelegālās darbības instrukcija". 1945. gada

maijā P. Supe Viļakā organizācijā iesaistīja Antoniņu Bratuškinu, kura darbojās

P. Supes uzraudzībā. A. Bratuškina organizācijas darbā iesaistīja māsu Latvijas Valsts

universitātes studenti Margaritu Bratuškinu, kura savukārt 1945. gada augustā

organizācijā iesaistīja LVU studenti un Valkas 1. vidusskolas skolotāju Lūciju Penci

un iedeva viņai organizācijas statūtus. L. Pence Valkas 1. vidusskolā nodibināja
LNJA nodaļu "Tālavas sili", kas darbojās no 1945. gada septembra līdz novembrim.

LNJA nodaļa "Tālavas sili" rūpīgi pārbaudīja kandidātus, pēc tam viņus iepa-

zīstināja ar statūtiem.89 Daži skolēni (Osis) pārbaudi neizturēja un organizācijā netika

uzņemti. Nodaļā bija apmēram 15-19 skolēnu. Izpildot statūtus, LNJA nodaļa

"Tālavas sili" veica pretpadomju aģitāciju gan skolēnu, gan pārējās sabiedrības

vidū. Nodaļa palīdzēja Latvijas nacionālajiem partizāniem cīņā par neatkarīgas Lat-

vijas atjaunošanu, piegādājot kartes, tālskatus. Skolēni uzskaitīja aktīvākos Kom-

partijas aktīvistus, kā arī IeTK darbiniekus un nodeva sarakstus nacionālajiem par-

tizāniem. 90
Nodaļas biedriem bija segvārdi, notika sešas nelegālas sapulces. Vienā

no tām apsprieda apvienības statūtus. "Tālavas sili" nacionālajā propagandā veikli

izmantoja arī legālās metodes. Tā kā Valkas ģimnāzija bija dibināta 1918. gadā, lai

atzīmētu Latvijas valsts jubileju, izgatavoja skolas nozīmītes, uz kurām bija skaitlis

XXVI. Svinīgajā aktā 1945. gada 18. novembrī nozīmītes, klātesot Kompartijas bied-

riem, izdalīja. 91

Arī nodaļas sanāksme notika 1945. gada 18. novembrī. Skolēni, kā minēts

apsūdzībā, saplēsuši "tautu vadoņa portretus", Valkā, Beverīnas ielā, izveidojuši

uzrakstu "Dievs, svētī Latviju!", bet Rīgas ielā - uzrakstu "Latvieši, gatavojieties

18. novembrim!". 1945. gada 17. novembrī skolēni bija uzvilkuši Valkā sarkanbalt-

sarkano karogu Latvijas atbrīvotāju kapu piemineklim Varoņu ielā, norāvuši Latvijas

PSR karogus.92

Alūksnes vidusskolas audzēkne Līvija Eglīte 1945. gada 2. oktobrī nodibināja

nelegālu Latvijas nacionālās jaunatnes organizācijas grupu, kurā sākotnēji bija četri

dalībnieki. L. Eglīte uzrakstīja ap 10 pretpadomju uzsaukumu ar LPA (Latviešu

partizānu apvienība) parakstu, piemēram, "Latviešu Latvijai", "Sludinājums pagastu

izpildu komitejām" v.c, kurus izplatīja skolā un "bandītu mežā". Grupa izdeva pret-

padomju žurnālu "Kokle", iznāca četri numuri. 93
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Čeka Alūksnē arestēja 19 dalībnieku. 94 Lielākā daļa "kontrrevolucionāru" bija

1930.-1931. gadā dzimušie, tātad 14-15 gadu veci jaunieši.9s Un tomēr "Tālavas

sili" vadītāju L. Penci sodīja ar 20 gadiem katorgā, pārējiem piesprieda pa 8-

-10 gadiem katorgā.96

LPSR leTK visu LNJA organizāciju ar nodaļām Rīgā, Rīgas, Viļakas, Valkas un

Alūksnes apriņķī atklāja 1945. gada decembrī. 1945. gada 16. decembrī jau bija

arestēti 59 LNJA biedri. 97 Pēc čekas aprēķiniem, apvienībā varēja būt 147 biedri. 98

Apsūdzību pretpadomju darbībā LPSR leTK 1946. gada 28. februārī izvirzīja 59 jau-

niešiem, kuru lielākā daļa bija no Balviem. Rīgas nodaļai nelegālās apspriedes no-

tika dzīvoklī -Stabu ielā 61-80. Tur bija arī rotators, ar kuru iespieda skrejlapas.

LNJA biedriem bija segvārdi. 99 LPSR leTK karaspēka Kara tribunāls 59 apsūdzētos

jauniešus tiesāja Rīgā 1946. gada aprīlī, izvirzot šādus noziegumus: pretpadomju

aģitācija un palīdzība nacionālajiem partizāniem. Vadītājiem (arī A. Bratuškinai)

piesprieda pa 10 gadiem spaidu darbos, vairākiem piecus gadus, bet atbrīvoja

11 arestētos. 100 LNJA teritoriāli un skaitliski bija lielākā nacionālās jaunatnes orga-

nizācija, kuru atklāja tās pārlieku lielās izplatības dēļ.

Skolu jaunatnes organizēta piedalīšanās nacionālo partizānu karā līdz šim nav

pētīta, bet ir zināms, ka vairāki Lubānas vidusskolas skolēni 1945. gada septembrī

aizgāja mežā un piedalījās partizānu darbībā. Taču jau oktobrī šos skolēnus -divas

meitenes un vienu zēnu no 8. klases -notvēra un arestēja. Izmeklējot šo lietu, par

galveno jauniešu rīcības cēloni tika uzskatīts tas, ka skolā nav ne pionieru, ne

komjaunatnes organizācijas. 101 Šo organizāciju dibināšana kā panaceju pret skolu

jaunatnes pretošanās kustību reti kad deva komunistu gaidītos rezultātus.

Saukas lauksaimniecības tehnikuma audzēkņu pretošanās kustības izcelsmei

klāt stāvēja M. Lejietis (dz. 1927. g.), kurš bija izvairījies no iesaukuma Sarkanajā

armijā, piesavinoties kāda P. Punķa dokumentus, kurš bija atbrīvots no iesaukša-

nas. M. Lejietis jau 1943.-1944. gadā bija darbojies pret nacistiem vērstajā skolēnu

organizācijā Jēkabpils ģimnāzijā. 1944. gada beigās, kā viņš teica nopratināšanā,
lai atjaunotu pretnacistu pulciņa darbu, M. Lejietis uzrakstīja skolēnu nacionālās

organizācijas "Sarkanbaltsarkanais karogs" statūtus un instrukciju tās darbībai.

Statūtus pārrakstīja Rīgas stikla fabrikā trīs eksemplāros ar rakstāmmašīnu.
102

1945. gada sākumā M. Lejietis uzsāka jaunatnes organizācijas "Sarkanbaltsarkanais

karogs" vienības organizēšanu Saukas lauksaimniecības tehnikumā, Jēkabpils

vidusskolā un citur. Saukas lauksaimniecības tehnikumā C. Silaraups (dz. 1927. g.),

sākot ar 1944. gada oktobri, iesaistīja organizācijā ap 30 jauniešu, lo3 kuri aģitēja

zemniekus nenodot valstij labību un nepildīt klaušas. Skolēni izplatīja skrejlapas,

kuras M. Lejietis bija izgatavojis. C. Silaraups skrejlapas daļēji saņēma no Pokļe-

vinska nacionālo partizānu vienības. Skolēni sameklēja šai vienībai divus ložmetējus,



apmeklēja partizānus meža bunkuros, bet V. Balodis un J. Grotāns pat pārgāja

dzīvot pie partizāniem, R. Reguts aizbēga no skolas. Kopā Saukas lauksaimniecī-

bas tehnikumā C. Silaraupa vienībā bija 29 skolēni, 104 kuri sadalījās četrās grupās.105

Arestēto skolēnu nopratināšanā atklājās, ka C. Silaraupa palīgi bijuši Balodis

un Grotāns. Skolēni rakstījuši un izplatījuši skrejlapas, 106 gatavojuši izdevumu "Dai-

mona varā" ar turpinājumiem, rakstījuši dienasgrāmatas, sasaukuši slepenas ap-

spriedes Ormaņu kalnā utt. Skolēnu nopratināšanā atklātas viņu domas, ka drīzumā

būs karš starp PSRS un ASV un Angliju, tāpēc vienības uzdevums bijis aģitēt pret

okupācijas varu, uzturēt sakarus ar "mežabrāļiem", informēt tos par iedzīvotāju

arestiem un iedzīvotāju noskaņojumu. 107 Pēdējos jautājumus čekisti sevišķi uzsvēra.

1946. gada 25. martā no Jēkabpils cietuma uz Rīgu etapēja 23 18-19 gadu vecus

jauniešus, no kuriem 12 atbrīvoja, bet 11 nodeva LPSR leM karaspēka Kara tribu-

nāla tiesai. Septiņiem piesprieda katorgas darbus no viena līdz pieciem gadiem.

V. Zemīša (dz. 1927. g.) lietu atlika, jo apsūdzētais tiesas sēdē uzrādīja čekistu

sitienu brūču rētas. "Tā kā es nebiju atzinies," vēlāk rakstīja V. Zemītis, "tiesā es

uzstājos un rādīju tiesnesim sava sasistā ķermeņa rētas, ko pratināšanas laikā

izmeklētājs ar saviem palīgiem bija man nodarījis, piespiežot safabricēt atzīšanās

lietu. Tiesas sēdē piedalījās advokāts Pabērzs, kurš bija spiests apskatīt manas

rētas, konstatēt fizisku iespaidošanu, un ierosināja tiesu atlikt un lietas izmeklēt no

jauna. Čekas darbs pratināšanā sākās no gala, bet sišana ar metāla priekšmetiem

mitējās, izņemot roku dūres un kulakus, tos pielietoja tāpat. Tā tas turpinājās līdz

1946. gada beigām, kad vienā naktī (neatceros, vai tas bija novembrī vai decem-

brī) mani izgrūda no čekas uz bijušās Ļeņina ielas stūra." 108

Lielu pacēlumu Latvijas nacionālās pretošanās, kā arī jaunatnes pretošanās
kustībā radīja V. Čērčila runa Fultonā 1946. gada 6. martā un PSRS valdības reakcija

uz to kā reāla ārzemju imperiālistu uzbrukuma iespēju PSRS. 109 To veicināja arī

ārzemju radiostaciju izplatītās ziņas, kuras kāri uztvēra daļa Latvijas iedzīvotāju. 110

VK(b)P CX Latvijas birojs no 1946. gada 5. maija līdz 15. maijam apsprieda CX

lektoriem uzdotos iedzīvotāju jautājumus un atzina, ka viens no izplatītākajiem

jautājumiem bijis - vai PSRS negrib pārņemt pasaulē vadību, un vai tuvākā laikā

nebūs karš starp PSRS un Angliju. 111 Tāpēc VK(b)P CX Latvijas birojs orientēja

LK(b)P CX biroju "vispirms pārvarēt zināmā daļā latviešu iedzīvotāju buržuāziski

nacionālistisko noskaņojumu par buržuāziskās kārtības atjaunošanu Latvijā ar

Anglijas palīdzību, par pilnīgu buržuāziski nacionālistiskās pagrīdes sagrāvi un

bruņoto bandu likvidēšanu" 112. Šķiru cīņa notiekot zem nacionālisma karoga, tāpēc

vajag atmaskot neatkarīgās Latvijas idejas paudējus.
113

Ārzemju baumu dēļ un Kompartijas darbības rezultātā jaunatnes pretošanās

kustība aktivizējās.
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1946. gadā P. Dunskis un J. Lazdāns Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā izvei-

doja nacionālās pretošanās pagrīdes organizāciju "Latviešu patriotiskā apvienība"

(organizācija). Apvienībā sākotnēji bija 17 biedru, starp kuriem vairāki komjaunieši

(arī P. Dunskis). Apvienība bija sadalīta septiņās grupās, katrā pa trijiem, pieciem

jauniešiem. Jaunieši cerēja iegūt ieroci, nodibināt sakarus ar nacionālajiem parti-

zāniem un iesaistīt apvienībā jaunus biedrus. 1945. gada 21. novembrī Krāslavas

vidusskolā izveidojās jauniešu "Daugavas sargu apvienība", 114 kurā bija apmēram

35 jaunieši. lls "Daugavas sargu apvienības" devīze bija - "Par Tēvijas brīvību un

labklājību", bet himna - "Par zemi, ko mīlam ar svētākām jūtām". Skaistas pagastā

I. Ļaksas vadībā 1947. gadā nodibinājās "Latvijas Tēvijas nacionālā organizācija".

Šīs trīs organizācijas apvienojās, un pirmajā sēdē 1947. gada 18. aprīlī tika izveidots

organizācijas galvenais štābs, ko nosaucapar organizācijas 7. nodaļu. Organizācijas

mērķis bija cīņa par nacionālas Latvijas izveidošanu kara gadījumā starp PSRS un

ASV. Štāba locekļiem bija segvārdi. Pēc apvienošanās organizācijā bija ap 100 cil-

vēku. 116 Apvienotajai organizācijai bija savi statūti, tika rakstīti protokoli, bet savs

nelegāls izdevums bija Daugavpilī - "Tautas Balss", Krāslavā - "Daugavas Sargi",

Skaistā -"Vētras Kauja".

Jauniešu organizāciju atklāja 1948. gada 12. maijā un tiesāja (23 biedrus) PSRS

leM karaspēka Kara tribunāls, piespriežot no pieciem līdz divdesmit pieciem gadiem

spaidu darbus. P. Dunski "kā bīstamu valsts ienaidnieku" nolēma "nosūtīt soda

izciešanai uz PSRS leM sevišķo nometni". Šādu lēnai nāvei nolemtu sodu izvēlējās

tāpēc, ka ar PSRS APP 1947. gada 26. maija lēmumu nāves sods bija atcelts.

1946. gadā A. Daudre kopā ar G. Zemīti un vēl četriem jauniešiem Jaunjelga-

vas apriņķa Birzgales pagastā organizēja pretpadomju grupu "Daugavas Vanagi".

A. Daudre 1944. gadā bija beidzis Birzgales vidusskolu, un pie viņa atradās divas

krievu šautenes. Jaunieši gatavojās pāriet nelegālā stāvoklī un PSRS un ASV kara

gadījumā gāzt okupācijas varu. Organizācijai bija savi statūti un zvērests: "Es, jaunais

"Daugavas Vanagu" biedrs, zvēru pie savas brīvības un savu tuvāko dzīvības, ka

no šī brīža mana dzīve tiks padota "Daugavas Vanagu" organizācijas cīņai par

brīvu Latvijas valsti. Ja es šo zvērestu pārkāpšu, lai mani un manus radiniekus

iznīcina." 117 Pēc zvēresta tā tekstu iznīcināja. Jaunatnes organizāciju atklāja šeit

dislocētās 49452. karaspēka daļas pretizlūkošana. 118 Jaunieši, jūtot, ka viņus izseko,

pārtrauca sasaukt sapulces un satikās tikai divatā. Grupu arestēja 1950. gada martā,

bet jau 6. septembrī Sevišķā apspriede sodīja tās dalībniekus ar 10 gadiem spaidu

darbos katru. Jaunieši bija 18-19 gadu veci. 119

Plašāko skolu jaunatnes pretpadomju organizāciju "Kursa" 1946. gada beigās

sāka organizēt Liepājas Politehnikuma 2. kursa audzēknis A. Eglītis (dz. 1930. g.)-

Liepājas Politehnikumā izveidojās piecas grupas, Liepājas Pedagoģiskajā skolā-
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trīs, pa vienai grupai -Cīravas meža tehnikumā un Liepājas lietišķās mākslas vidus-

skolā. Organizācijas locekļu apcietināšanas brīdī 1947. gada beigās tajā bija ap

80 (?) jauniešu. lestājoties organizācijā, jaunieši deva svinīgu solījumu, taču tā teksts

nav saglabājies. Pēc atmiņu stāstījumiem, tas bijis apmērām šāds: "Es, organi-

zācijas "Kursa" loceklis, cīnīšos pret latviešu tautas apspiedējiem -boļševikiem, ja

viņi mēģinās iznīcināt mūsu tautu. Organizācijas biedri, kuri nodos savus biedrus,

tiks pasludināti ārpus likuma un nogalināti." Katrs organizācijas loceklis saņēma

nozīmīti -vairodziņu sarkanbaltsarkanā krāsā, ar diviem krustotiem zobeniem, to

vajadzēja valkāt, piespraustu aiz žaketes atloka. Organizācijas mērķis bija cīnīties

par Latvijas valstiskuma atjaunošanu, vākt ieročus, organizēt pretpadomju propa-

gandu, bet kara gadījumā -bruņotu sacelšanos. Starp vairākām "Kursas" pretošanās

formām jāmin draudu vēstules, ko tā labības kulšanas laikā piesūtīja izpildkomite-

jām un to pilnvarotajiem, jo tie uzskaitīja katru zemnieka izkulto graudu kilogramu.

"Kursas" locekļi izplatīja arī pretpadomju skrejlapas. Liepājas lietišķās mākslas

vidusskolas nacionāli noskaņoto jauniešu grupa 1946. gadā izdeva nelegālu žur-

nālu "Sudrabotā Saule", 1946. gada nogalē izdoti žurnāla "Kursa" četri eksemplāri.

"Kursas" jauniešu pretošanās grupa bija cieši saistīta ar nacionālo partizānu

kustību "Tēvijas vanagi". Jaunieši vāca ieročus, laboja tos un mežā izmēģināja.

Militārajos jautājumos kursiešiem palīdzēja bijušie leģionāri, kuri darbojās nacionālo

partizānu vienībā "Tēvijas vanagi". Blakus jauniešu patriotiskās audzināšanas darbam

un aģitācijai pret padomju okupāciju "Kursas" mērķis, kā liecināja tās loceklis

H. Alnis, bija jauniešu sagatavošana bruņotai cīņai un ieroču sagāde. 1947. gada

16. septembrī "Kursas" dibinātājs A. Eglītis liecināja, ka organizācijas rīcībā bijis

viens mīnmetējs, seši ložmetēji, 13 automātu, četras šautenes, 20 pistoles, viena

prettanku šautene, viena pašpielādējošā šautene, sešas prettanku granātas, kaste

ar durkļiem, ap 2000 patronu, lielāks skaits rokasgranātu, tols un bikforda aukla,

neskaitot Liepājas Pedagoģiskās skolas bruņojumu. 120 Bruņotu cīņu jaunieši bija

paredzējuši uzsākt divos gadījumos -kad Anglija vai ASV uzbruks PSRS un latviešu

izvešanas gadījumā uz Sibīriju. Kā liecināja H. Alnis, pēdējā gadījumā jaunieši bija

paredzējuši doties uz Dunalkas mežu un no turienes uzbrukumā cilvēku izvedē-

jiem.l2l Par savu mērķi jaunieši uzskatīja, kā rakstīts H. Aļņa nopratināšanas

1949. gada 13. augusta protokolā, "neatkarīgu kapitālistisku Latviju". "Kursā" bija

deviņas jauniešu grupas, kopā apmēram 90 biedru.

Izcilu aktivitāti mācības iestāžu nacionāli domājošās jaunatnes nelegālo grupu

apvienošanā un to maksimālā tuvināšanā partizānu vienībai "Tēvijas sargi" izrādīja

Liepājas Pedagoģiskās skolas 4. kursa audzēknis un šīs skolas jauniešu pretoša-
nās grupas vadītājs Vaclavs Kambala (dz. 1925. g.), kurš vēlāk izrādījās čekas

aģents. Kā pirmo no "Kursas" locekļiem 1947. gada 9. septembrī arestēja Voldemāru
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Dravu, pie kura atrada "Tēvijas vanagu" apliecību ar 116. numuru, vēlāk sekoja
citu jauniešu aresti. "Kursas" locekļus tiesāja Liepājā. Sodīja 31 jaunieti, V. Kamba-

las starp tiem nebija. Deviņiem jauniešiem piesprieda 25 gadus, mantas konfis-

kāciju un tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem. Viņu vidū bija A. Eglītis, 0. Lūsis,

V. Drava, A. Kalējs, 0. Smiltnieks, V. Doma. 19 jauniešus notiesāja uz 10 gadiem

labošanas darbu nometnē. Daļa "Kursas" dalībnieku pārgāja nelegālā stāvoklī, jo

viņu dzīvesvieta čekai nebija zināma.

1946. gada februārī IeTK Tukuma apriņķa daļa arestēja "jauniešu pretpadomju

kontrrevolucionāru, diversantu un teroristu grupu" -astoņus nepilngadīgus skol-

niekus. Trīs no viņiem notiesāja - Gunāru Šnibki, Vērmani un Mesteru,122 pret

pieciem pierādījumu nebija.

1946. gadā jauniešu pretpadomju organizācija nodibinājās Pļaviņu vidusskolā. 123

Spriežot pēc pratināšanas protokoliem, visām skolu jaunatnes organizācijām

čeka centās pierādīt, ka tās glabā ieročus un plāno bruņotu cīņu pret padomju

varu. Taču organizāciju rīcībā bruņojums bija reti, ieroči parasti piederēja atsevišķiem

pusaudžiem, kas vienmēr ir aizrāvušies ar ieroču meklēšanu un glabāšanu - pat

tad, kad padomju varas Latvijā vēl nebija.

Ar visiem zināmiem paņēmieniem čekistu savāktie "pierādījumi" par skolu

jaunatnes kontrrevolucionāro darbību, kā arī jauniešu "atzīšanās" bieži vien ir tik

vienveidīga un nepārliecinoša, ka rodas iespaids: daudzo nelegālo pagrīdes pul-

ciņu veidošana un atklāšana skolās varēja būt speciāli organizēta pēc instrukcijas

"no augšas", lai iebaidītu jauniešus, novērstu viņu uzstāšanos pret komunistu

okupāciju un piespiestu iestāties komjaunatnē.

Viena no čekistu organizētajām "jauniešu kontrrevolucionārajām grupām" tika

atklāta Viesītē. Grupā bija pieci jaunieši, no kuriem divi vēlāk sadarbojās ar čeku -

E. T. un A. D. Parasti čekai izdevās apvainot jauniešu grupas terorismā vai mēģinā-

jumā ar ieročiem gāzt padomju varu. Viesītes jaunieši izplatīja proklamācijas un

aģitēja pret okupācijas varu, turklāt bija ieguvuši divas šautenes - vienu nozogot

pienotavas direktoram, otru - iznīcinātājam. Visus piecus jauniešus Sevišķā ap-

spriede sodīja ar 5-25 gadiem labošanas darbu nometnē. Arī čekas darbo-

nim un grupas vadītājam piesprieda 25 gadus, bet A. D. ar čekas iesauku "Gailis" -

10 gadu.
124 Čekas aģentu pārsūdzības lietā atklājās, ka E. T. nav gribējis sadarboties

ar čeku un iesniedzis tikai vienu ziņojumu 1947. gada augustā. Bez tam čeka nebija

uzdevusi E. T. aģitēt pret padomju varu. Tāda norādījuma nav bijis arī A. D. Čeka

vēlāk atzina, ka A. D. sodīts bez pietiekama pamata. E. T. atbrīvoja 1956. gada

26. jūnijā, bet A. D. -1957. gada 16. oktobrī. 125

Taču lielākā daļa skolēnu - kontrrevolucionāru lietu no šādiem pierādījumiem

"iztīrīta", uzspiežot zīmogu - "Pārskatīts".
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Liepājas vidusskolēnu grupu - L. Kupči, Dz. Saksonu un Z. Baušķenieci -čeka

arestēja 1946. gada februārī. Z. Baušķeniece ar rakstāmmašīnu un ar roku pārrak-

stīja ap 30 skrejlapu, kuras izplatīja, ieliekot pastkastēs. Uzsaukumos, kas bija rakstīti

ar roku, grupa vērsās pret tiem, kas cilvēkus dzina uz Sibīriju. Uzsaukumus parak-

stīja ar šifru "SS puča skola". Par savu mērķi jaunieši uzskatīja neatkarīgas,

demokrātiskas Latvijas (protokolā rakstīts "buržuāziskās Latvijas") atjaunošanu.

Visiem jauniešiem PSRS leM karaspēka Kara tribunāls piesprieda bargu sodu -

6-7 gadus Gulagā. 126

1947. gadā Balvu vidusskolas 11. klases audzēknis A. Lielpēters Rugāju vidus-

skolā noorganizēja Latvijas nacionālās jaunatnes apvienības grupu "Imanta". Grupa

10 cilvēku sastāvā veica pretpadomju aģitāciju, izplatīja lapiņas, sūtīja anonīmas

vēstules partijas un valdības vadītājiem, tai bija sakari ar nacionālo partizānu grupu

"Ceriņi". Lapiņas parasti izdeva, atzīmējot 18. novembri, Staļina Konstitūcijas dienu

un citus notikumus. Grupas locekļi nodeva zvērestu: "Katra organizācijas biedra

pienākums cīnīties par neatkarīgu, brīvu Latviju un neizdot savus biedrus." 127 Katram

organizācijas loceklim bija segvārds. 128 Organizācijā piedalījās Rugāju vidusskolas

skolotājas Elga Biruta Eglīte un Anna Birnis. Grupas dalībniekus sodīja 1950. gadā

ar 8-25 gadiem Gulagā.

1947. gada janvārī Kuldīgas vidusskolas audzēknis 16 gadu vecais Volde-

mārs Reibulis (dz. 1931. g.) nodibināja pretošanās grupu, kurā sastāvēja astoņi

skolnieki. Grupai divas reizes mēnesī notika apspriedes. Skolnieki vāca ieročus, 129

paredzēdami kara gadījumā starp ASV un PSRS pāriet nelegālā stāvoklī un ar

ieročiem cīnīties pret okupācijas varu. Skolnieki plānoja arī uzbrukumus vietējai

Komunistiskās partijas, prokuratūras un Patērētāju biedrību savienības vadībai.

Taču jau 1947. gada 29. aprīlī grupu arestēja un tiesāja LPSR Augstākās tiesas

krimināllietu tiesas kolēģija, piespriežot sešiem zēniem no 5 līdz 10 gadiem

katorgas darbus Sibīrijā.130

Runājot par tiem skolotājiem, kuri centās bērnus audzināt nacionālā garā un

organizēja neformālu jaunatnes pretošanās grupu, jāmin Rīgas 1. un 23. vidus-

skolas skolotāja Vera Berģis. V. Berģis (dz. 1914. g.) pretošanās grupā jaunie-

šus iesaistīja, vairākkārt individuāli sarunājoties ar skolēniem dažādu izbrauku-

mu reizēs. Kaut arī čekisti centās pierādīt, ka pretpadomju grupas dalībnieki

23. vidusskolā - E. Pumpurs, Z. Riekstiņš, H. Jākobsons un citi 1947. gadā vā-

kuši slepenus datus par Rīgas pilsētas stratēģiskajiem objektiem, pat PSRS

lekšlietu ministrijas Kara tribunāls 1947. gada 7. decembra sēdē nespēja to

pierādīt, vienīgi atzina, ka V. Berģis audzinājusi skolēnus nacionālā garā. V. Ber-

ģis pat tiesas sēdē nenoliedza, ka okupācijas gados latviešu tauta un latviešu

valoda tiek vajāta. "Ar padomju varas nodibināšanos Latvijā," teica skolotāja
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V. Berģis, "es biju spiesta otrreiz iestāties universitātē, tāpēc ka latviešu valoda,

kuru es agrāk mācīju, izrādījās nevienam nevajadzīga." 131 V. Berģis piesprieda
25 gadus katorgas darbos Gulagā, 1954. gadā viņu atbrīvoja kā invalīdi. 132

Padomju vergu darba nometnēs mira un par invalīdiem kļuva simtiem nepiln-

gadīgo katordznieku, tāpēc par to sīkāk.

Tā kā padomju ekonomikas svarīgākais balsts pat tās uzplaukuma pos-

mā kopš 30. gadiem bija cilvēces vēsturē pati barbariskākā vergturu rīcība -

darba nometņu ekonomika, 133 bet 1946.-1950. gadā samazinājās pat kara rūp-

niecības palielināšanas tempi,134 šīs ekonomikas papildināšanai plaši izmantoja

arī nepilngadīgu jauniešu darbaspēku. PSRS valdība 1948. gada 21. februārī

pieņēma lēmumu par piecu sevišķo nometņu un trīs sevišķo cietumu orga-

nizēšanu. 135 Lai Gulaga vergu darba nometnēs iekļautu pēc iespējas vairāk nāvei

nolemto, 1947. gadā atcēla nāves sodu un pat jauniešus sūtīja katorgas darbos.

Piemēram.

I. 1947. gada 27.-30. decembra PSRS lekšlietu ministrijas karaspēka Kara

tribunāla lēmums par 1927.-1930. gadā dzimušiem skolēniem:

I. 25 gadi katorgas darbos + tiesību atņemšana uz 5 gadiem- 9 skolēni,

2.10 gadi katorgas darbos + tiesību atņemšana uz 5 gadiem -21 skolēns,

3. 5 gadi katorgas darbos + tiesību atņemšana uz 5 gadiem -1 skolēns, kopā-

-31 skolēns.

11. 1954. gada 15. jūnija PSRS lekšlietu ministrijas Baltijas kara apgabala Kara

tribunāla lēmums par 1927.-1930. gadā dzimušiem jauniešiem:
1. Spriedumam piekrist-6 "Kursas" vadītāji,

2. Sodu samazināt uz 20 gadiem-3 "Kursas" grupu vecākie,

3. Sodu samazināt uz 12 gadiem -14 "Kursas" aktīvie locekļi,

4. Sodu samazināt uz 10 gadiem -1 "Kursas" loceklis,

5. Sodu samazināt līdz faktiski izciestajam -1 "Kursas" dalībnieks.

Kopā-25 skolēni.

Tātad "padomju tiesa -vishumānākā pasaulē" sodu no 430 gadiem samazināja

uz 393 gadiem.

Jauniešu notiesāšana katorgas darbos nereti beidzās ar viņu nāvi. Tā 1947. gada

21. augustā LPSR Augstākās tiesas krimināllietu tiesas kolēģija tiesneses Franc-

manes vadībā Kuldīgas vidusskolas sešu skolnieku grupai piesprieda no 5 līdz

10 gadiem katorgā, to skaitā 17 gadu vecajam Jānim Beieram (dz. 1929. g.) 10 ga-

dus. 1948. gada 9. aprīlī "noziedzniekus" pārveda uz Gulagu. Kuldīgas skolnieku

grupas vadītāju Voldemāru Reiheli 136 (dz. 1931. g.) sodīja ar 10 gadiem katorgas

darbos 16 gadu vecumā. 1956. gadā čeka jau slimo V. Reiheli atbrīvoja. 1957. gada

20. augustā Rīgā viņš 26 gadu vecumā mira.
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Jauniešu nacionālā pretošanās un viņu tiesāšana bija sasniegusi tādus apmē-

rus, ka PSRS leM karaspēka Kara tribunāla priekšsēdētājs justīcijas apakšpulk-

vedis Bočkovs 1948. gada 26. maijā rakstīja LK(b)P CX sekretāram J. Kalnbērzi-

ņam slepenu vēstuli. Vēstulē Bočkovs uzskaitīja skolas, universitāti, pedagoģiskos

institūtus, kuros arvien vairāk paplašinājās pretošanās kustība okupācijas varai.

Tāpēc Bočkovs konstatēja, ka skolās audzināšanas darbs notiek zemā līmenī, jau-

nieši ticot "padomju varai naidīgiem elementiem", pretpadomju organizācijās "ievelk"

komjauniešus, bet atsevišķos gadījumos pat par komjaunatnes sekretāriem esot

ievēlēti "bandīti". 137

Skolēnu nacionālās pretošanās paplašināšanās 40. gadu beigās izraisīja plašu

dienesta diskusiju LK(b)P CX par jaunatnes komunistiskās audzināšanas nesekmību

un kā to novērst, gan atbrīvojoties no "sliktiem" komjauniešiem, gan skolotājiem.

Arī Kuldīgas vidusskolā 1947. gada pavasarī arestēja deviņus nepilngadīgus

skolniekus, kurus apvainoja pretpadomju propagandā.

Turklāt spiediens "no augšas" gan slepeni, gan vēlāk gluži atklāti pastiprinājās.

1947. gada 29. janvāra ziņojumā "Politiskais stāvoklis republikā" VK(b)P CX Latvi-

jas birojam LK(b)P CX sekretārs J. Kalnbērziņš rakstīja, ka laikā no 1945. līdz

1946. gadam LK(b)P CX komandējusi 1777 komunistus, bet 670 nosūtījusi uz lau-

kiem pastāvīgā darbā. Rezultātā uz 1947. gada 1. janvāri laukos strādājuši 2980 ko-

munisti. Taču, "Buržuāziskie nacionālisti," rakstīja J. Kalnbērziņš, "savas darbības

centrus pārnes no pilsētām uz laukiem, lien valsts aparātā, veido nelegālas orga-

nizācijas, sevišķi jaunatnē." 138 1947. gada 30. decembrī J. Kalnbērziņš partijas CX

biroja sēdē pieprasīja no vidusskolām padzīt ne tikai "veco laiku" skolotājus, bet

arī skolēnus no t.s. kulaku ģimenēm, uzsvērdams:".. no kulaku bērniem padomju

kadri neiznāks. Jūs no šiem jauniešiem veidojat komjauniešu organizācijas, un

rezultātā šie komjaunieši skolās vada bandas." 139 Te J. Kalnbērziņš atkārtoti slu-

dina komunistu dogmu, ka buržuāziskais pretkomunistu gars un darbība ir šķiriski

iedzimta, tāpat kā Hitlera mācībā rasisms. Skolu jaunatnes pretpadomju darbība

bija tā sazēlusi, ka LK(b)P CX birojs jau pēc nepilna mēneša - 1948. gada 20. jan-

vārī atkal pilnīgi slepeni apsprieda jautājumu "Par politiskās modrības nostipri-

nāšanu republikas komjaunatnes organizācijās".
140 Birojs pieņēma pilnīgi slepenu

vēstuli visiem LK(b)P pilsētu, apriņķu un pilsētu rajonu komiteju sekretāriem, kurā

bija teikts: "Pēdējā laikā dažādos republikas apriņķos -Daugavpils, Liepājas, Cēsu

Pilsētā un Jelgavas apriņķī valsts drošības orgāni atklāja kontrrevolucionāras jau-

natnes organizācijas, turklāt tika konstatēts, ka šo organizāciju locekļi bija ban-

dīti ar komjaunatnes biedra kartēm, kuri ielavījušies komjaunatnē ar speciālu bur-

žuāziski nacionālās pagrīdes uzdevumu, lai, slēpjoties aiz LĻKJS vārda, grautu

padomju varu."
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Taču nepagāja ne pāris mēnešu, kad komunistiem kļuva zināms, ka 1948. gada

aprīlī Daugavpils lietišķās mākslas vidusskolā atklāta pretpadomju organizācija un

arestēti četri skolēni - Alfons Lācis, Leonards Čipāns, Helēna Ķergalve un kom-

jaunietis Valentīns Teivāns. 141 Grupa nodarbojusies ar pretpadomju aģitāciju, izpla-

tījusi skrejlapas un gatavojusies izdarīt diversiju aktus, ja sāktos karš pret PSRS. 142

Pēc šīs LK(b)P CX brīdinājuma vēstules saņemšanas skolu vadība bieži vien

centās slēpt skolu jaunatnes pulciņu pretpadomju darbību. 143

Rīgas 10. vakara (maiņu) vidusskolā, kurā galvenokārt mācījās pieaugušie,
1948. gada pavasarī nodibinājās pagrīdes organizācija "Melnā gvarde", ko vadīja

Egons Franks. Blakus nevardarbīgiem pasākumiem - pretpadomju literatūras

izplatīšana, pretvalstisku dziesmu dziedāšana un popularizēšana - organizācija

paredzēja arī vākt ieročus un cīnīties pret padomju varu. Grupas locekļus arestēja

1948. gada 27.-30. decembrī un sodīja ar brīvības atņemšanu un izsūtījumu uz

politieslodzīto nometnēm Vorkutā Komi APSR. 144

Kā cīņas paņēmiens pret okupantiem parādījās arī padomju "kultūras darba"

parodēšana. 1948. gada 24. martā LĻKJS CX birojs apsprieda jautājumu "Par dažu

Bauskas vidusskolas skolnieču nepiedienīgu uzvešanos" 145 un konstatēja, ka

1948. gada 29. martā jauniešu vakarā Bārbeles pagasta tautas namā Bauskas vidus-

skolnieces Selga, Jaunzema un Villere "demonstratīvi uzstājās izkropļotā veidā ar

banālajām Rietumeiropas dejām un ņirgājās par komjaunatnes darbiniekiem un

tautas nama vadītāju, kas viņām aizrādīja. [..] Minēto skolnieču uzvedība liecina

par to, ka Bauskas vidusskolā jaunatnes komunistisko audzināšanu veic slikti." 146

Taču Bauskas apriņķa Tautas izglītības nodaļas vadītājs Lipskis un LPSR Izglītības

ministrijas inspektors Zubovs meiteņu uzvedību aizstāvēja un tādējādi kompromi-

tēja LĻKJS CX darbinieku, kurš šo skolnieču uzvedību nosodīja. Bauskas vidusskolas

pedagoģiskās padomes lēmumu par meiteņu uzvedības nosodīšanu LPSR Izglī-

tības ministrija atcēla. Taču LĻKJS CX birojs, ko vadīja sekretārs Visvaldis Vallis,

nolēma skolnieci Selgu no skolas izslēgt, bet Jaunzemu un Villeri sodīt. Birojs

lūdza LPSR izglītības ministru K. Strazdiņu pārskatīt ministrijas Pamatskolu un

vidusskolu pārvaldes lēmumu un vainīgās sodīt.

Izpildot VK(b)P CX Sekretariāta 1947. gada 30. aprīļa lēmumu "Par Latvijas

PSR skolu darbu", VK(b)P CX Propagandas un aģitācijas pārvalde pārbaudīja Latvijas

skolu darbu un noklausījās LPSR izglītības ministra K. Strazdiņa un LK(b)P CX

Skolu daļas vadītāja ziņojumu. VK(b)P CX Propagandas un aģitācijas pārvaldes
Skolu daļas priekšnieka vietnieka Abrosimenko 1948. gada 13. aprīļa ziņojumā

VK(b)P CX sekretāram M. Suslovam rakstīts, ka Latvijas skolu darbā konstatēti

daudzi trūkumi. Tā, piemēram, 1947. gada 5. decembrī no 271 542 skolas vecuma

bērniem (vecumā no 7 līdz 15 gadiem) skolā nav ieradies 18 231 bērns (t.i., 6,70%).



jo viņi bijuši aizņemti lauksaimniecības darbos. 194771948. mācību gadā nesek-

mīgi bijuši 50 156 skolēni (18,47%). Literatūras mācību programmā neesot pare-

dzēti Gribojedova, Ņekrasova, Saltikova-Ščedrina un citu krievu, kā arī PSRS tautu

rakstnieku darbi. Daudzi skolotāji esot saindēti ar buržuāzisko nacionālismu, kas

nereti izpaužoties atklāti. Loģikas skolotājs runājot par padomju varas vājumu, bet

Liepājas Pedagoģiskās skolas skolotājs P. Stepiņš zinot par audzēkņu pretpadomju

organizācijām un tās aizstāvot. "Neapmierinātie bijuši visos laikos," teicis Stepiņš,
"turklāt jaunatne vienmēr interesējas par aizliegto, tāpēc tādu organizāciju pastā-

vēšana skolā ir dabīga lieta."147 Pēc šī citāta Abrosimenko secināja, ka par skolo-

tājiem pieņemti partijai un padomju varai sveši elementi, ka, pēc nepilnīgiem datiem,

skolās strādā 250 aizsargu (t.L, bijušās fašistiski nacionālistiskās organizācijas

biedri), 16 bijušo sociāldemokrātu, bet 88 skolotāji saistīti ar bijušajām kulaku

saimniecībām. Esot ievērojama katoļu Baznīcas ietekme, sevišķi Rēzeknes un

Daugavpils apriņķa skolās, kuru daudzi skolotāji apmeklē baznīcu un atzīmē visus

reliģiskos svētkus. 148 Par svarīgāko skolēnu pretošanās kustības cēloni Abrosimenko

uzskatīja "svešos skolotājus", tāpēc savos priekšlikumos ieteica M. Suslovam

"apspriest jautājumu par skolotāju politiskās izglītības paaugstināšanu". 149

LK(b)P CX un LPSR Izglītības ministrijā sākās atskaišu plūdi. 1948. gada

24. februārī LK(b)P CX pieņēma lēmumu par skolu un skolotāju darba uzlabošanu.

LK(b)P Daugavpils pilsētas komitejas sekretārs Marahtanovs 1948. gada 5. maijā

rakstīja LK(b)P CX sekretāram F. Titovam, ka pārbaudīts Daugavpils pedagoģiskās

skolas mācību un ideoloģiskais darbs un konstatēts, ka tas neatbilst "partijas un

valdības prasībām". Tāpēc "pēc mācību gada pabeigšanas Latvijas K(b)P Daugav-

pils pilsētas komiteja rūpīgi caurskatīs skolas mācību spēku sastāvu" 150 un nepie-

mērotos kadrus atlaidīs. Arī LK(b)P CX sekretārs J. Kalnbērziņš 1948. gada 31. maijā

rakstīja slepenu atskaiti VK(b)P CX sekretāram A. Ždanovam, ka VK(b)P CX Sekre-

tariāta 1947. gada 30. aprīļa lēmumi un VK(b)P CX Aģitācijas un propagandas

pārvaldes Skolu daļas vadītāja vietnieka Abrosimenko norādījumi tiks pilnībā izpil-

dīti. Jau notikušas vairākas apspriedes, 40 politiski nepiemēroti skolotāji atbrīvoti

no darba. "Līdz š.g. 1. augustam," rakstīja J. Kalnbērziņš, "LPSR Izglītības ministrijai

uzdots caurskatīt skolu vadošo kadru sastāvu un to papildināt ar labiem un

pārbaudītiem skolotājiem, mērķtiecīgāk izskatīt strādājošos skolotājus un atbrīvo-

ties no svešiem un nederīgiem skolotājiem."
151

1948. gada 19. maijā notika LĻKJS CX biroja sēde, kurā apsprieda jautājumu

"Par pagrīdes fašistiskās organizācijas atklāšanu Daugavpils lietišķās mākslas

vidusskolā". Sēdes protokolā rakstīts, ka 1948. gada maijā VDM Daugavpils orgāni

Par pretpadomju darbību arestējuši četrus Daugavpils lietišķās mākslas skolas

audzēkņus, to skaitā V. Teivānu, kurš bija "ielavījies VĻKJS rindās un izmantojis
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komjaunieša biedra karti, lai veiktu pretpadomju darbību". Daugavpils komjaunat-

nes komiteja organizējusi vairākus pasākumus, lai atklātu šo nelegālo organizāciju,
bet tā nav pietiekami stingri prasījusi, lai no darba skolā atbrīvo skolotājus, kuri

noskaņoti pret padomju varu. Skolā vērojama liela kadru piesārņotība, piemēram,

franču valodas skolotājs Kukels, mākslinieks Smagins v.c. Rezultātā V. Teivāna

vadībā izveidojusies pretpadomju grupa, un tas liecina par "politiskās modrības

notrulināšanos Daugavpils pilsētas komjaunatnes komitejā". Par to komitejai tika

izteikts rājiens. LĻKJS CX birojs nolēma saukt pie komjaunatnes atbildības tos,

kuri rekomendējuši V. Teivānu komjaunatnei. Birojs uzdeva Daugavpils pilsētas

komjaunatnes komitejas sekretārei Nogei "nākamajā mācību gadā personīgi pie-

dalīties skolēnu uzņemšanā un sevišķu vērību pievērst skolas komplektēšanai no

labāko strādnieku, trūcīgo zemnieku un vidējo zemnieku jaunatnes vidus". Birojs

lūdza LPSR MP Mākslas lietu pārvaldes priekšniekam F. Rokpelnim "pārskatīt Dau-

gavpils lietišķās mākslas skolas pasniedzēju kadrus un veikt steidzamus pasākumus,

lai atbrīvotos no padomju varai svešiem pasniedzējiem"
152

.

LĻKJS CX atbildīgais organizators Bloks nosūtīja LĻKJS CX sekretāram V. Krū-

miņam slepenu ziņojumu "Par pagrīdes organizāciju "Mazpulki" Liepājas apriņķa

Nīgrandes skolā". 153 Bloks rakstīja, ka 1948. gada 16. novembrī no CX uz Liepājas

apriņķi atbraukusī Pērkone ziņojusi, ka Nīgrandes pagasta skolā atklāta pagrīdes

organizācija "Mazpulki". Uz Nīgrandes pagastu komandētais Propagandas daļas

vadītājs Šeņins noskaidrojis, ka "Mazpulku" organizācija skolā pastāv kopš 1948. ga-

da marta, bet tā atklāta 1948. gada oktobrī pēc tam, kad skolā 1948. gada septem-

brī ar nazi bija sagriezta pionieru sienasavīze, bet vēlāk - arī skolas sienasavīze. Uz

pionieru vadītāja Cepuriņa lūgumu skolā izdarīta kratīšana, un pie 7. klases skol-

nieka Vingra atrasts bārdas nazis un apģērbā iešūts šifrēts organizācijas biedru

saraksts. Uz uzdotajiem jautājumiem Vingris atteicies atbildēt, bet 5. klases skolnieks

Bumbulis uzrādījis visus deviņus "Mazpulku" biedrus. Vadītājs bijis 5. klases

skolnieks Mincenbergs -15 gadu vecs pionieris, bet Vingris (17 gadu vecs) -viņa

vietnieks. Skolas direktore Ruņģe aprobežojusies ar to, ka izsaukusi vecākus un

pazeminājusi atzīmes skolnieku uzvedībā. Skolā noturēta vecāku padomes sēde,

vecāku sapulce un skolēnu sapulce. "Mazpulku" dalībnieki izslēgti no skolas uz

divām nedēļām un viņiem pazemināta atzīme uzvedībā. Pagasta partijas pirmor-

ganizācijas sekretārs Garmsons par notikušo paziņojis drošības orgāniem. Organi-

zācijas biedri nopratināti un pēc dažām dienām arestēti. Arī vecāki pratināti un

atradušies izmeklēšanā.

Organizācijas "Mazpulki" dalībnieki bija 3.-7. klases skolēni vecumā no 10 līdz

17 gadiem. Čeka bija noskaidrojusi, ka visiem organizācijas biedriem ir bijušas

pašdarinātas biedra kartes; tās arī atrastas. Mazpulki vāca biedru naudu grāmatu



iegādei, lai studētu komjaunatnes darbību pagrīdē un, apgūstot viņu pieredzi,

sagatavotos pretpadomju darbībai. Organizācija bija noturējusi vairākas sanāksmes,

kurās nolasīti referāti par zēnu audzināšanu "Mazpulkos", par 18. novembra nozīmi

Latvijā v.c. tematiem. Referātus gatavojuši "Mazpulku" biedri. Bloks ziņoja: "Orga-

nizācijai bija darba plāns, saskaņā ar kuru bez agrāk veiktiem pasākumiem bija

paredzēts ar bārdas nazi sagriezt biedra Staļina un Biedra [tā tekstā. - H. S.] Ļeņi-

na portretus." Bloks ziņojumā uzsvēra, ka šī organizācija vadīta no ārienes. Par to

liecinot arī organizācijas nosaukums. 1948. gada 4. decembrī LĻKJS CX sekretārs

V. Krūmiņš Bloka ziņojumu nosūtīja LK(b)P CX sekretāram l Ļebedevam. Ar doku-

mentu tika iepazīstināts arī Latvijas PSR izglītības ministrs K. Strazdiņš.
Līdz šim nav publicēts pētījums par nacionālās pretošanās kustības cīņām

1949. gada 25. marta izvešanas laikā un tūlīt pēc tam. Tas, ka nacionālo partizānu

pretošanās kustība izvešanas sagatavošanas un norises laikā nekļuva aktīvāka, daļēji

izskaidrojams ar operācijas slepenību. Pēc 1949. gada 25. marta Latvijas iedzīvo-

tāju masveida deportācijas uz Sibīriju daudzi aktīvākie jaunieši tika izsūtīti. Skolas

vecuma izvesto bērnu skaits bija 15% no visiem izvestajiem. 154 LĻKJS CX sekre-

tāra V. Vaļļa 1950. gada 16. janvāra vēstulē LPSR VDM ministra vietniekam J. Vē-

899-1978) minēts, ka 1949. gada 25. martā uz Sibīriju izsūtīti 152 komjau-

nieši. Biedra kartes palikušas pie izsūtītajiem, bet uzskaites kartītes LĻKJS pilsētu

un rajonu komitejās iznīcinātas. Komjaunieši izsūtīti kopā ar vecākiem kā kulaku

ģimenes locekļi, kā politiski neuzticami, par sakariem ar nacionālajiem partizāniem,

par pretpadomju propagandu skolēnu vidū, 155
par to, ka slēpuši savas biogrāfijas

faktus, ka bijuši "tautas ienaidnieku" ģimenes locekļi. 156 Bet 1950. gadā no kom-

jaunatnes bija jāizslēdz 16% komjauniešu no uzņemto skaita. Tas nozīmēja, ka

notika komjaunatnes rindu tīrīšana. Izsūtīja arī daudzus viņu garīgos atbalstītā-

jus - 1930.-1940. gada ekonomiski un politiski aktīvākos cilvēkus. Piespiedu

kolektivizācijas rezultātā zemnieki zaudēja saimniecisko patstāvību un kļuva pilnīgi

atkarīgi no okupācijas varas. Turklāt pastiprinājās komunistu propaganda, kuras

uzdevums bija uzlabot jaunatnes komunistisko audzināšanu. Tas nozīmēja Latvijas

jaunatnes atsacīšanos no latviešu tautas tradicionālajām vērtībām, iestāšanos

komjaunatnē un padomizēšanos. Laikraksts "Padomju Jaunatne" rakstā "Jaunatnes

audzināšana - svarīgākais komjaunatnes organizācijas uzdevums" asi vērsās pret

Viļakas rajonu, nodēvējot to par "tumšu stūri". Tajā esot četras baznīcas un tikai

viena skola. Ne komjaunatnes komitejā pieņemtie ateistiskās audzināšanas plāni,

ne to jauniešu reģistrācija, kuri apmeklē baznīcu, un viņu nofotografēšana pie baznī-

cas durvīm, ne "melno sarakstu" sastādīšana neesot līdzējusi. 157 Komunistiskā audzi-

nāšana šeit nozīmēja jaunatnes atraušanu no Baznīcas - vienalga, kādiem līdzekļiem.

Kā otrs jaunatnes komunistiskās audzināšanas trūkums uzrādīta nepietiekamā

625Heinrihs Strods. Latvijas skolu jaunatnes nacionālā pretošanās kustība (1944. gads - 50. gadu vidus)



626 Padomju okupācija Latvija, 1944. gads - 50. gadu vidus

komjaunatnes pirmorganizāciju vadība. Tā 1950. gadā Kuldīgas apriņķī no 148 kom-

jaunatnes pirmorganizācijām 118 organizācijās (79,70%) netika uzņemts neviens

jaunietis. 158 Šis pētījums liecina, ka skolu jaunatnes pretošanās kustība vairākās

vietās saasinājās.

1949. gada sākumā Bauskā nodibinājās nacionālās jaunatnes pretošanās grupa

"Jaunās saules cīnītāji". Organizācijā bija 11 biedru, un, pēc tās vadītāja Raimonda

Dzeņa (dz. 1933. g.) vārdiem, tās mērķis bija cīnīties pret okupācijas varu, par

"buržuāziskās Latvijas atjaunošanu". Pretpadomju skrejlapas gatavoja Annas Pienas

dzīvoklī Bauskā, Kalēju ielā 1-11, un tās izplatīja Bauskā. Kādā uzsaukumā jaunieši

rakstīja: "Nāve boļševikiem un viņu piekritējiem! Sitiet krievus tā, ka neviens dzīvs

nepaliek!" 159 1950. gada 12. janvārī PSRS leM karaspēka Kara tribunāls Dzenim

piesprieda piecus gadus katorgā. 160

1949. gada maijā Kuldīgas 1. vidusskolā izveidojās latviešu jauniešu grupa ar

nolūku veikt pretpadomju aģitāciju un propagandu - izplatīt lapiņas, izkārt Latvijas

valsts karogu. Grupas vadītāju B. Migaini arestējot, pie viņa atrada deviņas pretpa-

domju lapiņas. Viņš paskaidroja (B. Migainim bija 17 gadu), ka jaunieši gribējuši

protestēt pret latviešu izvešanu uz Sibīriju. 1949. gada 2. oktobra sanāksmē katram

skolēnam bija uzdots izplatīt 10 skrejlapas. Tātad, ja grupā bija astoņi cilvēki, tad tika

izplatīts 80 skrejlapu. Vienā uzsaukumā, kas saglabājies pratināšanas lietā, attēlots

Latvijas valsts karogs. Uzsaukumā teikts: "Ņemiet ieročus rokās un stājieties cīņā

pret mūsu tautas apspiedējiem boļševikiem. Nost komunismu! Lai dzīvo Latvija!"
161

Līdzīgs saturs bija uzsaukumam "Latvieši!". 162 Sevišķā apspriede 1950. gada 27. maijā

pieciem šīs grupas dalībniekiem piesprieda katram 10 gadu spaidu darbos. 163

Vienu no labāk organizētajām skolēnu pretpadomju grupām "Zvaigzni" 1949. ga-

da sākumā nodibināja Jelgavas lauksaimniecības tehnikuma audzēknis Imants Arsols

(dz. 1934. g.). Grupā piedalījās šī paša tehnikuma audzēknis Ivars Krūzmētra

(dz. 1934. g.), kā arī Jelgavas 1. vidusskolas audzēknis H. Šmits, Elektromehāniskā

tehnikuma un citu skolu audzēkņi. Grupas sanāksmēs parasti uzsaukuma tekstu

apsprieda. Pieņemto tekstu katrs "Zvaigznes" loceklis pārrakstīja un pēc tam

pavairoja. Uzsaukumā, ko grupa izplatīja 1952. gadā, bija ļoti asi vārdi - "Nāvi

krievu okupantiem!", "Nāvi krieviem!" utt. 164

1949. gada jūnija sākumā LĻKJS CX pirmais sekretārs V. Krūmiņš nosūtīja

LK(b)P CX sekretāram F. Titovam "Izziņu par pagrīdes organizāciju un nacionālis-

tisko grupu darbību dažās LPSR skolās". 165 Šajā pilnīgi slepenajā izziņā nr. 0/74,

ko LK(b)P CX saņēma 1949. gada 8. jūnijā, V. Krūmiņš rakstīja: "Kolhozu celtniecī-

bas panākumi un pāreja uz kulacības kā šķiras likvidāciju Latvijas PSR radīja kulaku

un pret padomju varu noskaņoto elementu darbības aktivizāciju dažās Latvijas PSR

skolās. Tā Ogres meža tehnikumā darbojās nacionālistu grupa trīs cilvēku sastāvā.
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Šī grupa 1949. gada 25. un 29. martā - kulaku elementu izvešanas dienā tehniku-

ma kopmītnē sarīkoja grautiņu un saplēsa mūsu vadoņu portretus. Šajā grupā bija
divi komjaunieši -Mazurevičs un Dzērve. Tagad LPSR VDM orgāni arestējuši visus

grupas locekļus." V. Krūmiņš ziņoja, ka vairāki tehnikuma studenti, no tiem astoņi

komjaunieši, par nacionālistiskās grupas darbību zinājuši, bet ne tikai nav par to

ziņojuši skolas direkcijai un komjaunatnes organizācijai un devuši pretsparu tās

pretpadomju darbībai, bet šo darbību pat veicinājuši. LĻKJS CX minēto faktu no-

skaidrošanai nosūtīja uz Ogres meža tehnikumu savu darbinieku brigādi un ap-

sprieda jautājumu LĻKJS CX biroja sēdē. Birojs nolēma, ka ne tehnikuma direkcija,

ne komjaunatnes organizācija nav veikusi nepieciešamo audzināšanas darbu audzēk-

ņu vidū. Komjaunatnes organizācijas klusēšanu birojs novērtēja kā bailīgumu, apoli-

tiskumu un politisko bezprincipialitāti. LĻKJS CX birojs atlaida tehnikuma komjau-
natnes komiteju, bet tās sekretāru izslēdza no komjaunatnes. No komjaunatnes

izslēdza arī tos komjauniešus, kas bija veicinājuši nacionālistiskās grupas darbību.

Tā kā komjaunatnē sastāvēja astoņi audzēkņi, bet biroja locekļus izslēdza (vismaz
trīs cilvēkus) un divus komjauniešus arestēja, tad faktiski Ogres meža tehnikuma

komjaunatnes organizācija tika likvidēta, jo tā bijusi "satrūdējusi". Tāpēc V. Krū-

miņš solīja "audzēkņu sastāva atveseļošanai" 1950. gadā uz tehnikumu nosūtīt

20 komjauniešus. LĻKJS CX lektoru grupai 1949. gada 6. jūnijā Ogres meža tehni-

kumā bija jānolasa lekcijas par tematiem: "Šķiras un šķiru cīņa", "Par buržuāzis-

kajiem nacionālistiem kā latviešu tautas niknākajiem ienaidniekiem" v.c.

Tālāk V. Krūmiņš ziņo, ka jauniešu pretpadomju grupas atklātas arī citās skolās.

Alūksnes vidusskolā jauniešu pagrīdes grupa darbojusies kopš 1945. gada jūlija

un organizējusi pretpadomju propagandu. Jūtot, ka draud iekrišana, grupas locekļi
izklīduši pa Alūksnes rajona pagastiem, bet seši devušies uz Cēsīm, iestājušies
Cēsu skolotāju institūtā un iekļuvuši vadošā darbā institūta Sarkanā Krusta biedrībā.

Tagad tos esot arestējuši LPSR VDM orgāni, bet jautājums par Cēsu skolotāju

institūtu apspriests LK(b)P CX birojā. Aizputes meža tehnikumā jauniešu pret-

padomju pagrīdes grupu vadījusi nacionālo partizānu vienība jeb, kā rakstīja V. Krū-

miņš, viena no bandām, kas darbojās Tukuma rajonā. Ar šīs organizācijas lietu

nodarbojoties LPSR Valsts drošības ministrija. Tā kā jautājums ļoti svarīgs, V. Krū-

miņš lūdza sasaukt LK(b)P CX apspriedi, kurā piedalītos to ministriju pārstāvji,

kuru pakļautībā atrodas šīs mācību iestādes. Tas attiecās uz Izglītības ministriju,

Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministriju un Darba rezervju ministrijas

Pārvaldi Latvijas PSR. Kā redzams no šīs iestādes priekšnieka vietnieka J. Linmeiera

un priekšnieka vietnieka politiskās audzināšanas jautājumos J. Brodeļa 1949. gada

9- jūnija slepenā ziņojuma (nr. 40.-s) LK(b)P CX, 1948./1949. mācību gadā pārkā-

pumi bijuši sešās skolās. 4. amatniecības skolā, pārbaudot kopmītni, galdnieku



628 Padomju okupācija Latvijā, 1944. gads - 50. gadu vidus

grupas audzēkņa Tīreļa portfelī atrasts "latviešu nacionālais karogs un bijušā latviešu

kara ministra Baloža un pulkveža Kalpaka fotogrāfija" 166
.1949. gada aprīlī pabeigts

tiesas process pret 1. amatniecības skolas audzēkņiem Rudzīti, Matvejevu un

Zdanovski, kuri bija nodarbojušies ar kontrrevolucionāru darbību ārpus skolas. Par

to viņi notiesāti uz desmit gadiem cietumā.

Divas V. Titova rezolūcijas uz V. Krūmiņa ziņojuma liecina, ka LK(b)P CX uz

minētajiem faktiem ļoti asi reaģējusi - centusies tos papildus noskaidrot, notikusi

apspriede.
1949. gada 28. jūlijā LK(b)P Ogres apriņķa komiteja sevišķi slepeni - kā

"sevišķās mapes" jautājumu - apsprieda Lavrova un Rauhmaņa ziņojumu "Par

jaunatnes nacionālistiskas organizācijas atklāšanu Vecbebru biškopības tehniku-

mā". Sēdes protokolā atzīmēts, ka 1949. gada 1. jūlijā Vecbebru biškopības tehni-

kumā apriņķa komiteja un VDM apriņķa nodaļa "atklāja nacionālistisku pagrīdes

grupu ar nosaukumu "Zobens". Arestēti deviņi tehnikuma studenti, pie viņiem at-

rasti divi automāti, pistole, deviņas šautenes un ievērojams daudzums munīcijas.

[..] Pagrīdes organizācija tehnikumā darbojas vairāk nekā divus gadus, ar nolūku

veikt pretpadomju aģitāciju, organizēt teroristiskus aktus pret vadošajiem padomju,

partijas un komjaunatnes darbiniekiem un propagandēt "neatkarīgas Latvijas"

izveidošanu." 167 Nelegālās grupas darbība, nacionālistiskā karoga uzvilkšana

1948. gada 1. maijā, draudi izrēķināties ar partijas un padomju aktīvu bija iespē-

jami tāpēc, ka Bebru pagasta partijas organizācija un Vecbebru biškopības tehni-

kuma direktors komunists Riekstiņš nav bijis politiski modrs, komjaunatnes orga-

nizācija bijusi piesārņota ar šķiras ienaidniekiem, kas izvirzīti pat vadošos amatos,

bet tehnikuma pasniedzēju kolektīvs nav iztīrīts no kaitīgiem elementiem (piemē-

ram, Lusse un Sarkans). Ogres apriņķa partijas komitejas birojs uzdeva VDM ap-

riņķa daļas priekšniekam Lavrovam "pastiprināt darbu buržuāziski nacionālistiskās

pagrīdes atklāšanā un virzīt visu savu darbu pret mūsu Dzimtenes šķiras ienaid-

niekiem, panākot to pilnīgu izskaušanu. Tuvākajās dienās pilnīgi iztīrīt Vecbebru

biškopības tehnikumu no šķiriski naidīgiem elementiem un turpmāk veikt stingru

studentu un pasniedzēju uzraudzību." 168 Čekistiem Ūdrim un Morozovam tika

aizrādīts par lēnu izmeklēšanas gaitu, bet tehnikuma direktoru nolēma atbrīvot no

darba kā nespējīgu izpildīt viņam uzticētos pienākumus. Riekstiņš bija LK(b)P CX

nomenklatūras darbinieks, tāpēc Ogres apriņķa komitejas birojs lūdza CX šo lēmu-

mu apstiprināt. LĻKJS Ogres apriņķa komitejas otro sekretāru Kupču atlaida no

darba par nelegālās grupas slēpšanu un mīkstčaulību, VDM Ogres apriņķa daļai

tika uzdots "līdz jaunā mācību gada sākumam pārskatīt tehnikuma studentu sastāvu,

lai to iztīrītu no šķiriski naidīgiem un neuzticamiem elementiem, kā arī piedalīties

jaunu tehnikuma audzēkņu uzņemšanas komisijā".
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Šie dokumenti liecina, ka skolu jaunatnes nacionālā pretošanās kustība Latvijā

vairākās vietās asi reaģēja uz 1949. gada 25. marta iedzīvotāju masveida izvešanu.

To bija spiesti atzīt arī okupācijas varas vadītāji.

Spriežot pēc čekas ziņojumiem, lielākā daļa nepilngadīgo nacionālās pretoša-

nās kustības jauniešu kopā ar vecākiem un skolotājiem tika pakļauti "profilaksei",

li, vairāku stundu ilgai sarunai ar čekistiem. Jauniešiem draudēja ar izslēgšanu

no skolas, ar viņu vecāku arestu vai izsūtīšanu. Dažkārt šīs "sarunas" notika par-

tijas komitejā, dažkārt skolas pedagogu sapulcē un pat skolēnu un skolotāju

kopsapulcē. Sarunās, kas notika čekā, parasti ar skolēniem runāja kā ar valsts

noziedzniekiem vai arī mēģināja viņus savervēt par čekas ziņotājiem, solot it kā

aizmirst viņu nodarījumu. Turpretī skolas kopsapulcēs tika uzsvērts jauniešu pret-

padomju darbības absurdums, ka viņi neseko slavenu komunisma cīnītāju - Pavļika
Morozova v.c. jauniešu piemēram, kaunināja jauniešus par skolai nodarīto morālo

zaudējumu. Rezultātā Kompartijas un čekistu organizētā profilaktika patiesībā bija

skolu jaunatnes profilaktisks terors, kas veicināja latviešu jaunatnes kolabora-

cionismu un genofonda iznīcināšanu. Jauniešos veidojās baiļu sindroms, tas

savukārt veicināja kompartokrātiju un atbalstīja okupāciju. No 1949. gada oktobra

līdz 1951. gada jūlijam LPSR notika skolotāju atestācija, "kuras gaitā no darba

skolās tika atbrīvotas politiskā un profesionālā ziņā nepiemērotas personas" 169
.

Taču pēc 1949. gada 25. marta skolu jaunatnes nacionālā pretošanās turpinā-

jās. Aprakstīt visu čekas atklāto skolu jaunatnes pretpadomju pulciņu darbību nav

iespējams, un šajā pētījumā tas arī nav nepieciešams. Taču atsevišķu pulciņu dar-

bību -čekas sniegtajā raksturojumā -gribētos minēt.

1951. gada pavasarī LK(b)P CX sekretāram Biseniekam ziņots, ka Madonas

rajona Sarkaņu septiņgadīgajā skolā atklāta pagrīdes organizācija "Trīs kinžali". To

1951. gada 11. janvārī dibinājuši astoņi 4.-7. klašu skolēni. Organizācijai bijis noli-

kums, iestājoties tajā, bija jādod zvērests un rakstisks apliecinājums, ka iekrišanas

gadījumā biedrus nenodos. Bija notikušas septiņas sapulces, norautas izstādītās

LPSR Augstākās Padomes deputātu kandidātu fotogrāfijas un plakāti. Turklāt organi-

zācija bija paredzējusi vākt ieročus, nogalināt ikvienu, kas kaitē tās darbībai, aplau-

pīt iestādes, lai iegūtu līdzekļus.
170 Šis jautājums apspriests LK(b)P Madonas rajona

komitejas biroja sēdē un konstatēts, ka skolā nav nekādas kontroles, jaunatnes

audzināšanas darbs ir neapmierinošs, ka pionieru un komjaunatnes organizācija

strādā slikti. Skolas direktoru Ivanovu no darba atbrīvoja. 171

1952. gada rudenī, oktobrī, Krāslavas rajona Izvaltas vidusskolas skolnieka

Boļeslava Boliņa vadībā nodibinājās Pretkomunistu un antisemītiskā apvienība. Di-

bināšanas sapulcē tuvējā mežā pieci jaunieši, to vidū okupācijas varas sodītā Pei-

üna dēls Staņislavs Peiliņš, apsprieda pretpadomju organizācijas nosaukumu, jaunu
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biedru uzņemšanas kārtību, kā arī notika organizācijas vadības vēlēšanas. Par

vadītāju ievēlēja B. Boliņu, par sekretāru - J. Sitnieku. lestājoties organizācijā, tās

locekļi deva zvērestu, viņiem bija biedra kartes, maksāja biedra naudu. Apvienībā

bija 12 locekļu, galvenokārt Izvaltas vidusskolas skolēni, bet bija arī vietējā kolhoza

"Ausma" darbinieki. 1956. gada 23. februārī LPSR MP VDK priekšnieks ģenerāl-

majors J. Vēvers rakstīja LPSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietniekam M. Plū-

donim (1892-1963): "Organizācijas galvenais uzdevums bija cīnīties pret padomju

varu Latvijas PSR, izgatavojot un izplatot pretpadomju lapiņas." 172 Nelegālās sa-

pulces, kurās apsprieda pretpadomju pasākumus, notika regulāri, un apvienības

darbība tika protokolēta. Visiem organizācijas dalībniekiem bija jāiegūst ieroči, lai

tos izmantotu pret padomju varu starptautiskā stāvokļa pasliktināšanās gadījumā.

Apvienībai bija vācu karabīne, krievu tipa saīsināta šautene ar patronām un viena

rokasgranāta. 1953.-1954. gadā apvienība izplatīja ap 30 pretpadomju lapiņu, kuras

bija rakstītas ar roku uz skolas burtnīcas lapām. Katrai lapiņai bija cits saturs,

tekstus ar aicinājumiem cīņai pret padomju varu sacerēja B. Boliņš. Lapiņu tekstus

nolasīja apvienības sanāksmēs un pēc apspriešanas pieņēma. Aresta laikā pie ap-

vienības biedriem atrada pretpadomju literatūru, kas izdota Latvijas Republikas un

nacistu okupācijas laikā.

6. tabula

Latvijas skolu jaunatnes nacionālās pretošanās grupas 1952. gada
173

Nr. Skolas nosaukums Grupas nosaukums Dalībnieku Darba programma

p. k. skaits

1. Majoru 73. septiņ-

gadīgā skola174

"Melnā gvarde", vēlāk

"Brīvības armija"

Pretpadomju propa-

ganda, diversijas

2. Aizputes

vidusskola 175

Lapiņu un plakātu

izplatīšana

3. Rīgas 50. septiņ-

gadīgā skola176

Augstākā valsts

skolēnu Brīvība

14

(9-13 g.v.)

Cīņa par disciplīnu,

sekmēm

4. Rīgas 1. vidusskola Skrejlapas pret krievu

(4. klase) 177 zēniem

5. Gulbenes septiņ

-gadīgā skola178

Skrejlapas, lozungi,

Kompartijas vadoņu

portretu iznīcināšana;

glabāja ieročus

6. Rēzeknes Skrejlapas, uzbrukumi,

1. vidusskola 179 saikne ar nacionālajiem

partizāniem

7. Zlēku septiņgadīgā 14 Glabāja ieročus

skola180
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6. tabula redzams, ka, spriežot no ziņojumiem, ko saņēma LK(b)P CX, 1952. ga-

dā čekai septiņās Latvijas skolās (četrās vidusskolās un trijās septiņgadīgajās sko-

lās) bija izdevies atklāt un likvidēt jaunatnes nacionālās pretošanās grupas. Tajās

bija 4-14 biedru, dažkārt tikai 9-13 gadu veci. Lielākā daļa grupu nodarbojās ar

pretpadomju skrejlapu izplatīšanu. Tikai vienai grupai (Rēzeknes 1. vidusskola) bija

sakari ar nacionālajiem partizāniem. Tas liek domāt, ka skolu jaunatne salīdzinā-

jumā ar pirmajiem pēckara gadiem vairāk pievērsusies nevardarbīgajām pretoša-

nās metodēm.

Pēc deviņu gadu ilga nacionālo partizānu kara 1953. gada 24. janvārī PSRS

VDM izdeva pavēli nr. 0062 "Par pasākumiem nacionālistiskās pagrīdes un tās

bruņoto bandu likvidācijai Ukrainas un Baltkrievijas PSR rietumu apgabalos, Lie-

tuvas, Latvijas un Igaunijas PSR". 181 Šī pavēle ir nozīmīga vismaz no trijiem vie-

dokļiem. Pirmkārt, tikai pēc deviņu gadu ilgām nacionālo partizānu cīņām PSRS

augstākā vadība oficiāli atzina, ka visā PSRS rietumdaļā pastāv nacionālā vardar-

bīgā un nevardarbīgā pretošanās kustība. Otrkārt, šīs pavēles rezultātā tapa atskai-

tes par VDM un tai pakļauto organizāciju darbu, kā arī par LKP Centrālo komiteju.

Treškārt, pavēle veicināja cīņas pastiprināšanu pret nacionālo pagrīdi. Šo pavēli

nekavējoties saņēma arī LKP CX un tūlīt sāka organizēt atbilstošus pasākumus.

Nav nejaušība, ka LKP CX birojs vispirms pievērsās Latvijas skolu jaunatnes

nacionālajai pretpadomju darbībai.

1953. gada 24. februārī LKP CX birojs pilnīgi slepeni (sevišķā mape) apsprieda

jautājumu "Par cīņas pasākumiem pret buržuāziskā nacionālisma un pretpadomju

darbības izpausmēm skolu jaunatnes vidū".182 Jautājumu bija sagatavojusi komisija -

Čerkovskis, Koroļkevičs, Apinis, Samsons, Bēmanis J. Kalnbērziņa vadībā. Pēc

jautājuma apspriešanas pieņēma lēmumu (septiņi paragrāfi), kas kārtējo reizi

nosprauda augstākā valsts varas orgāna uzdevumus cīņā pret buržuāziskā nacio-

nālisma izpausmēm jaunatnes vidū. Taču visinteresantākā ir lēmuma konstatējošā

daļa. "LKP CX birojs atzīmē," rakstīts lēmumā, "ka pēdējā laikā Jelgavas, Rīgas un

Ventspils pilsētā un citos republikas rajonos kļuvušas biežākas buržuāziskā nacio-

nālisma un pretpadomju darbības izpausmes, veidojot pagrīdes jaunatnes organi-

zācijas un izplatot pretpadomju lapiņas bērniem un skolas vecuma jauniešiem."

Pēc biroja locekļu domām, tam bija divi iemesli. Pirmām kārtām Komunistiskās

partijas un komjaunatnes organizācijas ir zaudējušas politisko modrību. "Šo ap-

stākli izmantoja amerikāņu-angļu imperiālisma aģentūra mūsu republikā buržuā-

ziski nacionālistisko elementu personā, kura tagad, saasinoties starptautiskajam

stāvoklim, aktivizē savu darbību un cenšas izmantot mūsu jaunatni savos nozie-

dzīgajos nolūkos." 183 Izglītības ministrija neatbrīvojot no darba republikas skolās

pretpadomju politiski noskaņotus skolotājus, bet pārvietojot tos darbā uz citām
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skolām. Partijas un komjaunatnes organizācijas esot aizmirsušas, ka jaunatne

jāaudzina "uzticībā sociālistiskajai Dzimtenei, Ļeņina-Staļina partijas lietai, interna-

cionālisma un tautu draudzības garā", un tas nodarot lielu ļaunumu valstij. Kom-

jaunieši skolās nereti "nepamana un neatmasko buržuāziski nacionālistiskas iz-

pausmes". Avīzes un žurnāli maz publicējot materiālus par bērnu komunistisko

audzināšanu ģimenē. LKP CX birojs uzdeva LPSR Izglītības ministrijai "nekavējoši
atbrīvot no darba skolās pretpadomju noskaņojuma skolotājus". Birojs uzdeva

partijniekiem un komjauniešiem katrā mācību priekšmetā katru audzēkni audzināt

komunistiskā uzticībā sociālistiskajai Dzimtenei, "naidā pret miera, demokrātijas

un sociālisma niknākajiem ienaidniekiem -amerikāņu-angļu imperiālistiem un viņu

uzticīgajiem kalpiem - latviešu buržuāziskajiem nacionālistiem", kā arī organizēt

lekcijas vecākiem par bērnu un jauniešu komunistisko audzināšanu. LPSR VDM

uzdeva rūpīgi izmeklēt visas pretpadomju izpausmes republikā un vainīgos saukt

pie kriminālatbildības. Birojs nolēma lūgt PSKP CX katrā vidusskolā atļaut piešķirt

atbrīvotā komsorga štata vietu.

Četras dienas vēlāk - 1953. gada 28. februārī LKP CX sekretārs J. Kalnbērziņš

par jaunatnes pretpadomju nevardarbīgo cīņu pilnīgi slepeni rakstīja PSKP CX

sekretāram G. Maļenkovam un atzina, ka pēdējā laikā "Latvijā kļuva biežāki bur-

žuāziskā nacionālisma un pretpadomju darbības gadījumi skolu jaunatnes vidū.

Rīgas, Jelgavas pilsētā un Talsu rajonā VDM orgāni atklājuši 8 jaunatnes pret-

padomju grupas, kuru locekļi nodarbojās ar pretpadomju lapiņu un provokatīvu

baumu, "Amerikas balss" un "Bī-bī-sī" raidījumu, pornogrāfiskas literatūras un

fotogrāfiju izplatīšanu,184 kā arī izdarīja sīkas zādzības un huligāniskas darbības uz

ielas." 185 Jaunatnes grupu apvainojums dažādos kriminālnoziegumos izskatās pil-

nīgi norakstīts no tālaika politiskajām prāvām, kurās čekisti katram politiskam

pretpadomju noziegumam centās pierakstīt arī kādu kriminālnoziegumu. Tas liecina,

ka šo rakstu J. Kalnbērziņam palīdzējuši rakstīt čekas vai tiesas darbinieki.

Vēlāk noskaidrojās, ka pagrīdes grupu darbā piedalījās pieci VĻKJS biedri un

11 pionieru. Katrā grupā skaitījās no četriem līdz astoņiem biedriem. Grupas vadīja

padomju varas represēto vecāku (lielkulaku, mājīpašnieku, bijušo policistu utt.)

bērni. Tā "Brīvās Latvijas jaunatnes" grupu septiņu cilvēku sastāvā vadīja 1949. gadā

izsūtītā kulaka dēls Kārlis Timmermanis, LVU Filoloģijas fakultātes students. "Grupa

par savu mērķi stādīja," rakstīja J. Kalnbērziņš, "cīnīties pret Padomju varu, izplatot

pretpadomju lapiņas, bet kara gadījumā pret PSRS paredzēja Padomju armijas

aizmugurē organizēt bruņotu sacelšanos. Līdzīgs raksturs bija arī pārējām 7 gru-

pām."
186 Salīdzinot šo J. Kalnbērziņa "augstāko patiesību" ar patiesību, kas atklāta

mūsu citētajā 1953. gada 29. februāra LKP CX biroja sēdē, redzam, ka ziņa par

jaunatnes grupu mērķiem gāzt okupācijas varu tika paziņota tikai G. Maļenkovam.



LKP CX birojs runāja tikai par audzināšanas trūkumiem. "Augstākās patiesības"

līmenī tika minēti arī citi jaunatnes pretošanās kustības cēloņi. "Jaunatnes pagrīdes

pretpadomju grupu izveidošanos skolēnu vidū," rakstīja J. Kalnbērziņš, "noteica

skolotāju kadru piesārņotība. [..] Pret padomju varu naidīgi noskaņotie skolotāji

1952.-1953. gadā aktivizēja darbu jaunatnes pagrīdes grupu radīšanā, visādiem

līdzekļiem cenšoties atvairīt skolēnus no iestāšanās pionieros un VĻKJS biedros

un pārņemt savā ietekmē morāli nenoturīgo jaunatnes daļu." 187 J. Kalnbērziņš ziņoja

G. Maļenkovam, ka "no darba atbrīvoti skolotāji, kuri veica naidīgu darbu jaunatnes

vidū, VDM orgāni arestējuši 15 pagrīdes jaunatnes grupu dalībniekus". J. Kalnbērziņš

sūdzējās G. Maļenkovam, ka VĻKJS CX 1952. gada decembrī samazinājusi lielāko

vidusskolu atbrīvoto komsorgu skaitu no 19 uz 11 un tas negatīvi ietekmējis pio-

nieru un komjaunatnes organizāciju darbu. "Lai uzlabotu audzināšanas darbu skolu

jaunatnes vidū, lai aktivizētu cīņu pret buržuāziski nacionālistisko noskaņojumu un

pretpadomju darbību skolu jaunatnes vidū, Latvijas KP CX lūdz atļaut noteikt LĻKJS
CX atbrīvoto komsorgu skaitu papildus esošajām 11 vēl 99 republikas vidussko-

lās." Tātad J. Kalnbērziņš gribēja atbrīvotos jaunatnes politiskos vadītājus visās

Latvijas vidusskolās.

LPSR iekšlietu ministrs pulkvedis Zujāns (1910-1975) 1953. gada 30. jūlijā

pilnīgi slepeni ziņoja LPSR MP priekšsēdētājam V. Lācim, ka 1953. gadā naktī no

21. uz 22. jūliju - LPSR dibināšanas gadadienā - Almales mežniecībā netālu no

Alsungas norauti PSRS un Latvijas PSR valsts karogi. Karogi kopā ar kātiem iemesti

mežniecības tualetē. Tajā pašā laikā pārrauti 12 telefona vadi, kas pārtrauca saka-

rus starp Alsungu un Kuldīgu, kā arī iznīcināti vadi uz Almales stacijas sarga namiņu.
To bija izdarījis Rīgas 2. vidusskolas 10. klases skolnieks J. Cērps (dz. 1935. g.),
Z. Samins (dz. 1930. g.) un A. Liberts (dz. 1937. g.). "Pie minēto personu aizturē-

šanas un kratīšanas," rakstīja Zujāns, "bija atņemta pistole ar 15 patronām, 1 tola

pakete, 7,62 kalibra munīcija, 2 tālskati un iespiešanas komplekts." Pie ceturtā

grupas locekļa A. Freidenfelda (dz. 1933. g.) atrastas divas pistoles, 390 kaujas

patronu, piecas granātas, vairākas paketes tola, 33 detonatoru kapsulas, 10 m

bikforda auklas. Ministrs Zujāns uzskatīja, ka atklāta "jaunatnes pretpadomju na-

cionālistiska grupa". J. Cērps pratināšanā arī atzinās, ka viņš izveidojis šo grupu,

lai cīnītos pret Latvijas PSR pastāvošo iekārtu, organizējot diversijas aktus, izplatot

pretpadomju lapiņas un vācot ieročus, lai vēlāk pārietu nelegālā stāvoklī un orga-

nizētu bruņotu sacelšanos pret padomju varu.

Nozīmīgs dokuments Latvijas skolu jaunatnes nacionālās pretošanās kustības

Pētīšanai ir LPSR MP VDM 4. pārvaldes priekšnieka Ļevkoviča 1954. gada 25. martā

LKP CX birojam iesniegtā pilnīgi slepenā izziņa, kurā uzskaitītas pēdējā laikā slēg-

tās nelegālās pretpadomju organizācijas. 188 Apkopojot šeit minētās ziņas par slēgtām
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skolu jaunatnes nacionālās pretošanās organizācijām ar datiem, kas atrasti citos

ziņojumos, sastādīta 7. tabula. Tajā redzam, ka tikai 1953. gadā vien, kad okupāci-

jas varas diktatūra bija sasniegusi sava terorisma augstāko pakāpi, likvidētas vismaz

15 skolu jaunatnes nelegālās nacionālistiskās organizācijas un atklāti 134 dalīb-

nieki. Arī 1952. gadā skolās atklātas septiņas organizācijas ar 50 skolēniem -kopā

22 organizācijas. Pirmkārt, redzam, ka skolās darbojušās mazskaitliskas jauniešu

grupas, parasti 4-5 skolēni 189 (86% gadījumu). Otrkārt, nacionālās pretošanās

kustība vairāk bija izplatīta septiņgadīgajās skolās, kur politiskā uzraudzība bija

vājāka. Treškārt, skolu jaunatnes vidējais vecums parasti bija ap 12-15 gadiem.

Ceturtkārt, nacionālās pretošanās organizāciju biedri galvenokārt bija kara laika

bērni, kuru vecākus vajāja boļševiku otrās okupācijas vara, ieslogot cietumos vai

nošaujot, vai arī vecāki bija cīnījušies pret okupantiem frontē. Piektkārt, skolu

jaunatnes nacionālajās pretošanās grupās darbojās tikai latviešu tautības jaunieši.

Skrejlapas lielākoties tika izplatītas Rīgas skolās. Rīgā tādas bija rakstījuši un

pavairojuši 5., 8., 33., 36. septiņgadīgās skolas un 7. un 31. vidusskolas skolēni.

Pavisam Rīgā apcietināja 20 skolēnu (29,80% no visā Latvijā arestētajiem). Otra

lielākā pilsēta, kur čekai bija izdevies arestēt pionierus -kontrrevolucionārus, bija

Jelgava - 11 skolēnu. Alsungā 12 skolēni bija piedalījušies "buržuāzisko karogu"

izkāršanā. Skrejlapu izplatīšanā bija piedalījušies arī Talsu (4), Kabiles (2), Saldus

(1), Dunalkas (5) skolas audzēkņi. Pretošanās kustība Kurzemes un Zemgales skolu

audzēkņu vidū (astoņi gadījumi) liecina, ka tā, izņemot Rīgu, visvairāk bijusi iz-

platīta tieši šeit. Vidzemē skrejlapu izplatīšana konstatēta trijos gadījumos -Cēsu

vidusskolā (3), Raunas (4), Nītaures (1) un Gostiņu (2) skolā. Tātad Vidzemē divos

gados "kontrrevolucionāru" kustībā pieķerti 10 skolēni. Bet Latgalē ir zināms tikai

viens šāds gadījums - Līksnas skolā. Skolēnu piedalīšanās pretpadomju darbībā

atspoguļo galvenokārt sabiedrībā un ģimenē valdošos uzskatus par okupācijas varu.

7. tabula

1953. gadā VDM likvidētās Latvijas skolu jaunatnes nacionālas pretošanās grupas

Nr. Skola Grupas Dalībnie- Darba programma, darbība

p. k. nosaukums ku skaits

1. Balvu vidusskola 190 Latvijas Republikas laika grā-

matu un ārzemju radiostaciju

ziņu izplatīšana

2. Ludzas 50-60 Pretpadomju uzstāšanās pie pa-

5. arodvidusskola 191 domju karavīru pieminekļa un ki-

noteātrī, Iekšlietu daļai izsisti logi



Pēc 8. tabulā apkopotajiem datiem redzam, ka 46 no 66 aizturētajiem un

sodītajiem skolēniem bija 12-17 gadu veci zēni, dzimuši laikā no 1937. līdz

1943. gadam. Šie zēni nebija redzējuši neatkarīgo Latviju, nebija par to skolā

dzirdējuši daudzmaz objektīvu informāciju. To viņi nevarēja iegūt ne no pre-

ses, ne radio. Tātad vienīgais pareizās informācijas avots, kas lika šiem 4-

-- klašu audzēkņiem organizēt pretpadomju darbību, bija vecāki, vecvecāki,

kaimiņi, radi.
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Nr. Skola Grupas Dalībnie- Darba programma, darbība

p. k. nosaukums ku skaits

3. Rīgas Jēkaba Cērpa Skrejlapu izplatīšana un ieroču

2. vidusskola 192
grupa glabāšana

4. Ēdoles septiņ- Izgatavots Latvijas valsts karogs,

gadīgā skola 193 vākti ieroči

5. Rīgas 5. septiņ- "Liesma" Skrejlapu izplatīšana (15 reižu),

gadīga skola 194 256 lapiņas atrastas

6. Rīgas 33. septiņ- Skrejlapu izgatavošana un

gadīgā skola 195 izplatīšana

7. Rīgas Skrejlapu izgatavošana un

7. vidusskola196 izplatīšana

8. Cēsu 1. septiņ- Skrejlapu izgatavošana un

gadīgā skola 197 izplatīšana

9. Talsu vidusskola Skrejlapu izgatavošana un

un 2. septiņgadīgā izplatīšana, ieroču vākšana

skola 198

10. Līksnas septiņ- Skrejlapu izgatavošana un

gadīgā skola199 izplatīšana

11. Gostiņu septiņ- Skrejlapu izgatavošana un

gadīgā skola200 izplatīšana

12. Kabiles septiņ- Skrejlapu izgatavošana un

gadīga skola201 izplatīšana

13. Palsmanes septiņ- 9 pretpadomju lapiņas

gadīgā skola202

14. Rīgas 8. septiņ- 49 pretpadomju skrejlapas

gadīga skola202

15. Saldus vidusskola 204 11 pretpadomju lapiņas
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8. tabula

Par pretpadomju darbību aizturētie un tiesātie skolu jaunieši 1953.-1954. gadā 205

9. tabula

LPSR VDK pārskatā minēto skolēnu - kontrrevolucionāru vecums 1953.-1954. gadā
206

Dzimšanas Vecums, g. Zēni Meitenes Kopā Piezīmes

gads skaits %

1943 11 3,00

1942 12 13,60 4. klase

1941 13 13 19,70 4.-6. klase

1940 14 13,60 5.-6. klase

1939 15 10 15,20 6.-7. klase

1938 16 9,20 5.-7. klase

1937 17 12,20

1936 18 3,00

1935 19 7,60

1934 20 3,00

Kopā 55 83,40% 11 16,60% 66 100,00

Dzimšanas gads Vecums, g. Zeni Meitenes Kopā

1943 10-11

1942 11-12

1941 12-13 13

1940 13-14

1939 14-15 10

1938 15-16

1937 16-17

1936 17-18

1935 18-19

1934 19-20

1933 20-21

56 11

Kopa 67

(84,00%) (16,00%)



Aktīvāko pretošanās dalībnieku analīze (9. tabula) liecina, ka 48 no 56 čekas

pārskatā minētajiem nepilno vidusskolu un vidusskolu audzēkņiem (85,35%) bija

17-18 gadu veci. Tas gan Kompartijas vadoņus, gan čekistus nostādīja diezgan

sarežģītā situācijā, jo liecināja, ka pionieru un komjauniešu vecuma "komunisma

cēlāju jaunā paaudze" slimo ar "buržuāzisko nacionālismu", bet komunisma ideo-

loģijā tas nebija pieļaujams. Čekisti, ja vien kaut cik ievēroja padomju 1954. gada

likumu, nedrīkstēja šos jauniešus sodīt. Skolu jaunatne izpauda un apliecināja to

nacionālo sabiedrisko domu, par ko atklāti nerunāja pieaugušie.

Raksturīgs ir arī "kontrrevolucionāru" nacionālais sastāvs. No 67 sodītajiem

vai apsūdzētajiem skolēniem viens (1,50%) bija krievs, divi (2,90%) - poļi, pārējie

64 - latvieši. Tātad skolēnu pretošanās kustība, kurā pusotras reizes vairāk pieda-

lījās latviešu nekā citu tautību iedzīvotāji, bija izteikti nacionāla kustība. Starp

apsūdzētajiem bija divi komjaunieši un daži pionieri.

Skolu jaunatnes pretpadomju darbības analīze liecina, ka tā nebija pieaugušo

nacionālās pretošanās kustības centru organizēta vai ierosināta, bet bija patstā-

vīga, spontāna kustība. Skolu jaunatnes sakarus ar nacionālajiem partizāniem čeka

atklājusi tikai dažos gadījumos.

Pēc čekas datiem, no 1953. gada līdz 1954. gadam Latvijas Republikas karogs

izkārts un proklamācijas izplatītas Rīgā un Kurzemē, mazāk -Vidzemē un pavisam

nedaudz - Latgalē un Zemgalē.
7. tabulā redzam, ka skolu jaunatnes uzdevums lielākoties bija izplatīt skrejla-

pas. To satura oficiālajos ziņojumos parasti nav, un pētījumiem jāizmanto LPSR

VDK arhīvā saglabājušās krimināllietas pret skolēnu pulciņu dalībniekiem. Taču,

kaut arī visās lapiņās bija izteikta ideja par Latvijas atbrīvošanu no okupācijas un

tās demokrātisku attīstību, jau tagad var teikt, ka skolēnu izplatītos pretpadomju

uzsaukumus pēc to satura var iedalīt trijās grupās.

Pirmā grupa ir uzsaukumi, kuros kritizēta okupācijas vara. Otrā - kritikai

pievienoti arī dažādi priekšlikumi. Bet pie trešās grupas var pieskaitīt, ja tā var

izteikties, programmatiskās skrejlapas, kurās tika ieteikti konkrēti pasākumi Lat-

vijas atbrīvošanai un attīstībai. Tāda bija komjaunieša Pētera Pluša (dz. 1934. g.)

sastādītā un Varakļānu rajona Stirnienes pagasta Deikļu sādžā pie nelielas baznīcas

sienas 1953. gada 18. jūlijā piestiprinātā lapa: "Latvieši, lasiet ASV valdības 1953. ga-

da 12. jūlija lēmumu, kas nosūtīts PSRS Augstākajai Padomei." Šajā lapiņā, kuras

otrs eksemplārs, spriežot pēc čekas ziņojuma, atrasts pie arestētā, desmit punktos

izteiktas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas atbrīvošanas prasības - sastādīt jaunu

valdību, evakuēt no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas krievus un citu tautību pārstāv-

jus, kuri agrāk šeit nav dzīvojuši, izsūtītajiem garantēt brīvu atgriešanos dzimtenē,

atbrīvot no dienesta un atļaut atgriezties dzimtenē latviešiem, lietuviešiem un
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igauņiem, kuri iesaukti Padomju armijā. Turpretī gadījumā, ja šo ASV valdības

lēmumu komunisti neizpildīs un izrādīs bruņotu pretošanos, notiks ASV karaspēka

iebrukums. Tāpēc čekisti proklamācijas saturu dēvēja kā "asi pretpadomju" un

P. Plušu arestēja. 207

LPSR iekšlietu ministrs Zujāns 1953. gada 21. jūlijā rakstīja LPSR MP priekš-

sēdētājam V. Lācim pilnīgi slepenu specziņojumu, ka Slokā uz namu sienām trijās

vietās atrasti ar krītu latviešu valodā rakstīti uzraksti -"Nost ar verdzības 13. ga-

dadienu!". 208

Jādomā, ka jau skolu jaunatnes nacionālās pretošanās pulciņu darbības perio-

dā, spriežot pēc čekas datiem, bija sākusies vēlāk plaši izplatītā pretpadomju uzrakstu

izgatavošana. Taču droši apgalvot, ka tos rakstījuši skolēni, nevar, kaut arī skrejla-

pas, uzraksti dažādās vietās un vēlāk okupācijas varas karogu noraušana bija sko-

lēnu rokudarbs.

1953. gada aprīlī Ēdoles septiņgadīgajā skolā atklāja skolēnu pagrīdes orga-

nizāciju "Tērauds", ko nodibināja un vadīja šīs skolas skolnieks Tālivaldis Kalnenieks.

Grupa nodarbojās ar ieroču un munīcijas vākšanu, mežā trenējās šaušanā, izgata-

voja Latvijas Republikas karogu un gatavojās to izkārt 15. maijā. Grupā dalībniekus

uzņēma pēc zvēresta nodošanas un tā teksta parakstīšanas. Zvēresta teksts bija

pārņemts no Latvijas armijas reglamenta. Grupai bija savs darbības plāns. 1953. ga-

da 16. aprīlī Lagzdu mājās pie T. Kalnenieka atrada divas vācu šautenes, 108 pat-

ronas, Valtera sistēmas pistoli ar astoņām patronām, šauteņu durkļus un Latvijas

Republikas karogu. Čeka nodarbojās ar jauniešu pārliecināšanu, veicot t.s. profi-

laktisko darbu, bet nevienu no skolēniem nearestēja, un grupa darbu turpināja.

Drīz tā no jauna ieguva trīs vācu šautenes, nopirka Valtera sistēmas pistoli un

pistoli "Parabellum", bet organizāciju, kurā iestājās jauni biedri, gribēja nosaukt

par "Latvijas stipro roku". Pēc organizācijas otrreizējas atklāšanas un ieroču

atsavināšanas arestēja T. Kalnenieku un A. Pudžu, bet ar R. Kalnenieku un E. Karl-

stremu, ievērojot viņu nepilngadību un pasīvo darbību grupā, LKP Alsungas rajona

komitejas sekretārs noturēja "izskaidrojošu sarunu",209 kurā bija jāpiedalās arī

audzēkņu vecākiem.

1953. gada 25. novembrī LPSR leM priekšnieka vietnieks ziņoja LPSR MP

priekšsēdētāja vietniekam M. Plūdonim, ka 1953. gada 17. novembrī Jelgavas

pilsētas 2. septiņgadīgajā skolā atklāta 5. klases skolēnu nelegāla organizācija ar

nosaukumu "Skolas sagraušanas grupa", kurā bija septiņi skolēni, to vadīja An-

dris Edols. Visi grupas locekļi bija dzimuši 1941. gadā, tātad 12-13 gadu veci.

Grupa bija dibināta ar nolūku reaģēt uz LPSR leM šīs skolas jauniešu nelegālās

organizācijas slēgšanu 1952. gadā un tās 14 locekļu arestēšanu "par pretpadomju

lapiņu izplatīšanu".210 Grupas dalībnieki bija nolēmuši neklausīt skolotājus, iznīcināt
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klases žurnālus, spridzināt skolas krāsnis, viņiem bija viens vācu automāts un

800 gramu tola. Grupa postīja elektrības drošinātājus, nesa uz skolu atkritumus,

tā protestēdami pret organizācijas likvidēšanu, tās dalībnieku arestēšanu un skolas

vadību, kas leM rīcību bija atbalstījusi. Lai nomierinātu skolēnus, šoreiz čeka

nevienu nearestēja, bet ar grupas dalībniekiem veica profilaktisko darbu.211

10. tabula

1954. gada drošības dienesta atklātās Latvijas skolu jaunatnes nacionālas pretošanās

kustības organizācijas

10. tabulas dati, kā arī iepriekš minētie fakti liecina, ka pēc "visu tautu tēva un

skolotāja biedra Staļina" nāves 1953. gadā stāvoklis Latvijā uzreiz nemainījās un

nacionālo partizānu karš, tāpat kā skolu jaunatnes nacionālās pretošanās pulciņu

darbība, turpinājās gan Kurzemē un Vidzemē, gan Rīgā. Galvenais pulciņu darbības

veids bija skrejlapu izplatīšana. Nevienā no septiņiem atklātajiem pulciņiem, izņemot

Jelgavas 2. vidusskolu, čekai nebija izdevies atrast jauniešu "teroristiskai" darbībai

paredzētos ieročus. Arī čekas ziņojumu analīze neliecina neko jaunu par skolu

jaunatnes pulciņu darbību.

LPSR MP VDK priekšsēdētāja vietnieks M. Ziediņš 1954. gada 3. novembrī

slepenā ziņojumā LPSR MP priekšsēdētājam V. Lācim rakstīja, ka 1954. gada jūlijā
un augustā Jelgavas 2. vidusskolā atklātas divas nelegālas jaunatnes organizācijas.

Organizāciju -grupu ar nosaukumu "Spartaks" vadīja E. Čeksters (dz. 1941. g.).

Tajā bija septiņi 6. klases skolnieki, un tā nodibināta 1952. gadā pašaizsardzības

nolūkā, kā arī lai cits citam palīdzētu mācībās. Grupas locekļiem bija apliecības,

Skolas nosaukums Organizācijas Dalībnieku Programma, darbība

nosaukums skaits

Dunalkas septiņgadīgā skola, "Dzelzs papēdis" Skrejlapu izplatīšana

Aizputes apr.
212

Nītaures septiņgadīga skola213 Skrejlapu izplatīšana

Jelgavas 2. septiņgadīgā "Spartaks" Skrejlapu izplatīšana

skola214

Alojas septiņgadīga skola215 ? Skrejlapu izplatīšana

Rīgas 28. vidusskola216 Skrejlapu izplatīšana

Jelgavas 2. vidusskola "Ziemeļblāzma" Skrejlapu izplatīšana

"Sarkana zvaigzne" Sanāksmes
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viņi maksāja biedra naudu, par ko gatavojās pirkt ieročus. 1954. gadā tās dalīb-

nieki uz Jelgavas pils sienām uzrakstīja pretvalstiskus lozungus: "Lai dzīvo latvieši,

nost ar komunismu!", "Lai dzīvo Amerika!", "Lai dzīvo Latvija, nost ar Krieviju!"

v.c. Grupu "Sarkanā zvaigzne" vadīja S. Meškovs (dz. 1942 g.), tajā bija septiņi

jaunieši, tika organizētas savstarpējās pārrunas. Trešā grupa "Ziemeļblāzma" -tajā

darbojās septiņi 6. klases audzēkņi - E. Indrihas (dz. 1942. g.) vadībā organizēja

sanāksmes. Šo grupu darbībā drošības iestādes vainoja vecāku nolaidību bērnu

audzināšanā un zemo audzināšanas līmeni Jelgavas 2. vidusskolā, kā arī ziņoja

valdībai, ka kopā ar partijas un komjaunatnes organizāciju, veicot profilaktisku darbu,

izdevies šo grupu darbību izbeigt. 217

1955. gada 31. decembrī LPSR VDK priekšsēdētājs ģenerālmajors J. Vēvers

ziņoja LPSR MP priekšsēdētāja vietniekam M. Plūdonim, ka trolejbusa kasieris

E. Garkājs (dz. 1939. g.), Alojas rajona Ungurupes septiņgadīgās skolas 7. klases

audzēknis pionieris A. Līcītis (dz. 1942. g.) un Rīgas 24. vidusskolas 6. klases

audzēknis K. Garkājs (dz. 1942. g.) organizējuši nelegālu grupu, vākuši materiālus

par vietējo padomju saimniecību un sazinājušies savā starpā, izmantojot pašu

izstrādātu šifru. Čeka šīs grupas darbu skaidroja ar bijušo politieslodzīto negatīvo

ietekmi, biežajām sarunām sabiedrībā "par cīņas nepieciešamību pret komunis-

tiem un krieviem", kā arī ar jauniešu grūtajiem materiālajiem apstākļiem. Čeka

ziņoja, ka pret "noziedzniekiem" veikta profilaktika. "Pār Garkāja Ervina, Līcīša Aivara

un Garkāja Krišjāņa uzvedību turpinām novērošanu," rakstīja Vēvers. 218

1956. gada 21. janvārī LPSR MP VDK priekšnieks ģenerālmajors Vēvers ziņoja

LPSR MP priekšsēdētājam V. Lācim, ka 1956. gada 16. janvārī uz Gaujienas rajona

Lizuma ciema padomes Tautas nama ziņojumu dēļa bijusi izlikta pretpadomju la-

piņa, kuras autors ir Lizuma septiņgadīgās skolas skolnieks Uldis Ločmelis (dz.

1940. g.). Lapiņa rakstīta ar zīmuli uz līnijburtnīcas lapas. U. Ločmeļa pārkāpumu

čeka skaidroja gan ar viņa grūtajiem materiālajiem apstākļiem, gan arī ar to, ka

viņš noklausījies pieaugušo pretpadomju sarunas, skolnieks esot "profilaktēts".
219

Viens no čekas "profilakses darba" pasākumiem bija aģentu iefiltrēšana visās

organizācijās un pulciņu darbības nodrošināšana vēl ilgu laiku pēc tam, kad čekas

aģents tajos sāka darboties. Otrs profilakses darba pasākums bija mēģinājums

apvienot nacionāli noskaņotos jauniešus lielākās organizācijās, kuras tad būtu vieglāk

atklāt un likvidēt. Trešais - "šķiriski izturētākajiem" jauniešiem piesolīt soda atlai-

šanu, iesaistot viņus savā aģentūrā.

1956. gada 2. novembrī LPSR MP VDK ziņoja LPSR MP priekšsēdētājam
V. Lācim, ka tā "veikusi nepieciešamos pasākumus, lai likvidētu bruņotos nacio-

nālistus, un līdz 1956. gada 30. oktobrim panākusi pilnīgu nacionālistisko bandu

likvidēšanu" 220.
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Pagaidām vēl neizpētītu darbu partizānu kustībā ieguldīja skolēni, būdami gan

ziņneši, gan pārtikas piegādātāji.
Piecdesmito gadu vidū Padomju Savienībā sākās t.s. Hruščova atkusnis. Arī

VDK darba formas tika mainītas, lai gan šīs iestādes sūtība palika nemainīga. LKP

un LĻKJS arhīva materiālos informācija par skolu jaunatnes pretošanos padomju
varai sastopama retāk, taču norādīts, ka "darbs" jaunatnes vidū tiek veikts. Mai-

nījās arī skolu jaunatnes pretošanās formas. To lielā mērā noteica gan nacionālo

partizānu organizāciju sagrāve, gan arī tūkstošiem izsūtīto Latvijas iedzīvotāju

atgriešanās, sākot ar 1955.-1956. gadu. 221

Kā redzējām, 1953. gadā tika atklātas 15 skolu jaunatnes pretpadomju grupas,

1954. gadā - septiņas un 1956. gadā -arī piecas vecāko klašu jauniešu pretpa-

domju grupas. Taču, ja var ticēt LPSR MP VDK priekšsēdētāja ģenerālmajora
J. Vēvera 1961. gada 6. februāra ziņojumam LKP CX "Par naidīgām izpausmēm

republikā 50. gadu beigās un 60. gadu sākumā", 222 tad iznāk, ka pretpadomju

skrejlapas salīdzinājumā ar 1955. gadu izplatītas tikai divas reizes mazāk. Turpretī
esot atklāta cita veida pretvalstiska darbība, kurā iesaistīta arī jaunatne: 1955 -

1956. gadā norauti un apgānīti 64 valsts karogi - galvenokārt 1. maijā, Padomju

Latvijas dibināšanas gadadienā un Lielās Oktobra revolūcijas svētkos. No 1955. līdz

1960. gadam par valsts karoga noraušanu VDK un milicijas darbinieki aizturējuši

51 cilvēku, no aizturētajiem 12 (t.L, 23,50%) bijuši skolas vecuma jaunieši. Nacio-

nālistisko noskaņojumu republikā veidojot galvenokārt vecā buržuāziskā inteliģence,

Ulmaņa režīma ideologi, pretpadomju organizāciju dalībnieki un citi naidīgi ele-

menti, kas atgriezušies no ieslodzījuma un specnometinājumā. Šie cilvēki cenšo-

ties aktīvā cīņā pret padomju varu ievilkt jaunatni. Naidīgo spēku nodomu galvenie

izpildītāji esot jaunatnes svārstīgie elementi, viņi noraujot valsts karogus, izplatot

pretpadomju lapiņas, rakstot pretpadomju lozungus.

50. gadu vidū destaļinizāciju veica "no augšas", un tauta tajā aktīvi neiesais-

tījās. Bija mēģinājumi skolu tuvināt praksei, radās cerība uz reālām, pozitīvām

pārmaiņām tautas liktenī, taču mācību un audzināšanas vienpusīgā ideoloģizācija

saglabājās. Rezultātā skolu jaunatnes pretošanās turpinājās pulciņu formā, papla-

šinoties arī individuālai darbībai pret okupāciju.
LPSR MP VDK priekšsēdētājs ģenerālmajors J. Vēvers 1957. gada 29. jūlijā

rakstīja LPSR MP priekšsēdētājam V. Lācim "Specziņojumu" par J. A. Matejuna

(dz. 1939. g.) arestu, kurš gatavojies izdarīt diversijas aktus un izgatavojis pretpa-

domju lapiņas. 223 1957. gada 19. jūlijā Jelgavas rajona Lielvircavas ciema Vidus-

grudeļu sētā arestētais J. Matejuns liecināja, ka bijis nolēmis "stāties uz cīņas ceļa

par Latvijas neatkarību". Šajā nolūkā viņš organizēja pasākumus, lai iegūtu ieročus

un sprāgstvielas, un paredzēja uzspridzināt dzelzceļa un autobraucēju tiltu Jelgavas
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rajona Platones ciema teritorijā. J. Matejuns bija paredzējis nodibināt sakarus ar

"bandītiem" Lietuvā, bija sagādājis spridzekļus un tolu, gatavojies uzspridzināt

vilciena sastāvus. Lai to izdarītu, viņš iesaistījis grupā četrus jauniešus, kā arī

savus radiniekus. Viņa māsa Biruta Matejuna (dz. 1944. g.) pēc viņa diktāta uzrak-

stījusi trīs pretpadomju proklamācijas, tās arī izplatītas.

1957. gada 23. februārī LPSR MP specsektors saņēma LPSR VDK "Spec-

ziņojumu" par veikto profilaksi ar pretpadomju skrejlapu autoriem un izplatītājiem.

Čeka ziņoja, ka 1957. gada 15. februārī Rīgā, Miera ielā, uz trotuāra atrastas

10 pretpadomju skrejlapas. Tās rakstītas ar vienkāršo zīmuli latviešu un krievu

valodā uz skolas burtnīcas lapām. Spriežot pēc mazizkoptā rokraksta, tās rakstījuši
skolēni. Pratināšanā Rīgas 11. vidusskolā noskaidrots, ka desmit 2.c klases sko-

lēni mācību laikā uzrakstījuši un Miera ielā izkaisījuši apmēram 95 šādas lapiņas.

Tajās izteikti draudi padomju valsts vadītājam. Pratināšanā čeka atklāja visus des-

mit 9-10 gadus vecos "kontrrevolucionārus" un nolēma tos "profilaktēt", t.L,

pastiprināti pāraudzināt.224

Pretošanās kustībā piedalījās pat sākumskolu skolēni. Tā 1957. gada 1. jūlijā

LPSR MP VDK 6. daļas 4. nodaļas operatīvais pilnvarotais vecākais leitnants Zeize

pilnīgi slepenā izziņā rakstīja, ka 1956. gada 6. martā Rīgas Pokrova kapos atras-

tas divas ar roku rakstītas pretpadomju lapiņas, kas nav saglabājušās, taču no

izziņas teksta izriet, ka tās bijušas vērstas pret krieviem. Čekas versija bija tāda, ka

lapiņas rakstījuši Rīgas 11. vidusskolas 3.-5. klašu skolēni, jo skola atradās pie

kapiem. Lai iegūtu šo klašu audzēkņu rokraksta paraugus, 13. martā Zeize deva

rīkojumu 11. vidusskolas direktorei Jankovskai likt visiem 3.-5. klašu skolēniem

rakstīt diktātu. 15. martā direktore ziņoja čekai, ka diktāti uzrakstīti. Izdarot rokrak-

stu ekspertīzi, čeka konstatēja, ka lapiņas rakstījis 4.c klases skolnieks Jesers.

Vēlāk izrādījās, ka jau 12. martā pie 4.c klases audzinātājas Mekšas mājās ieradu-

šies skolnieki un stāstījuši, ka klasē darbojas "komanda", kā teikts Zeizes ziņojumā,

kas izgatavo pretpadomju uzsaukumus, lai cīnītos pret krieviem, bet par savu

darbību klases biedriem nestāsta. LKP CX uz šī dokumenta uzlikta rezolūcija: "Vai

viņa stāstīja direktoram?"225

1957. gada 18. decembrī LPSR MP VDK priekšsēdētājs ģenerālmajors J. Vēvers

pilnīgi slepenajā "Specziņojumā" informēja LPSR MP priekšsēdētāju V. Lāci, ka

1957. gada novembrī atklāta jaunatnes pretpadomju organizācija "Dzirkstele", kas

darbojas Limbažu rajona Salacgrīvas vidusskolā 11. klases skolnieka Marisa Bo-

liņa (Bāliņa ?, dz. 1940. g.) vadībā. Kā aktīvākos organizācijas locekļus čeka apvai-

noja septiņus Salacgrīvas vecāko klašu skolniekus un skolu nesen beigušos jau-

niešus. Atšķirībā no citām jauniešu pagrīdes organizācijām "Dzirkstele" plānoja
sadarbību ar citu skolu jaunatnes pagrīdes organizācijām, kā arī ar Igaunijas
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patriotiski noskaņotajiem jauniešiem. Šajā nolūkā organizācijas biedri sagatavoja

uzsaukumu igauņu tautai un pārtulkoja to igauņu valodā. Pretpadomju skrejlapu

izplatīšana bija viens no organizācijas galvenajiem mērķiem. Tā, piemēram, LPSR

tautas tiesas tiesnešu vēlēšanu dienā 1957. gada 15. decembrī skolēni bija pare-

dzējuši tās izplatīt piecās Limbažu rajona apdzīvotās vietās. Organizācija centās

iegūt arī sprāgstvielas un ieročus. Tajā iestājoties, nodeva zvērestu, saņēma iesau-

ku un maksāja biedra naudu - piecus rubļus mēnesī. Par to bija paredzēts pirkt

ieročus. Salacgrīvas skolas kancelejā organizācijas biedri nozaga rakstāmmašīnu

un izmantoja to skrejlapu pavairošanai. Ainažos tika uzvilkts sarkanbaltsarkanais

karogs. Savās sanāksmēs "Dzirkstele" no pretpadomju pozīcijām apsprieda Lat-

vijas kolektivizāciju un citus Kompartijas un padomju valdības pasākumus. Par

iemeslu savai darbībai organizācijā tās biedri uzskatīja politiskās vajāšanas un

kolhozu slikto stāvokli Latvijā. 226

1957. gada 29. novembrī J. Vēvers atkal ziņoja V. Lācim par veikto profilaksi.

Viņš ziņoja, ka 1957. gada 16. un 19. novembrī Rīgā vairākos F. Engelsa ielas

90. nama, K. Marksa ielas 90. nama dzīvokļos un Avotu ielas 33. nama sētā atras-

tas "13 pretpadomju lapiņas, kurās latvieši aicināti uz cīņu pret pastāvošo iekārtu

un buržuāziskā režīma atjaunošanu Latvijā"227. Lapiņas rakstītas latviešu valodā, ar

violetu tinti, atdarinot drukātos burtus, tās parakstījusi "Jaunā maiņa". 20. novembrī

pie Suvorova ielas 38. nama un F. Engelsa ielā atkal tika atrasts desmit pretpa-

domju lapiņu, bet tās bija rakstījis kāds cits. Šajās lapiņās bija uzzīmēts "buržuā-

ziskās" Latvijas karogs. 1957. gada 20. novembrī uz Suvorova ielas 38. nama

sienas un Satekles ielā uz žoga "tika atrasti trīs pretpadomju uzraksti, kurus rakstī-

juši divi izpildītāji ar krītu, izkropļotā rokrakstā atdarinot iespiedburtus" 228. Uzdodot

rakstiskus kontroldarbus apkārtējo skolu skolēniem, aizdomās tika turēta Rīgas

28. septiņgadīgās skolas 7. klases audzēkne Staņislava Degina (dz. 1944. g.). Izdarot

kratīšanu Deginas dzīvoklī, atrastas piecas pretpadomju lapiņas, kas bijušas līdzī-

gas uz ielas atrastajām. Nopratināšanā S. Degina atzinušies, ka viņa uzrakstījusi un

izplatījusi 75 skrejlapas ar pretpadomju tekstu un kopā ar viņu šajā "kontrre-

volucionārajā darbā" piedalījušies vēl četri 12 gadu veci 28. septiņgadīgās skolas

skolēni-pionieri. 229

Nopratināšanā noskaidrojās, ka 1957. gada 6. novembrī 28. septiņgadīgās skolas

pionieriem noticis mītiņš, veltīts karā kritušajiem padomju karavīriem. Ejot no mī-

tiņa mājās, meitenes pārrunājušas, ka, "pēc viņu domām, nepareizi bija tas, ka

mītiņā runāja krievu valodā, un tāpēc daudzi nesaprata, par ko gāja runa. Tādā

veidā minētās skolnieces nonāca pie secinājuma, ka Latvijai jābūt brīvai no krie-

viem, jo tad it kā būšot labāka dzīve, un tāpēc vajag sākt cīņu pret krieviem par

brīvu Latviju." 230 Visas skolnieces, kuras bija nolēmušas cīnīties pret padomju varu
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ar pretpadomju lapiņu un uzrakstu izplatīšanu, 28. septiņgadīgā skola raksturojusi

pozitīvi,231
un krimināllietu pret viņām neierosināja. "Ar visām minētajām skolnie-

cēm," rakstīja Vēvers, "noturētas profilaktiska rakstura sarunas, bet viņu vecāki

brīdināti par atbildību savu bērnu audzināšanā." 232

50. gadu beigās un 60. gadu sākumā čekistiem - arī pēc labas "profilakses" -

arvien retāk izdevās atklāt jauniešu grupveida darbību. Tāpēc drošības dienests cen-

tās pierādīt, ka vismaz nolūks dibināt pretpadomju organizācijas ir bijis. Tā, pie-

mēram, 1960. gadā par pretpadomju darbību tika arestēti brāļi Ansis (dz. 1937. g.)
un Vilnis (dz. 1939. g.) Arāji. Ansis Arājs strādāja būvdarbos un dzīvoja Madonā, bet

Vilnis dienēja Jūras kara flotē. Kā parasti čekistu klišejās, arī šoreiz vainu mek-

lēja sociālajā stāvoklī un aģitācijā. Arāju tēvam piederējusi kulaku saimniecība, viņš

bijis aizsargs, bet nacistu okupācijas laikā šucmanis, par ko 1950. gadā ticis notie-

sāts uz 25 gadiem Gulagā. No ieslodzījuma tēvs rakstījis dēliem, ka Latvijai būtu

labas attīstības perspektīvas, ja vien tai "no ārienes nebūtu uzspiesta iekarotāju poli-

tika". Viņš slavējis dzīves apstākļus Latvijas Republikas laikā un teicis, ka "padomju

vara viņam nelikumīgi atņēmusi zemi". Tāpēc tēva nacionālistiskās propagandas
ietekmē abi brāļi sākuši domāt "par Latvijas atdalīšanos no PSRS" un savus uzska-

tus izplatījuši arī apkārtnes iedzīvotājos. Viņi apgalvojuši, ka Latvijai nav pilnīgas

patstāvības, ka Latvijas ekonomika neattīstās, jo tā ietilpst PSRS. "Brāļi Arāji," rak-

stīja Vēvers, "centās radīt pagrīdes organizāciju, kas būtu spējīga, kā liecinājis Ansis,

celt latviešu tautu uz cīņu par Latvijas atdalīšanos no Padomju Savienības." 233

Meklējot cēloņus, kas ietekmējuši skolu jaunatnes pretpadomju pulciņu vei-

došanos, jauniešu (īpaši grupu vadītāju) nopratināšanas protokolos uzsvērti viņu

dzīves dati: tēva arests, grūtie materiālie apstākļi, sevišķi kolhozos, komunistiskās

jaunatnes pagrīdes cīņas tradīcijas pirms boļševiku apvērsuma, padomju filmas un

lekcijas par jaunatnes pretošanos carismam un nacismam. Dažos gadījumos par

cēloni minēts alkoholisms ģimenē vai nepilna ģimene. Pratinātie reti atzinās, ka

protesta iemesls bijusi okupācijas varas pārkrievošanas politika skolās un sabied-

rībā, ka jauniešus ietekmējuši ģimenes locekļi, no Sibīrijas atgriezušies radinieki

vai kaimiņi. Tādējādi vainu par savu darbību viņi centās novelt uz pašu padomju

varu un tās īstenoto komunistisko propagandu. Lai gan čekisti atzina, ka vairā-

kumā gadījumu patiesais skolu jauniešu pulciņu darbības mērķis bija graut padomju
varu un cīnīties par neatkarīgās buržuāziskās Latvijas atjaunošanu, arestētie skolu

jaunieši un pulciņu vadītāji parasti to neatzina.

Hronoloģiski Latvijas skolu jaunatnes pulciņu nacionālās pretošanās kustību

var iedalīt trīs posmos:

1. Stihiska atsevišķu pulciņu veidošanās 1944.-1945. gadā, ar nepilnīgi izstrā-

dātu programmu.



2. Latvijas nacionālo partizānu vai viņiem tuvu stāvošu personu organizētās

skolu jaunatnes organizācijas Ziemeļvidzemē, Dienvidlatgalē un Kurzemē 1945-

-1947. gadā. Šiem pulciņiem parasti bija statūti, zvēresti, konspirācijas noteikumi,

tie aptvēra apmēram 100 skolēnu, tika plānota arī bruņota pretošanās okupantiem

kara gadījumā.

3. 1947.-1957. gadā Latvijas skolu jaunatnes nacionālās pretošanās kustībā

pastāvēja ap 100 decentralizētu, nelielu pretošanās pulciņu, kuru galvenais mērķis

bija visa veida pretpadomju aģitācija.
Skolu jaunatnes pretpadomju organizāciju atklāšana 1944.-1956. gadā bija

"buržuāzisko nacionālistu" raganu medību rezultāts un atgādina Padomju Savienībā

čekas "atklātās" kontrrevolucionārās organizācijas, kuru nereti nemaz nebija, 1937-

-1939. gadā.

Pēc čekas datiem, 50.-60. gados LPSR VDK likvidējusi 5-10 jaunatnes grupas.

Taču likvidēto grupu skaitu nevar attiecināt uz 50. gadu otro pusi. levērojot to, ka

Latvijas skolu jaunatnes nacionālās pretošanās pulciņi bija tikai daļēji slepeni, čekai

bija viegli tajos iefiltrēt "uzticīgos" komjauniešus vai "tautas ienaidnieku" bērnus,

kuri atradās čekas dienestā. Šiem jauniešiem bija liela loma pulciņu atmaskošanā.

Bija pat gadījumi, kad čeka "pagarināja" pulciņa darbības laiku, lai atklātu vairāk

jauniešu, kas tajā darbojās.

Tā kā LPSR VDK izdevās nepieļaut organizētas pretpadomju pretošanās kustī-

bas attīstību, 50. gadu beigās un 60. gadu sākumā šī kustība tika ievirzīta citā

gultnē - kolektīvo nevardarbīgo pretošanos arvien vairāk sāka nomainīt individuālā

nevardarbīgā un kolektīvā aktīvā pasīvā pretošanās. Hruščova atkusnis Krievijā,

revolūcijas apspiešana Ungārijā, nemieri Polijā bija veicinājuši krievu studentu

pretpadomju kustības sākumu un pat pacēlumu,
234 turpretī Latvijā tajā pašā laikā

bija vērojama skolu jaunatnes nacionālās pretošanās pulciņu darbības sašau-

rināšanās.

4. Skolu jaunatnes aktīvā pasīvā pretošanās

Latvijas skolu jaunatnes nacionālās pretošanās jaunu formu meklējumus un to

atradumus, saglabājot agrākos - jau gadu desmitiem esošos Latvijas nacionālās

neatkarības ideālus, 60. un 70. gados ietekmēja vairāki apstākļi. Pirmkārt, sākot ar

50. gadu otro pusi, pēc LPSR VDK aģentūras atjaunināšanas
235 čekistiem bija gan-

drīz pilnīgs priekšstats par skolu jaunatnes politisko noskaņojumu un plānotajiem

Pasākumiem jebkurā Latvijas nostūrī. Tāpēc 50. gadu beigās skolu jaunatnes

nacionālā pretošanās kustība sāka pieņemt, no likuma viedokļa raugoties, maksi-

māli pieļaujamās legālās darba formas un to izmantošana paplašinājās. Otrkārt,
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50. gadu beigās un 60. gadu sākumā 18-20 gadu vecumu sasniedza okupācijas

pirmajos gados dzimusī paaudze. Tā nebija cēlusies no buržujiem, vecāki nebija

ieņēmuši politiskus vai okupantu par tādiem uzskatītus amatus, nebija Zemnieku

savienības vai Aizsargu organizācijas locekļi, tāpēc šai paaudzei nepiemita ne

komunistu noteiktais, ne "iedzimtais" grēks (cēlies no buržujiem, kulakiem), un

okupācijas varai bija grūti pretpadomju kustības dalībniekiem "pielīmēt" tra-

dicionālās "noziedznieka" etiķetes. Treškārt, pretošanās kustības iedzīvināšanu

veicināja izsūtītie, kas atgriezās no Sibīrijas, daudzi drošsirdīgi skolotāji, kurus

bija ietekmējis Hruščova atkusnis, un notikumi ārzemēs. Ceturtkārt, to veicināja

50.-60. gadu antikomunistiskās revolūcijas Vācijā, Ungārijā, Polijā. Piektkārt, to

ietekmēja ārzemju raidītāji Latvijai - "Amerikas balss", "Brīvā Eiropa", Vatikāna

radio, kā arī trimdas latviešu - tūristu ierašanās Latvijā. Visu minēto iemeslu

mijiedarbībā izrādījās, ka skolotāju atestācija nav devusi okupantiem pozitīvus

rezultātus.

LPSR MP VDM pilnvarotais Balvu rajonā kapteinis Gutenko 1957. gada sā-

kumā pilnīgi slepeni ziņoja LKP Balvu rajona komitejas pirmajam sekretāram

Krutikam, ka Rugāju vidusskolas skolotāja A. Matīsa lieto pretpadomju izteicie-

nus. Gutenko rakstīja, ka A. Matīsa māca dziedāšanu un "Rugāju vidusskolā strādā

ilgu laiku, savu priekšmetu zina labi un to apzinīgi māca skolēniem, taču Matīsa

pēc saviem ieskatiem ir buržuāziskā nacionāliste" 236. Savus secinājumus Guten-

ko pamatoja ar četriem faktiem. Pirmkārt, Matīsa izteikusies, ka Latvijas Repu-

blikas laikā skolotāji bijuši sagatavoti labāk nekā tagad, viensētnieki bez maizes

neesot bijuši, bet "kolhozi - tas ir bezsaimnieciskums, tie nevienam nav vaja-

dzīgi". Otrkārt, A. Matīsas dēli Uldis un Ludis nav komjaunieši un atzinīgi iztei-

kušies par Ungārijas 1956. gada revolūciju. Treškārt, A. Matīsas vīrs atlaists no

darba par nacionālistiskiem izteicieniem un baznīcas apmeklēšanu. Ceturtkārt,

A. Matīsa rādot savas māsas vēstules no Austrālijas un slavējot dzīvi Austrālijā.

Rezultātā Oktobra revolūcijas 39. gadadienai sagatavotais plakāts Rugāju vidus-

skolā sabojāts un uz Staļina bistes uzrakstīts vārds "Ulmanis". Tāpēc Balvu rajona

VDK pilnvarotais lūdza Rugāju vidusskolas skolotāju A. Matīsu no darba atbrīvot.
237

Rugāju MTS partijas pirmorganizācijas sekretāra B. Manceva 1957. gada

28. janvāra ziņojumā LKP Balvu rajona komitejai lasām, ka skolēni sabojājuši Ļe-

ņina portretu un iesvieduši to tualetē, izsvaidījuši pionieru istabas mantas. "Es

pats personīgi 26. janvārī uz b. Staļina bistes, kas stāv skolas zālē, atklāju uzrakstu

"Ulmanis"," rakstīja Mancevs. 238 1957. gada 13. martā LKP Balvu rajona komitejas

sekretārs slepenā ziņojumā rakstīja LKP CX: "Partijas rajona komiteja lūdz Jūs dot

norādījumu Latvijas PSR izglītības ministram b. Samsonam atbrīvot skolotāju Ma-

tīsu no darba."239
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Skolēnu individuālā nacionālā pretošanās arvien vairāk savijās ar visas ne-

konformās tautas pretošanos, kļūstot par tās sastāvdaļu. To apstiprina LPSR VDK

ziņojumi LKP Centrālajai komitejai.

1961. gada 6. februārī LPSR VDK priekšsēdētājs J. Vēvers nosūtīja J. Kaln-

bērziņam "Ziņojumu par naidīgām izpausmēm republikā", kurā analizē pretošanās

kustību Latvijā un apgalvo, ka "visaktīvākie naidīgie elementi vairākos gadījumos

uzaicina fiziski izrēķināties ar padomju darbiniekiem un komunistiem" 240. Tā par

pretpadomju aģitāciju 1959. gadā esot arestēts un notiesāts Visvaldis Groziņš (dz.
1925. g.), kurš strādājis Jelgavas rajona kolhozā "Uzvara". Viņš ne tikai slavējis

buržuāziskās Latvijas iekārtu, bet Elejas ciemata ēdnīcā aicinājis izrēķināties ar

komunistiem. Uz ielas pilsonim Vorobjovam V. Groziņš rupji uzkliedzis: "Komunistus

un krievus nepieciešams iznīcināt!" Arī pilsonim Možeiko V. Groziņš teicis, ka

pienācis laiks sist komunistus. "Viņš aicināja latviešus aprunāties ar igauņiem un

lietuviešiem, lai kopā nosistu un pakārtu komunistus." 241 Latvijas iedzīvotāji atbal-

stot Madrides raidstacijas pretpadomju pārraides un savās vēstulēs raidstacijai

aicinot fiziski izrēķināties ar komunistiem un cīnīties pret laupītāju un spīdzinātāju

partiju; viņi gaidot laiku, kad visi komunisti uzlidos gaisā. Savukārt 1960. gada

25. novembrī Krustpils rajona Vietalvas cūku fermas strādnieks Egils Baumanis

(dz. 1944. g.) divas reizes izšāvis no medību bises pie kolhoza "Rīts" partijas

pirmorganizācijas sekretāra Franča Bižāna mājām, lai viņu nogalinātu. Bižāns ag-

rāk bijis iznīcinātāju bataljona karavīrs un piedalījies pretpadomju elementu izsūtī-

šanā un valsts noziedznieku arestēšanā. 242 Bet 1960. gada 4. janvārī Antons Cukurs

(dz. 1889. g.) ar bises šāvienu ievainojis Rēzeknes rajona kolhoza priekšsēdētāja

vietnieci un partijas sekretāri Nadeždu Ņikonovu, kura vadījusi Cukuram agrāk

piederoša šķūņa nojaukšanu. Cukurs esot arestēts. 243 Bijušā kulaka dēls Juris

Ziemelis (dz. 1941. g.) pēc atgriešanās no izsūtījuma esot sadabūjis pistoli "Para-

bellum" un patronas, lai nošautu Bauskas rajona kolhoza priekšsēdētāju Dauguļi

un kolhoznieku Švekli, kurš bija uzstājies par liecinieku J. Ziemeļa lietā. Bauskā

J. Ziemelis gatavojies uzspridzināt tribīni Oktobra svētku laikā un 18. novembrī

uzvilkt buržuāziskās Latvijas karogu. 244 "Lietas izmeklēšanas gaitā konstatēts,"

rakstīja Vēvers, "ka vairākiem Talsu vidusskolas skolniekiem pieder ieroči, kurus

viņi pārdod vai apmaina pret dažādām mantām. [..] Pie viņiem atrada un tiem

atņēma trīs automātus, 11 pistoļu, vācu karabīni un munīciju."245 50.-60. gadu

mijā Latvijas pilsoņu rīcībā vēl bija ievērojams daudzums nelegālu personisko

automātisko un cita veida ieroču, arī rokasgranātu. "VDK orgāni un republikas

milicija laikposmā no 1958. gada līdz 1960. gada beigām iedzīvotājiem atņēma

68 automātus, 168 šautenes, 28 karabīnes, 386 pistoles, 57 naganus, 9 rokas

ložmetējus, 7 bises, 44 granātas," rakstīja J. Vēvers. 246 "Rūpes rada fakts, ka daļai
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iedzīvotāju ir liels daudzums medību ieroču, kurus var izmantot naidīgos nolūkos.

Republikā dzīvo 1713 legalizējušies bandīti, kuri nav nodevuši ieročus, kad lūdza

piedošanu, 14 799 mednieki, kuriem ir medību bises, no tiem par 3569 cilvēkiem

VDK orgāniem ir kompromitējoši materiāli, bet 856 cilvēki ir mašīnu [automa-

šīnu. -Red.] un motociklu īpašnieki." 247

Taču arī skolēnu grupveida pretdarbība neapsīka.

1961. gada 20. maijā LPSR VDK priekšsēdētājs ģenerālmajors J. Vēvers no-

sūtīja LKP CX slepenu dokumentu - "Ziņojums par amorālām izpausmēm 23. vidus-

skolas skolēnu vidū". Tajā rakstīts, ka 1961. gada 12. maijā VDK saņēmusi ziņas,
ka Rīgas 23. vidusskolas 8. klasē darbojas skolēnu grupa, kas izgatavo un izdod

pornogrāfiskus žurnālus, kā arī gatavo pretpadomju satura izdevumus. Žurnālu

"Dažādi Nieki" (to 8. maijā bija atradusi skolas mācību pārzine N. Alijeva) sešos

eksemplāros (1961. gada janvāris-maijs) izdevis 8. klases skolnieks Dāvids Jā-

zepa d. Metuzs (dz. 1946. g.). "Žurnālu ar tinti pārraksta skolēnu burtnīcā Metuza

dzīvoklī un skolā mācību stundu laikā. Visi seši žurnāla eksemplāri pilni ar visriebī-

gākajiem zīmējumiem, ar kailu sieviešu attēliem, kas izgriezti no ārzemju žurnāliem,

visneķītrākajiem komentāriem un dzejolīšiem." Turklāt skolēns I. Baumgards esot

aizkrāsojis skolas sienasavīzi, kas izdota par godu Padomju armijas gadadienai.

Čeka bija savākusi materiālus par 12 skolēniem (15 gadu veci), kas žurnālu izde-

vuši un lasījuši, kā arī par viņu vecākiem - adreses, darbavieta, partijas piederība.

Notika skolas pedagoģiskās padomes sēde, kurā noskaidrojās, ka vairāki skolēnu

vecāki žurnāla izdošanā nekā slikta nesaskata. D. Metuzu no skolas tomēr izslēdza,

bet pārējiem uzlika dažādus disciplinārus sodus.

1961. gada 1. jūnijā jautājumu par nelegālo žurnālu Rīgas 23. vidusskolā

apsprieda LKP Rīgas pilsētas Maskavas rajona komiteja. Tā atzina, ka no 12 sko-

lēniem 10 bijuši pionieru organizācijas biedri, bet divi - komjaunieši un pat skolas

komjaunatnes biroja locekļi. Par vainīgo rajona komiteja atzina 8. klases audzinā-

tāju V. Kačeri, kurai klasē bija tikai divas stundas nedēļā. Skolas direktorei M. Kura-

šovai, PSKP biedrei no 1949. gada, un skolotājai V. Kačerei, kura arī bija partijas

rindās, izteica rājienu ar ierakstu uzskaites kartītē, turklāt V. Kačeri par nepietie-

kamu audzināšanas darbu ar skolēniem atbrīvoja arī no klases audzinātājas pienā-

kumiem. To vainīgo bērnu vecākiem, kuri bija komunisti, tika izteikts rājiens, bet

vienam - brīdinājums.248 D. Metuza tēvam 8. namu pārvaldes iedzīvotāju sanāk-

smē par sliktu dēla audzināšanu izteica sabiedrisko nopēlumu.

"Nacionālistiskos noskaņojumus republikā," 1961. gada 6. februārī J. Vēvers

rakstīja LKP CX sekretāram J. Kalnbērziņam, "pamatos veido vecās buržuāziskās

inteliģences paliekas, bijušie Latvijas fašistiskā režīma ideologi, viņus atbalsta un

uzkurina bijušie nacionālistisko bruņoto bandu dalībnieki, pretpadomju organizāciju
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locekļi un citi naidīgi elementi, kuri atgriezušies no ieslodzījuma vietām un spec-

nometinājumā. Republikā atgriezās vairāk nekā 51 tūkstotis tādu cilvēku, to skaitā

20 bijušo pretpadomju organizāciju vadītāju, 13 bijušo bruņoto nacionālistisko

bandītu grupu vadītāju un 9 bijušie pazīstamie nacionālisma ideologi."249 Čeka ziņoja,
ka minētie ļaudis satiekas, izplata naidīgus izdomājumus par padomju sasnie-

gumiem, slavina ārzemju latviešu pretpadomju darbību emigrācijā, attaisno imperiā-

listisko valstu agresīvās ārpolitikas kursu un cenšas iesaistīt jaunatni aktīvā cīņā

pret padomju varu. Tā, piemēram, mākslinieks Pēteris Ozoliņš, ciemojoties pie

rakstnieka Valža Klīvera, pie kura bija sapulcējusies latviešu inteliģence, runājis, ka

buržuāziskās Latvijas laikā viņš varējis braukāt pa visām Eiropas valstīm, juties kā

cilvēks un sava stāvokļa kungs, bet tagad esot kļuvis par nožēlojamu tipu. Krievi,

pēc P. Ozoliņa domām, līdz ar sevi uz Latviju atnesuši "nekulturālību un neko nera-

dīja jaunu viņu sagrautās buržuāziskās kultūras vietā"250.
Pēc čekas datiem, naidīgu darbību veica atsevišķas personas, kuras bija atgrie-

zušās pēc soda izciešanas par tādu pašu darbību pagātnē. Tā 1956. gadā no

ieslodzījuma bija atgriezies bijušais nacionālās bruņotās "bandas" vadītāja viet-

nieks Alfons Teters (dz. 1916. g.), kuru 1951. gadā notiesāja uz 10 gadiem katorgā.

Viņš apmeties Alūksnes rajonā un savā apkārtnē sistemātiski veicot pretpadomju

aģitāciju, kurinot nacionālistisku noskaņojumu, slavinot buržuāziskās Latvijas iekārtu.

Viņš stāstot, ka padomju vara atņēmusi latviešiem sētas un izveidojusi kolhozus,

ka drīz būšot karš, kura rezultātā vara Latvijā mainīšoties un komunistus iznīcinā-

šot. Viņš nomelnojot dzīves un darba apstākļus kolhozos, stāstot, ka buržuāziskās

Latvijas laikā zemnieki dzīvojuši labāk nekā tagad kolhozos, jo tajos viņi esot

apspiesti un nebrīvi. A. Teters, ziņoja J. Vēvers, esot arestēts otrreiz un notiesāts. 251

Līdzīgs gadījums bijis ar Cēsu rajona Raņķu slimnīcas ārstu Jāni Vadzi (dz. 1911. g.),

kurš 1947. gadā notiesāts uz 10 gadiem katorgā un 1956. gadā atbrīvots. Pēc

atgriešanās no ieslodzījuma J. Vadzis nodarbojies ar pretpadomju aģitāciju, rakstī-

jis nacionālistiska satura dzejoļus un stāstus. Tajos viņš slavinājis 1934. gada

15. maiju, buržuāziskās Latvijas karogu uzskatījis par latviešu svētumu, nomelnojis

dzīvi Padomju Latvijā un apgalvojis, ka tajā visur valda piespiešana un vardarbība. 252

Arī Komunistiskās partijas paziņotajā "sociālisma pilnveidošanas posmā" pēc

1960. gada, kā atzina čeka savos oficiālajos ziņojumos, pretošanās kustība nema-

zinājās. "Neskatoties uz partijas organizācijas un VDK organizētajiem pasākumiem,"

1961. gada februārī LKP Centrālajai komitejai rakstīja LPSR MP VDK priekšsē-

dētājs J. Vēvers, "pagājušajā - 1960. gadā republikā bija novērojamas naidīgas

izpausmes. Šīs izpausmes salīdzinājumā ar pagājušajiem gadiem kopumā skaita

ziņā nesamazinās, taču to forma mainās." 253 Tas attiecās arī uz jaunatnes kustību.

Viens no parastākajiem jaunatnes nevardarbīgās pretošanās veidiem bija okupācijas
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varas simbola - karoga noraušana un Kompartijas un valdības vadītāju portretu

iznīcināšana. Šie noziegumi lielā skaitā figurēja gandrīz katrā VDK un leM darbības

pārskatā. Kaut arī pretpadomju skrejlapu izplatīšanu un valsts karoga noraušanu

LPSR VDK neuzskatīja par bīstamu parādību, taču šie nevardarbīgie pretošanās

gadījumi notika publiski un varēja "saindēt" politiski "nenoturīgus" pilsoņus.

"1960. gadā bija norauti 64 valsts karogi salīdzinājumā ar 14 karogiem 1959. gadā

un sarīkota ņirgāšanās par tiem," teikts iepriekš minētajā ziņojumā. Tā 1960. gadā

bija norauts karogs no Aizputes rajona slimnīcas, Slokā, Tukumā, Liepājā no dzī-

vojamām mājām, no Alūksnes izpildkomitejas ēkas, Babītes autobusu stacijas un

citām vietām. Tos norāva visos Latvijas nostūros un visos komunistu izsludinā-

tajos svētkos. Tā 1960. gada 1. Maija svētkos bija norauti deviņi karogi, LPSR

20. gadadienā 21. jūlijā - 16, boļševiku apvērsuma 34. gadadienā 7. novembrī-

-34, Konstitūcijas dienā 5. decembrī - pieci karogi. 1960. gadā par karoga noraušanu

bija aizturēts 51 cilvēks, turklāt sešus no tiem apvainoja par valsts nozieguma

izdarīšanu. Norauto karogu skaits, pat pēc čekas datiem, bija piecas reizes lielāks,

taču "virsčekists" J. Vēvers saprata, ka tas var liecināt par neapmierinošu čekas

darbu, tāpēc šo salīdzinājumu ziņojumā noklusēja. Lai karogu noraušana nebūtu

jāraksturo kā politiskās nevardarbīgās pretošanās forma, LPSR VDK centās pie-

rādīt, ka karogus norāvuši un par tiem ņirgājušies galvenokārt iereibuši jaunieši.

Tādi gadījumi tiešām bija, un čeka savos ziņojumos tos sīki aprakstīja, lai noslēptu

šīs nevardarbīgās pretošanās formas politisko saturu. "Naidīgo elementu plānu

galvenie izpildītāji," ziņojumā LKP CX rakstīja J. Vēvers, "ir nenoturīgi elementi no

jaunatnes vidus. Tie ir galvenie valsts karogu noraušanas izpildītāji, pretpadomju

lapiņu, lozungu, uzrakstu utt. izplatītāji. 1960. gadā republikas valsts drošības or-

gāni atklāja piecas pretpadomju jauniešu grupas Rīgas, Daugavpils un Liepājas

pilsētā un Bauskas rajonā. Šo grupu dalībnieki galvenokārt ir vidusskolu vecāko

klašu skolēni un jaunieši, kas strādā celtniecības iestādēs, nelielās rūpnīcās, arte-

ļos utt., kur iekārtojušies naidīgi elementi no bijušo aizsargu, šucmaņu, SS kara-

spēka leģionāru vidus, kuri negatīvi ietekmē jaunatni, kā arī jaunieši, kas nav iesaistīti

pastāvīgā darbā, bet ir aizņemti pagaidu darbā."254

Pretpadomju skrejlapu un uzrakstu izplatīšana un karogu noraušana kā skolu

jaunatnes nacionālās pretošanās forma saglabājās, turklāt paplašinājās pretpadomju
anonīmo vēstuļu rakstīšana.

11. tabula sastādīta pēc datiem, ko LPSR VDK priekšsēdētājs J. Vēvers minējis

1960. gada 27. jūnija pilnīgi slepenā izziņā. Pēc tiem var noteikt pretvalstisko

noziegumu atklāšanas pakāpi, viena autora (izplatītāja) "darba ražīgumu", kā arī

spriest par šo pārkāpumu kopskaitu gadā. Jādomā, ka gadā Latvijā tika norauts ap

40 PSRS un LPSR karogu. Šī nozieguma atklāšanas koeficients ir zems - pēc
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11. tabula

LPSR VDK atklātie pretpadomju pārkāpumi

(1960. gada pirmajā pusē)255

čekas datiem, 15,70 procentu. Gadā Latvijā tika izplatīts ap 130 skrejlapu, kas

nonāca čekas rokās. Vidēji katrs autors (izplatītājs) izkaisījis apmēram četras lapiņas.
Tas liecina, ka skrejlapu lielākā daļa pavairota primitīvi un individuāli. 1960. gadā

čekai izdevās atklāt 36,80% skrejlapu izplatīšanas gadījumu un 67,20% izplatīto

lapiņu.

11. tabulas ceturtajā ailē redzam datus par čekas konstatētajiem pretpadomju
uzrakstiem. Statistika liecina, ka astoņos gadījumos konstatēts 13 uzrakstu, t.L, no

tiem katrs uzrakstīts vairāk nekā vienu reizi. Uzrakstu atklāšana bijusi visai veiksmīga -

61-62% no visiem gadījumiem. Piektajā ailē minētā pretpadomju darbība ir pret-

padomju vēstules, kuru saturs vērsts pret pastāvošo varu. 1960. gada pirmajā

pusgadā tādas bijušas 46, no tā iespējams aplēst, ka gadā to varēja būt apmēram

simts. Atšķirībā no iepriekš minētajām četrām pretpadomju "izdarībām" vēstules,

šķiet, rakstījuši arī pieaugušie. Katrā atklātajā gadījumā bija uzrakstīta vairāk nekā

viena vēstule. Pretpadomju vēstuļu atklāšanas līmenis bija zems - 29-32%, tātad

atklāja tikai trešo daļu vēstuļu. Minētais liecina, ka pret jaunajām pretošanās formām

čekas un tās aģentūras darbība izrādījās bezspēcīga, jo tām bija individuāls raksturs.

Par pretošanās kustību bija uztraucies "vadošais un virzošais spēks". LKP CX

birojs 1960. gada 8. jūlija lēmumā "Par nacionālistiskiem un citiem naidīgiem

izpausmju faktiem republikā" atzina: "Pēdējā laikā republikā bija naidīgas attieksmes

izpausmes fakti pret padomju varu, kas izpaudās padomju valsts karogu noraušanā

un bijušās buržuāziskās Latvijas karogu izkāršanā, lapiņu un pretpadomju anonīmo

vēstuļu izplatīšanā, nacionālistisku uzrakstu veidošanā, valsts un sabiedrisko ēku

No tiem atklāts

Nr. Pretpadomju darbība Atklāto Izplatīto

p.k. gadījumu skrejlapu
gadījumi skrejlapas autori un

skaits skaits
izplatītāji

skaits 0/
n skaits % skaits %

Norauts PSRS karogs 11 11 ? ? ? ?
15,70

Norauts LPSR karogs ? ? ?

Izkaisītas skrejlapas 19 64 36,80 43 67,20 11 3,90

Pretpadomju uzraksti 13 62,50 61,50 1,14

Pretpadomju vēstules 44 46 13 29,50 15 32,60 11 1,40



aizdedzināšanā." 256 LKP CX birojs lika ne tikai arestēt un sodīt vainīgos, bet veikt

arī pasākumus, lai "atbruņotu latviešu buržuāzisko nacionālismu - latviešu tautas

niknāko ienaidnieku" 257.

Pēc komunistu domām, sociālistiskā sabiedrība Latvijā 1940.-1960. gadā bija
uzcelta un 1961.-1985. gadā notika tās pilnveidošana. Šajā posmā iekšēju cēloņu,

kas kavētu sociālisma attīstību, vairs nedrīkstēja būt, to vienīgi traucēja kapitālis-
tiskā nometne, kas sociālisma pilnveidošanu centās graut. Tāpēc arī LPSR MP

VDK, sākot ar 60. gadiem, sāka pievērst lielāku uzmanību ārējām negatīvām

ietekmēm. "Naidīgie elementi republikā idejisku atbalstu gūst no latviešu emigrā-

cijas reakcionārajām aprindām, kuras atbalsta kapitālistisko valstu imperiālistiskās

aprindas," 1961. gada 6. februāra ziņojumā LKP CX rakstīja LPSR MP VDK priekš-

sēdētājs J. Vēvers. "Latviešu aizrobežas nacionālistiskās organizācijas pretpadomju
darbībā izmanto radiostacijas, plašu sarakstīšanos ar republikas iedzīvotājiem,

tūrismu un citus līdzekļus. Apmelojošus, pretpadomju ārzemju radioraidījumus brīvi

klausās Latvijas rajonos un Rīgā.258 [..] Pēdējos gados ievērojami paplašinājusies
sarakste un lētie vietējo iedzīvotāju pasta sakari ar emigrācijā dzīvojošajiem radiem

un paziņām. 1960. gadā republikas iedzīvotāju sarakstes apjoms ar kapitālistiska-

jām valstīm sastādīja vairāk nekā 1 200 000 ienākušo un izejošo vēstuļu. Ir fakti,

ka uz padomju pilsoņu adresēm viņiem nepazīstami emigranti sūta vēstules ar

naidīgiem uzsaukumiem. Šajā pašā gadā no kapitālistiskajām valstīm republikā
ienāca 52 756 bandroles un 60 543 paciņas ar dažādām mantām un pārtikas

produktiem."259

Sekojot 19. gadsimta krievu slavofilu tēzei, ka visa ļaunuma cēlonis ir Rietumi,

Krievijas komunisti, kas šo tēzi atbalstīja, par visu PSRS grūtību un dezintegrācijas

galveno cēloni uzskatīja aizrobežu ideoloģiskās diversijas pret PSRS. Šī novecojusī

politiskā tēze, ko bija pārņēmuši galvenokārt ortodoksālie impēristi PSKP un VDK

vadībā, neļāva PSRS sociālistiskās iekārtas sardzes analītiķiem saprast daudz-

nacionālās impērijas dezintegrācijas un sabrukšanas cēloņus.
Ar latviešu emigrācijas centru "naidīgo balsu" - radio "Brīvība", "Amerikas

balss", "Brīvā Eiropa" - pētīšanu kopš 1967. gada nodarbojās LPSR VDK 5. pār-

valdes 1. nodaļa. Tās darbība savijās ar VDK 1. daļas (ārējā izlūkošana) 2. nodaļas

darbību, kura vadīja Latvijas komiteju kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs.

Latvijas jaunatne kā vienu no pretošanās formām izmantoja bēgšanu uz kapi-

tālistiskajām ārzemēm, no kurienes bēgļus parasti PS neizdeva. LPSR MP VDK

priekšsēdētājs J. Vēvers jau 1961. gada 6. februārī rakstīja LKP CX, ka "starp

jauniešiem parādās tieksme aiziet uz kapitālistiskās nometnes valstīm, meklējot

tur labākus dzīves un sadzīves apstākļus. 1959. gadā dažādos valsts rajonos,

mēģinot pāriet robežu, tika aizturēti 19 Latvijas PSR cilvēki, bet pagājušajā gadā
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bija 28 tādas aizturēšanas gadījumi. Pamatos tie ir jaunieši līdz divdesmit gadu

vecumam, bez noteikta darba, vieglas dzīves tīkotāji, bet dažreiz arī tādi, kas izdarījuši

dažādus kriminālnoziegumus." Ziņojumā VDK kritizēja sevi, ka tā nav veikusi

pietiekamu jaunatnes politiskās audzināšanas darbu. "Jaunatnes norobežošanai no

kaitīgās ārzemju radioraidījumu ietekmes un republikā saglabājušos naidīgo ele-

mentu paliekām tiek pievērsta nepietiekama uzmanība, tā rezultātā minētās parādī-

bas arī novērojamas." 260

Šajā ziņojumā VDK priekšsēdētājs J. Vēveris ziņo arī par to, ka 1960. gada

decembrī persona, kuru VDK vēl pagaidām nav noskaidrojusi, sūtījusi uz Zviedriju

pretpadomju radiostacijai Madridē domātu vēstuli, kurā latviešu valodā rakstījusi:

"Tautiešu labākās domas un jūtas Dzimtenē ik dienas ir ar jums. Jūs kā visas

Latvijas māte katru dienu Dzimtenē stiprināt mūs, tos, kuri ar skumjiem skatiem

un smagām domām galvā vēro okupantus un to nošķirtību, kurā atrodas mūsu

Dzimtene. [..] Ticiet man, jūs neesat vieni. Šeit daudzi domā tāpat kā jūs. Ar katru

gadu paplašinās pretošanās [..] komunistiskajam režīmam. Taču kāpēc jūs tikai

solāt? Nepieciešams rīkoties, bet ne runāt." 261

No partijas CX Administratīvās daļas vadītāja F. Sokurenko 1961. gada 20. aprīļa

rezolūcijas uz J. Vēvera 1961. gada 6. februāra plašā (15 lappušu mašīnrakstā),

slepenā ziņojuma par naidīgām izpausmēm republikā redzams, ka LKP CX 1961. ga-

da 18. aprīlī pieņēmusi lēmumu par pasākumiem republikas darbaļaužu politiskās

modrības paaugstināšanai. Taču tinte uz šiem lēmumiem vēl nebija nožuvusi, kad

skolēni atkal uzstājās pret vadoņu "svētbildēm" un tēliem. Jau 1961. gada 20. jūlijā

LPSR CX VDK priekšsēdētājs ģenerālmajors J. Vēvers ziņoja LKP CX, ka trīs skol-

nieki -A. Freibergs (dz. 1943. g.), G. Vīgants (dz. 1936. g.) un J. Jefke (dz. 1944. g.)

sapostījuši V. Ļeņina un J. Staļina monumentu "Gorkos", kas atradās Jūrmalā,

Ķemeru sanatorijas parkā. "Ar neasa priekšmeta situmiem bija bojāti atsevišķi

monumenta ansambļi." Taču divi apvainotie bija nepilngadīgi, LKP Jūrmalas pilsē-

tas komiteja bija atļāvusi čekai pēc nopratināšanas viņus nodot prokuratūrai, lai

sauktu pie kriminālatbildības. 262

Minētie "noziegumi" un skrejlapu izplatīšana turpinājās arī 1962. gadā. Tā

19. martā LPSR iekšlietu ministrs Zujāns ziņoja valdībai, ka tikai 17. un 18. martā

vien norauti pieci karogi Rīgā un Rīgas rajonā gan no izpildkomiteju, gan citām

ēkām. Norauts arī Rīgā pie mājas Ēveles ielā nr. 5 izliktais A. Pelšes portrets.263 Ar

PSKP CX un PSRS MP 1967. gada 17. jūlija lēmumu "Par patstāvīgu VDK pret-

izlūkošanas nodaļu izveidošanu un tās orgāniem cīņai pret pretinieka ideoloģisko

diversiju" katrā PSRS republikā un KPFSR novadā un apgabalā izveidoja VDK

5- pārvaldi. 264 Šīs jaunās pārvaldes veica agrākās VDK slepenās politiskās nodaļas

darbu, organizēja ideoloģisko pretizlūkošanu gan iekšzemē, gan ārzemēs. Par
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ideoloģisko diversiju sauca "naidīgu, idejiski politisku iedarbību uz sociālistisko

valstu pilsoņiem [..] un opozicionāru grupu izveidošanu ar nolūku inspirēt pretso-

ciālistiskas tendences un procesus, kuri, pēc imperiālistu domām, ļautu slēptā

revolūcijas ceļā pārvērst sociālistisko iekārtu kapitālistiskajā"265
. To, ka atsevišķu

pretpadomju grupu cīņa pret okupantiem attīstījās par visas tautas cīņu, kuras

apspiešanai bija paredzēta LPSR MP VDK 5. nodaļa, okupācijas varasvīri tagad

definēja par bijušās buržuāzijas cīņas pret padomju varu pāraugšanu sīkburžuāzijas

cīņā pret padomju varu, sīkburžuāzijā faktiski iekļaujot visu tautu. Tēzi, ka buržuā-

ziskais nacionālisms pāraug daudz viltīgākā sīkburžuāziskajā nacionālismā, pamatoja

LKP CX Partijas kontroles komisijas priekšsēdētājs Roberts Ķīsis 1970. gada

17. martā, kad tika apspriesta nacionālās skolu jaunatnes organizācijas "Lāčplē-
sis" darbība Cēsīs: "Sīkburžuāziskais nacionālisms runā, ka visas tautas ir vienā-

das, viņi atzīst visu tautu vienlīdzību, bet tālāk neiet. Viņi neiet uz tautu tuvināšanu,

uz tautu draudzību un tautu saplūšanu."266 Tādējādi sīkburžuāziskais nacionālisms

jeb, kā teica LKP CX sekretārs A. Drīzulis, - "aizmaskots [nacionālisms], pret kuru

tāpat nežēlīgi jācīnās", bija viens no okupēto tautu inteliģences patriotiski noska-

ņotās daļas stimuliem, lai pretotos savu tautu pārkrievošanai.

Arī skolēnu pretošanās bieži vien saglabāja vecās darba formas.

1970. gada oktobrī astoņi Rīgas 44. skolas skolēni bija izveidojuši grupu, kuras

mērķis, kā rakstīja LPSR izglītības ministre M. Kārkliņa, bija "nacionālistiska satura

lapiņu izgatavošana un izplatīšana". Visaktīvākie grupas dalībnieki bija Raimonds

Drozds, Agris Bērziņš, Guntis Zaķis un Ziedonis Strazds. 267 1970. gada 13. novembrī

LPSR Izglītības ministrijas kolēģija apsprieda šo jautājumu un pieņēma plašu

lēmumu "Par nacionālistiskām izpausmēm Rīgas pilsētas 44. un 25. vidusskolā".

Šo lēmumu nosūtīja LKP CX Zinātnes un skolu daļai un Rīgas pilsētas Maskavas

un Kirova rajona Tautas izglītības nodaļai. Pēc kolēģijas locekļu domām, par šādu

pārkāpumu iespējamību vainīgi bija gan skolotāji, kuri nav devuši pretsparu skolēnu

bezprincipiālajiem izteicieniem un mācību stundas nav notikušas pietiekami augstā

idejiski politiskā līmenī, gan arī skolēnu vecāki, kuri ģimenē risinot politiski kaitīgas

sarunas, slavinot buržuāzisko dzīvesveidu un klausoties ārzemju raidstacijas. 268 Mi-

nistrijas kolēģija pieņēma lēmumu (3 lappuses mašīnrakstā), kurā aizrādīja Rīgas

pilsētas Maskavas rajona Tautas izglītības nodaļai par "vājo internacionālās audzi-

nāšanas darbu ar skolēniem", kā arī lika atbrīvot no darba skolotāju N. Drozdu,

klases audzinātājus V. Štāli un J. Dāvi un 7. vidusskolas skolotāju D. Strazdi "sakarā

ar neiespējamību viņu tālāk izmantot pedagoģiskajā darbā"269
.

70. gados Kompartija un čeka skolēnu pretpadomju darbībā vēl vairāk vainoja

ārzemju ietekmi. Tā Preiļu vidusskolas 9.b klases audzēknis Gunārs Zeps (dz.

1956. g.), kurš agrāk mācījies Riebiņu astoņgadīgajā skolā, kopā ar tēvu Pēteri



HeinrihsStrods. Latvijas skolu jaunatnes nacionālā pretošanās kustība (1944. gads - 50. gadu vidus) 655

Zepu sistemātiski klausījies ārzemju radioraidījumus, kurus tēvs komentējis pret-

padomju garā. Turklāt G. Zeps uzturējis sakarus ar Rīgas radiem, kuru radinieki

savukārt dzīvojuši ASV. 1970. gadā G. Zeps bijis jaunatnes draudzības nometnē

Vācijas Demokrātiskajā Republikā. Preiļu vidusskolā viņš centies nodibināt sko-

lēnu pretpadomju pagrīdes grupu un šajā nolūkā mēģinājis uzņemt sakarus ar CIP

ASV. Vainīgs esot bijis arī 9.b klases audzinātājs K. Butlers, kurš gan labi mācot

vācu valodu, bet esot bezpartijiskais un neveicot individuālo audzināšanas darbu.

Pēc LKP Preiļu rajona komitejas sekretāra S. Vannaha domām, G. Zeps nevarēja

"samaitāties" Preiļu 1. vidusskolā, jo no tās 44 skolotājiem 12 (t.L, 27,20%) ir

komunisti un divi komjaunieši (4,50%). Skolas direktore M. Opule esot Kompartijas
biedre no 1965. gada. Lai gan LKP Preiļu rajona komiteja solīja LKP CX nekavējoši

skolā izstrādāt skolēnu komunistiskās audzināšanas plānu un nodarboties ar G. Zepa

"profilaktiku", tomēr laikam nekā laba tā negaidīja. Tāpēc LKP Preiļu rajona komitejas

sekretārs S. Vannahs slepenā vēstulē (nr. 22.5) rakstīja LKP CX, ka G. Zepu "būtu

vēlams 1972773. mācību gadā nosūtīt uz profesionāli tehnisko skolu" 270. LKP CX

sekretārs A. Voss 1972. gada 16. jūnijā lietu nodeva LPSR CX trešajam sekretāram

A. Drīzulim. Kā redzams no LKP CX Zinātnes un skolu daļas vadītāja vietnieka

V. Diņeviča 1972. gada 2. jūnija izziņas, G. Zeps 1972. gadā jau mācījās profesio-
nāli tehniskajā skolā. K. Butlers tika atbrīvots no 9.b klases audzinātāja pienāku-

miem, tos uzticēja Preiļu 1. vidusskolas partijas pirmorganizācijas sekretārei

skolotājai Veltai Rubenei. Tādējādi redzam, ka komunisti ne katrreiz ticēja pašu

sludinātajai skolēnu komunistiskajai audzināšanai, bet kā okupācijas varas augstā-

kais orgāns veica administratīvus pasākumus, jo citādi nepilngadīgais G. Zeps,
pēc prokuratūras domām, nebija sodāms. 271

Slepenajā "Izziņā par nacionālistiskām izpausmēm Daugavpils 1. vidusskolā",

kas adresēta LKP CX, Daugavpils pilsētas partijas komiteja 1973. gada 10. decem-

brī raksta, ka šīs skolas 11. klases skolnieki Bogdans un Cibuļskis "regulāri klausī-

jušies ārzemju buržuāziska rakstura Čikāgas "piecīšu" radiopārraides, ierakstīja

magnetofona lentē politiski naidīgas dziesmas, kuras kādreiz klausījusies skolnieku

grupa. [..] Skolnieks Dreiblats lietojis politiski nenobriedušus izteicienus par da-

žiem sabiedriskās dzīves jautājumiem."
272 1973. gada 25. jūnijā Daugavpils pilsē-

tas partijas komitejas birojā izskatīja jautājumu "Par audzināšanas stāvokli un tā

uzlabošanas pasākumiem 1. vidusskolas skolotāju un skolēnu vidū". Skolas direk-

toram komunistam V. Voitovičam par nopietniem trūkumiem komunistiskās audzi-

nāšanas darbā tika izteikts rājiens ar ierakstu uzskaites kartītē, bet partijas pirm-

organizācijas sekretāram V. Lipinšam -aizrādījums, jo viņš tikai nesen bija ievēlēts.

Visiem skolotājiem uzlika par pienākumu "īstenot uzbrūkošu cīņu pret naidīgo

ideoloģiju un atmaskot buržuāziskā nacionālisma būtību".
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Pēc komunistu uzskatiem, kā parasti, pastāvēja tikai viens ļaunuma cēlonis,

pret kuru Kompartija cīnījās, pārējie cēloņi netika ievēroti. Rezultātā veidojās

pretošanās kustības bifurkācija (daudzveidība) vai arī tā pieņēma ārēji legālas

"padomju tradīciju" formas.

Skolu jaunieši klausījās Rietumu jauniešu mūziku, to ierakstīja un izplatīja, dejoja

Rietumu jauniešu dejas, jūsmoja par Rietumu politisko, saimniecisko un kultūras

brīvību un sasniegumiem. Taču šai jaunatnes jūsmošanai bija pārvirzes. Sākumā-

pēckara gados - dominēja sadzīves elementi, vēlāk - politiskie un saimnieciskie

jautājumi.

Induļa Zālītes pētījums liecina, ka LPSR VDK 5. nodaļa, izmantojot plašu

aģentūras tīklu, vāca materiālus par latviešiem, kuri cerēja atjaunot neatkarīgu

Latviju, par vāciešiem un ebrejiem, kuri gribēja izceļot uz etnisko dzimteni. Tikai

70.-80. gados vien VDK aģenti iesniedza ap 8000 ziņojumu. Apmēram 2000 ziņo-

jumos (25%) minēti vārdi "pretpadomju nacionālists", to skaitā 1360 ziņojumos

(17%) - vārdi "latviešu nacionālisms", bet 1200 gadījumos (15%) latviešu nacio-

nālisms kvalificēts kā "nacionālistiskas pretkrievu izpausmes". Tajā pašā laikā "pret-

latviešu izpausmes" minētas tikai sešos gadījumos (0,07%). Tas liecina, ka LPSR

VDK nevāca materiālus par "pretlatviešu nacionālistiskajām izpausmēm", 273 bet tas

savukārt deva iespēju Latvijā plaukt lielkrievu šovinistiskajam impērismam un

gandrīz pusgadsimta brīvi zelt vadītājtautas šovinismam.

īpaši jāapskata latviešu un krievu skolēnu attiecības Latvijas jaunatnes preto-

šanās kustībā. Attiecības, kas ķeizara impērijas laikā pastāvēja starp krievu tautu

(valdītājtautu) un latviešiem (pakļauto tautu), Latvijas Republikas gados tika daļēji -

vismaz sadzīves līmenī - aizmirstas. Arī pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā un otr-

reizējās okupācijas 1944. gada rudenī krievu kundzība un pārkrievošanas politika

skolās un pārvaldēs vēl nespēja negatīvi ietekmēt latviešu un krievu attiecības. Tās ne-

gatīvi ietekmēja tieši armijas un īpaši čekas armijas ļaundarības. Latviešu negatīvo

attieksmi pret krieviem veicināja tas, ka krievu skolu jaunieši neuzstājās pret komunis-

ma monoideoloģiju un nekritizēja komunistu politisko, saimniecisko un kultūras modeli.

Tas liecina, ka jaunatne lielā mērā pauda tās sociāli politiskās un etniskās vides uz-

skatus, no kuras tā nāca. Protams, nav izslēgts, ka valdošās nomenklatūras un čekas

darbinieku vairākums un faktiskā virsotne, kas parasti bija nākusi no t.s. krievvalo-

dīgo vidus, traucēja krievu jaunatnes izdarīto pretpadomju pārkāpumu izmeklēšanu

un tādējādi tie neiekļuva oficiālajos dokumentos. Čekas ziņojumi LKP CX un LPSR

MP par pretvalstiskiem izlēcieniem gandrīz vienmēr aprakstīja latviešu uzstāšanos

pret krieviem, bet gandrīz nekad neminēja krievu uzstāšanos pret latviešiem, latviešu

valodas un kultūras nezināšanu un tās noliegšanu. Tāpēc jautājums par latviešu un

krievu skolu jaunatnes attiecībām pēc oficiālajiem dokumentiem ir grūti pētāms.



Pēc 1949. gada 25. marta Latvijas iedzīvotāju masveida izvešanas uz Sibīriju,

kurā cieta galvenokārt latviešu tautas pārstāvji, bet izvedēji ar ieročiem rokās bija

krievu karavīri, attiecības arvien vairāk saasinājās arī starp latviešu un krievu skolu

jauniešiem. Tā sauktajās tautu draudzības skolās nesaskaņas kļuva sevišķi asas.

Skolēni saprata, ka šīs skolas ir domātas galvenokārt latviešu pārkrievošanai.

Latviešu skolēnu pretestība krievu skolēnu un krievu valodas dominantei ziņoju-

mos parasti nosaukta par "buržuāziskiem izlēcieniem", retāk - par "nacionālistis-

kiem izlēcieniem". 1950. gadā LK(b)P CX sekretārs F. Titovs saņēma ziņojumu, ka

Rīgas Amatniecības skolā pastāvīgi notikuši latviešu un krievu tautības audzēkņu

kautiņi. Skolas latviešu tautības skolotāji bija uzrakstījuši ultimatīvu vēstuli skolas

direktoram (to bija parakstījuši 11 skolotāji) un prasījuši atdalīt divas krievu sko-

lēnu grupas, pretējā gadījumā draudot aiziet no darba. 274

Skolu jaunatnes nepatiku pret krievu jaunatni veicināja, pirmkārt, skolu pro-

grammu tiešā (krievu valodas un literatūras stundu skaita palielināšana salīdzinā-

jumā ar latviešu valodu, tautu draudzības skolu tīkla paplašināšana, kur dominēja

krievu valoda), kā arī netiešā (visa krieviskā izcelšana vēsturē, ģeogrāfijā, sadzīvē

v.c.) pārkrievošana. Otrkārt, krievu militāristu organizētā un t.s. brīvā kolonizācija

Latvijā, kad ik gadu ieceļoja un ieguva labiekārtotu dzīvokli un darbu pat vairāk

nekā 10 000 privileģēto kolonistu.

Viena no pārkrievošanas metodēm bija t.s. tautu draudzības skolu tīkla papla-

šināšana, kur mācījās latviešu un krievu bērni, jau sākot ar pirmo klasi. Latvijā

195671957. mācību gadā no 1502 vispārizglītojošām skolām 989 skolās (65,80%)

mācības notika latviešu valodā, bet 322 (21,40%) - krievu valodā. 191 skola

(12,70%) bija t.s. tautu draudzības skola, kurās mācībām vajadzēja notikt krievu

un latviešu valodā, bet faktiski visus mācību priekšmetus pasniedza krievu valo-

dā.275 Tātad 34,20% skolu mācības notika krievu valodā. Tautu draudzības skolās

mācījās 24% latviešu bērnu, tātad katrs ceturtais. Šo skolu skaits un to krieviskais

raksturs arvien palielinājās, kas savukārt ietekmēja sabiedrības noskaņojumu.

"Visizplatītākā, tāpat kā agrāk," LPSR MP VDK priekšsēdētājs ģenerālmajors

J. Vēvers 1961. gada 6. februārī rakstīja LKP CX, "ir nacionālistisku noskaņojumu

uzkurināšana un naidīgi izlēcieni pret krievu tautības personām." 276 Viņš minēja, ka

1960. gada beigās LPSR VDK bija arestējusi A. Konovalovu (dz. 1928. g. Latgalē).

Valmieras dzelzceļa stacijas bufetē viņš atkārtoti aicinājis izdzīt no Latvijas krievus

un komunistus. 1960. gada augustā bufetniece Magila centusies A. Konovalovu

saukt pie kārtības, taču viņš jautājis, kāpēc viņa - krieviete - braukusi uz Latviju,

viņas vieta esot Krievijā. Septembrī A. Konovalovs aicinājis gāzt padomju varu,

teicis, ka padomju vara Latvijā ilgi nepastāvēs, ka visus komunistus un krievus no

Latvijas vajag izdzīt, nogalināt, pakārt.
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1960. gada decembrī Cēsu rūpkombināta Jaunpiebalgas mēbe|u ceha strād-

nieki Andris Paukštello (dz. 1940. g.) un Mārtiņš Kļaviņš (dz. 1936. g.) ņirgājušies

par krievu tautības komjaunieti S. Maļiku, kurš bija ziņojis ceha priekšniekam, ka

A. Paukštello mēģinājis iznest no ceha matrača rāmi. 1960. gada 19. decembrī

A. Paukštello un M. Kļaviņš kopmītnē S. Maļiku piekāvuši, likuši viņam tīrīt tualeti,

bāzuši mutē ziepju gabalu, kailu valstījuši pa grīdu un uzlikuši kaklā cilpu, sauk-

dami: "Lūk, kā tev klāsies kā komunistam! Kāpēc tu, krievs, uz šejieni atbrauci,

vācies uz savu Baltkrieviju!" - utt. 1960. gada 4. decembrī Rīgas 1. slimnīcā nogā-

dāts Jānis Zaube (dz. 1943. g.). levērojis, ka ārste ir krieviete, Zaube visu klātbūtnē

sācis kliegt, lai krievi izvācas, ka viņš tos neieredz, ka negrib klausīties, ko viņam

saka krieviete, un aizcirtis durvis. 277

Bez tiešas komunistiskās ideoloģijas mācīšanas pastiprināšanas un mācību

politizēšanas skolās tika veikts arī netiešs politizēšanas darbs, izmantojot atse-

višķus priekšmetus - vēsturi un krievu valodu. Sevišķa nozīme nacionālo skolu

audzēkņu pārkrievošanā bija krievu valodas stundu skaita palielināšanai. Kā

redzams no LPSR izglītības ministres M. Kārkliņas 1974. gada 6. jūnija slepenā

ziņojuma LKP CX, krievu valodas un literatūras mācīšanai republikas nacionā-

lajās skolās organizēti vairāki pasākumi. "Izglītības ministrija un tautas izglītības

nodaļas pastiprinājušas kontroli pār šī priekšmeta mācīšanas stāvokli. Katru gadu

krievu valodas mācīšanu pārbauda divos trijos republikas rajonos. Par pārbau-

des rezultātiem ziņo visām rajonu TIN. Sākot ar 1973774. mācību gadu, 1., 2.,

3., 7. un 8. klasē krievu valodas stundu skaits palielināts par vienu stundu ne-

dēļā. No 1975776. mācību gada plānots to palielināt par vienu stundu nedēļā 9-

-11. klasē. 1.-11. klašu skolēniem sarakstītas jaunas krievu valodas mācību grā-

matas."278 Visas mācību grāmatas, kā arī uzskates līdzekļus apstiprināja PSRS

Pedagoģisko zinātņu akadēmija Maskavā.

1974. gadā LKP CX, bet pēc tam arī LPSR Izglītības ministrija, Augstākās un

speciālās izglītības ministrijas kolēģija un Profesionāli tehnisko skolu komiteja

apsprieda krievu valodas mācīšanu nacionālajās skolās. No atskaitēm redzams, ka

pēc tam arī visu rajonu Kompartijas komitejas apsprieda krievu valodas mācīšanas

stāvokli un šaustīja sevi par trūkumiem šajā darbā. Tā Preiļu rajona komiteja, atzīstot,

ka krievu valodas mācīšana rajona "nacionālajās" skolās notiek labi, tomēr atzīmēja,

ka krievu skolās to mācot labāk. 279

Sekas tam, ka krievu valodas mācīšanu salīdzinājumā ar latviešu valodu izvir-

zīja pirmajā vietā, bija tādas, ka latviešu vidusskolu beigušie skolēni pietiekami labi

nepārvaldīja latviešu valodu. Nav saglabājušies skolotāju protesti pret šo parādību,

jo vairāk nekā 30% skolotāju bija komunisti vai komjaunieši un komunistu nacio-

nālā opozīcija bija apspiesta.
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PSKP CX 1982. gada 14. septembra un LKP CX biroja 1982. gada 28. septem-

bra lēmumi par kontrpropagandas pastiprināšanu, kā liecina LKP pilsētu un rajonu

komiteju atskaites, ievērojami paplašināja cīņu pret "buržuāzisko", taču patiesībā -

pret Rietumu demokrātisko sabiedrību un kultūru. 280 Tajā pašā laikā skolu jaunatne

paplašināja cīņu pret vietējiem okupācijas varas nesējiem.

80. gadu sākumā līdz ar PSRS un sociālistiskās nometnes grūtību palielināša-

nos vērojama tālāka pretišķību saasināšanās starp latviešu un krievu jauniešiem.

Tas jo spilgti izpaudās latviešu un krievu skolu kolektīvos un jauniešu grupās uz

ielas. Pretrunas izpaudās tādos gadījumos, kad fizisko spēku samērs abu pamat-

tautību grupās bija daudzmaz vienāds. Latviešu skolu jaunieši krievus diezgan at-

klāti sauca par "vaņkām", "rusakiem", "sieriem". Krievi turpretī latviešus dēvēja

par "gansiem", "pankiem", "fašistiem". Ja latviešu bija mazākumā - uz ielas, sko-

lās, diskotēkās -, viņi šos nievājošos izsaucienus bija spiesti paciest. Tāds stāvok-

lis bija visās lielākajās Latvijas pilsētās. Zināms spēku līdzsvars bija izveidojies

Ventspilī. 1985. gada 30. oktobrī LPSR prokurors J. Dzenītis savā "Informācijā par

sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Ventspils pilsētā" LKP CX rakstīja, ka 1985. gada

19. oktobrī Ventspilī notikuši nopietni sabiedriskās kārtības pārkāpumi vidus-

skolnieku (Ventspils 5. latviešu vidusskola, Ventspils 3. krievu vidusskola), kā arī

profesionāli tehnisko skolu (Ventspils rajona Zūru profesionāli tehniskā skola -

latvieši, Ventspils pilsētas 20. profesionāli tehniskā skola -krievu tautības audzēk-

ņi) audzēkņu starpā. Pretrunas skolu starpā atspoguļoja vispārējo politisko situāciju

Latvijā, kas bija novērojama gadiem ilgi. Taču J. Dzenītis savā informācijā centās

pierādīt, ka nesaprašanās starp šo skolu jauniešiem sākusies 1985. gada vasarā

nometnē "Lotoss" - starp Zūru profesionālās skolas un Ventspils 3. vidusskolas

audzēkņiem. 281 Ventspils 3. vidusskolā izplatījies uzskats, ka Ventspils 5. vidussko-

las audzēkņi 282 esot panki, ka panki ir latvieši un fašisti, ka "vajag sist latviešus".

1985. gada 12. oktobrī Ventspils 5. vidusskolā noticis vakars sakarā ar ražas

novākšanas darbu pabeigšanu. Uz sarīkojumu bijuši uzaicināti arī Zūru profesio-

nāli tehniskās skolas audzēkņi. Ventspils 3. vidusskolas audzēkņu grupa - ap

20 skolēnu - gatavojusies piekaut sarīkojuma dalībniekus, taču mazā skaita dēļ

nespējusi plānu īstenot. 1985. gada 19. oktobrī gan 5., gan arī 3. vidusskolā no-

ticis tematisks vakars, pēc kura bijusi diskotēka. 3. vidusskolā sapulcējies ap 150

šīs skolas, 2. un 6. vidusskolas, kā arī pilsētas 20. profesionāli tehniskās skolas

audzēkņu, bet 5. vidusskolā - ap 100 7.-11. klases skolēnu. Pulksten 20.30

apmēram 30 3. vidusskolas audzēkņi un 20 profesionāli tehniskās skolas audzēkņi,

bruņojušies ar nūjām, metāla ķēdēm un briežu ragiem, devušies uz 5. vidusskolu.

Pa ceļam viņiem pievienojies vēl ap 40 skolnieku. 5. vidusskolā zinājuši par gaidā-

mo uzbrukumu, un skolēni savākuši akmeņus. Par briestošo kautiņu pilsone Briedē
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jau pulksten 16.00-16.30 ziņojusi Ventspils pilsētas lekšlietu daļai, bet tā neko nav

darījusi, lai kautiņu novērstu. Pulksten 21.00, kad sarīkojums 5. vidusskolā bei-

dzies un skolēni atstājuši diskotēku, 3. vidusskolas audzēkņu grupa tiem uzbruka,

un skolēni bija spiesti atgriezties skolā. Skolas darbinieki aizslēdza skolas durvis.

Tad uzbrucēji izsita logu un mēģināja pa to iekļūt ēkā, taču viņus "atsita" ar

akmeņiem un lēja uz tiem ūdeni. Pulksten 21.15 skola izsauca sabiedriskos kārtīb-

niekus, taču uzbrucēji uz brīdi noslēpās aiz apkārtējām mājām un pēc kārtībnieku

aiziešanas atgriezās. Starp latviešu un krievu skolēniem sākās kautiņš, izmantojot

nūjas, dēļus, akmeņus un citus priekšmetus. Kautiņu pārtrauca milicija, un 5. vidus-

skolas audzēkņi varēja doties mājās. Pēc J. Dzenīša datiem, kautiņā bija ievainoti

trīs audzēkņi, taču sekas varēja būt smagākas.

Par cēloni notikušajam J. Dzenītis minēja nolaidību ideoloģiskajā un inter-

nacionālajā audzināšanā, bet nolaidībā savukārt vainoja Kompartijas un komjau-

natnes organizāciju. Vainīga bijusi arī skolas vadība un milicija, jo gan skolēni un

skolotāji, gan bērnu vecāki zinājuši par saspringto situāciju abu skolu audzēkņu

starpā, bet ne skolas vadība, ne milicija neko nav darījusi, lai bīstamo situāciju

novērstu. Abās skolās pastāvējušas milicijas jauno draugu nodaļas, taču arī to

dalībnieki bijuši pasīvi. LPSR prokurors J. Dzenītis lūdza apspriest Ventspils skolu

sabiedriskās kārtības pārkāpumus un jautājumu par jaunatnes internacionālo audzi-

nāšanu LKP CX kopā ar LĻKJS CX un ieinteresēto ministriju vadību. A. Grudulis,

LKP CX Zinātnes un mācības iestāžu daļas vadītājs, ziņoja, ka tāda apspriešana arī

notikusi. LKP CX sekretārs A. Gorbunovs, kuram CX pirmais sekretārs B. Pugo

1985. gada 1. novembrī uzdeva šo jautājumu nokārtot, 5. novembrī izdeva rīkoju-

mu to "no kontroles noņemt", tā noklusējot notikušo. 283

Latviešu un krievu skolu jaunatnes savstarpējās attiecības un attieksme pret

okupācijas režīmu ir sarežģīta turpmāko pētījumu problēma.
Par okupācijas varas darbības vērtējuma kopsavilkumu jaunatnes komunistis-

kajā audzināšanā var uzskatīt LKP CX Propagandas un aģitācijas daļas (vadītājs
L. Freibergs), Kultūras daļas (vadītājs A. Goris) un Zinātnes un mācības iestāžu da-

ļas (vadītājs A. Grudulis) ziņojumu "Par pasākumiem republikas iedzīvotāju patriotis-

kās un internacionālās audzināšanas tālākai pastiprināšanai" LKP CX 1987. gada

30. decembra sēdē. Šajā okupācijas varas ideoloģiskās vadības visaugstāk akceptē-

tajā atzinumā konstatēts: "Daļā skolu jaunatnes sastopami nacionālistiski, kā arī

šovinistiski izteikumi. [..] Jaunatnei ir paaugstināta interese par vēsturi un reliģijas

un baznīcas stāvokli mūsdienās. Ziemassvētkos Rīgas darbojošajās baznīcās bija

sevišķi jūtams studējošās jaunatnes pieplūdums. [..] Komunisti, ideoloģiskie darbi-

nieki, kultūras un mākslas darbinieki, skolotāji, augstskolu un tehnikumu pasniedzēji

pēdējos gados vājinājuši cīņu pret dažām nacionālisma un šovinisma elementu
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izpausmēm, sevišķi ikdienas apziņas sfērā."284 Šis LKP CX atzinums pierāda, ka divās

ideoloģiskās cīņas jomās (ko komunisti pasludināja kā galvenās) - nacionālisma un

reliģijas apkarošanā -valsts komunisms bija cietis sakāvi, lai gan pusgadsimta garumā

bija izmantojis arī vardarbīgus piespiešanas līdzekļus.

Visā okupācijas laikā valsts komunisti nekad neatzina savas kļūdas un sarka-

nās impērijas sabrukumu, toties cītīgi mēģināja atrast cēloņus nepietiekamam

ideoloģiskajam darbam, vainoja ideoloģiskajai cīņai nepiemērotos kadrus, ārzemju

buržuāzisko propagandu, ārzemju tūristus.

Noslēguma pārdomas

Latvijas skolu jaunatnes nacionālā kustība komunistu okupācijas gados teorētiski

iedalāma izvairīšanās (rezistence) un aktīvā pretošanās kustībā. Pēdējo savukārt var

iedalīt aktīvā un aktīvā pasīvās pretošanās kustībā. Gan izvairīšanās, gan arī preto-
šanās kustība bija neapbruņota, civila pretošanās. Tā kopā ar pieaugušo pretošanos

lielā mērā pierādīja to, cik tālu civilā sabiedrība ar nevardarbīgiem līdzekļiem var

aizstāvēties pret iekšējiem un ārējiem okupantiem un nosargāt savu drošību.

Izvairīšanās un pretošanās kustības cēloņi gan totalitāro režīmu dzimtenē, gan

šo režīmu okupētajās valstīs bija šo valstu saimnieciskā, nacionālā un garīgā

apspiešana. Spriežot pēc čekas atzinuma, jaunatnes pretošanās kustību ierosināja

tas, ka daļa Latvijas iedzīvotāju bija neapmierināta ar okupāciju, kas izpaudās

pieaugušo sarunās bērnu un jauniešu klātbūtnē. Daudzas ģimenes bija pretošanās

centri, kaut arī dažreiz vecāki bija komunisti un ieņēma augstus amatus. Tāpēc

totalitārie režīmi, sevišķi okupētajās valstīs, sastapās gan ar bruņotu, gan nevar-

darbīgu pretošanos, ko komunisti un čeka sauca par pretpadomju darbību un

pretpadomju noskaņojumu. Svarīgu vietu pretošanās kustībā ieņēma skolu jaunat-

nes nacionālā pretošanās. Tā bija visas latviešu tautas nacionālās pretošanās

kustības sastāvdaļa. Tāpat kā Krievijā, 285 arī Latvijā skolu jaunatnes pretošanās

okupācijas varai bija spontāna rīcība - šoreiz pret spēcīgās okupētājvalsts organi-

zēto valsts komunisma varu.

Analizējot skolu jaunatnes nacionālās pretošanās kustību, var konstatēt vismaz

trīs galvenos, visai Latvijai kopējus cēloņus un to mijiedarbību, hronoloģiski

jaunākajiem pārklājot vai aizvietojot senākos. Pretošanās kustības pirmais cēlonis

bija Latvijas otrreizējā boļševiku okupācija 1944.-1945. gadā, tās izraisītā tautas

aktīvā un pasīvā pretošanās, ieskaitot Latvijas vēsturē plašāko nacionālo partizānu

karu, kas aptvēra visu Latviju. Partizānu komandieri tieši vai netieši (ar starpnieku

palīdzību) centās organizēt jaunatnes pretošanās kustību kā garīgu, materiālu un

militāru atbalstu nacionālajam partizānu karam.
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Otrs pretošanās ierosinātājs bija V. Čērčila populārā runa Fultonā 1946. gada

sākumā par t.s. dzelzs priekškaru un piekrišana padomju valdībai par "rietumu

agresijas iespēju" pret "sociālisma cietoksni", tāpat radioraidījumiem par šādu

iespēju. Šis fakts stiprināja tautā nacionālās pretošanās idejas.

Trešais cēlonis bija boļševiku okupācijas varas īstenotais terora režīms pret

Latvijas iedzīvotājiem, īpaši 43 000 iedzīvotāju masveida izvešana uz Sibīriju

1949. gada 25. martā. Kā tautas atbilde šīm deportācijām sekoja skolu jaunatnes

nacionālās atbrīvošanās pulciņu dibināšana, kā arī cita veida pretošanās kustības

pastiprināšanās, kas turpinājās līdz 50. gadu beigām un vēlāk.

Latvijas skolu jaunatnes izvairīšanās un pretošanās kustībā izdalāmas trīs

dalībnieku grupas. Pirmā grupa - pretošanās vadītāji un aktīvie dalībnieki kā

pretošanās organizatoriskais un politiskais spēks. Otrā grupa - pretošanās kustī-

bas palīgi, kas aktīvi tajā neiekļāvās. Trešā - skaitliski lielākā - skolu jaunatnes

grupa - pretošanās pasīvie dalībnieki, kas pretošanos atzina un atbalstīja tās pa-

sākumus, taču paši tajos nepiedalījās.

Latvijas skolu jaunatnes nacionālās pretošanās kustības mērķis - neatkarīgas,

demokrātiskas Latvijas valsts atjaunošana - nemainījās visā komunistu okupācijas
laikā. Turpretī pretošanās formas (no izvairīšanās un skrejlapu izplatīšanas līdz

aktīvai pretestībai) mainījās atkarībā no tā, kādas politiskas pārmaiņas bija notiku-

šas okupētājvalstī un Eiropā un kādas bija pretošanās kustības darbības iespējas

un idejas, lai īstenotu nospraustos mērķus. Pretošanās kustības formas ietekmēja

arī ārējās okupācijas un iekšējās pašokupācijas (kolaboracionisms) spēku sav-

starpējās attiecības. Okupācijas pirmajā posmā okupanti balstījās galvenokārt uz

militāro spēku un piekopa atklātu fizisku genocīdu, turpretī okupācijas otrajā pos-

mā, sākot ar 50. gadu beigām, sāka balstīties arī uz vietējiem kolaborantiem un

garīgo genocīdu. Tāpēc sākumā pieaugušo pretošanās kustība vairāk izpaudās

bruņotas pretošanās formās, vēlāk pārgāja aktīvās pasīvās pretošanās formās. Šīs

galvenās pretošanās formas pamatos pieņēma arī skolu jaunatnes nacionālā preto-

šanās kustība, lai gan bija arī izņēmumi.

Latvijas skolēnu izvairīšanās un pretošanās kustība nebija veidota pēc piramī-

das principa, jo to neviens nevadīja ne Latvijā, ne no ārzemēm. Kustības formas

veidojās "no apakšas" un atbilda direktīvām, ko jaunatne novēroja un saklausīja

vecāku un sabiedrības noskaņojumā, visas tautas attieksmē pret okupācijas iekārtu.

1944.-1945. gadā skolu jaunatnes nacionālās pretošanās kustības organizēšanu

gan uzņēmās Latvijas nacionālo partizānu vadītāji vai viņu pārstāvji, veidojot sko-

lēnu grupu apvienības. Tendence uz centralizāciju bija tikai pretošanās kustības

augšupejas viena perioda pazīme un pauda arī uz kopīgām cerībām balstīto koope-

rācijas nepieciešamību. Ja runājam par skolotāju un skolu direktoru vadību jaunatnes



nacionālās pretošanās organizāciju un pulciņu darbībā, jāatzīst, ka tie bija vairāk

izņēmumi (Kuldīgas, Liepājas, Balvu, Dagdas, Valkas v.c. skolas) nekā parasta

parādība.

Latvijas skolu jaunatnes nacionālā pretošanās kustība aptvēra visas Latvijas

pilsētas un apriņķus un pamatā bija stihiska, pašdarbnieciski diletantiska, tai trūka

daudzlīmeņu struktūras un sistēmas, bet tās vadītājiem un daudziem dalībniekiem

nebija realitātes izjūtas (sevišķi kustības sākumposmā) par pretinieka spēku,

profesionalitāti, neierobežoto materiālo nodrošinājumu un aģentu iesaistes iespē-

jām skolēnu pretošanās organizācijās un pulciņos. Pirmajos pēckara gados aktīvā-

kie pulciņu dalībnieki bija 30. gadu beigu Latvijas legālo organizāciju -mazpulku,

skautu, gaidu, jaunsargu - jaunākie brāļi un māsas, kā arī arestēto pretošanās

kustības dalībnieku nacionālā garā audzinātie bērni un radi. Vēlāk skolu jaunatnes

nacionālās pretošanās kustībā iesaistījās arī pionieri, komjaunieši un citi padomju

jaunieši.

Par skolu jaunatnes nacionālās pretošanās kustības pamatformu 1944-

-----1957. gadā jāuzskata pulciņi, kurus vadīja šie jaunieši. To patieso lielumu, mērķus

un arī pastāvēšanu čekas materiāli neatspoguļo pilnīgi. Taču pulciņi ir iedalāmi

vismaz trijās grupās: 1) pulciņi, kas tiešām pastāvēja un darbojās, to biedru skaits

bija zināms, mērķi atklāti; 2) pulciņi, kas pastāvēja un darbojās, taču atklāti netika

izpausts ne pilnīgs biedru skaits, ne visi darbības mērķi; 3) čekas atbalstītie un

organizētie pulciņi, lai atklātu kontrrevolucionārus. Protams, pastāvēja šo veidu

kombinācijas, turklāt 50. gados infiltrēto pulciņu skaits palielinājās, kas arī bija

galvenais pulciņu perioda izbeigšanās iemesls.

Tāpat kā citas šāda veida sabiedriskās kustības, arī Latvijas skolu jaunatnes

nacionālās pretošanās pulciņu kustība bija spējīga attīstīties tikai tās veidošanās

posmā. Līdzko pulciņi bija noformējušies, sākās to iznīcināšana. Kaut arī jaunu

pulciņu formēšanās un to iznīcināšanas procesi notika vienlaicīgi, tas nesedza

zaudējumus. Totalitāro režīmu "dzimtenēs" (Krievija, Vācija) pretošanās kustība

sāka attīstīties vēsturiski vēlu, turpretī valstīs, kuras šie režīmi bija okupējuši, arī

Baltijā, šī kustība sākās un notika daļēji "par agru", un tādēļ tautai nācās ciest

lielus zaudējumus.

Latvijas skolu jaunatnes nacionālās pretošanās kustības analīze liecina, ka šī

kustība, kaut arī tā bija spontāna un cīņā parasti cieta taktisku sakāvi, katrā attiecī-

gajā laikposmā bija izvēlējusies elastīgas cīņas metodes. Nacionālo partizānu karā

tā bija izvairīšanās no tiešas bruņotas cīņas, vēlāk - nepilngadīgu skolēnu pulciņi,
bet okupācijas beigu posmā -masveida aktīva pasīvā pretošanās it kā zem padomju

pasākumu un jauno tradīciju karoga, bet patiesībā - zem neuzvaramā garīgās

brīvības karoga. Šī kustība iesaistījās arī politiskajā darbā. Tāpēc nav nejaušība, ka
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jaunatnes nacionālo noskaņojumu izmantoja nacionālie partizāni. Nacionālo partizānu

darbības uzplaukuma posmā līdz 1946.-1947. gadam nacionāli noskaņotās jaunatnes

kustība parasti bija saistīta ar informācijas nodošanu, militāro un saimniecisko ap-

gādi, kā arī ar iedzīvotāju, sevišķi kolaborantu noskaņošanu nacionālas Latvijas idejai.

40. gadu beigās un 50. gadu pirmajā pusē jaunatnes nacionālās kustības pirmās

divas funkcijas nacionālo partizānu darbības ierobežošanas dēļ mainījās, bet pul-

ciņu darbības jomā paplašinājās informatīvais darbs kā pašu jauniešu, tā arī

pieaugušo vidū, izplatot skrejlapas, žurnālus, uzrakstus. Sākot ar 50. gadu otro

pusi, jaunatnes nacionālā kustība arvien vairāk iekļāvās visas nekolaboracioniskās

tautas aktīvajā pasīvās pretošanās kustībā, piedaloties okupācijas varas atļautos
vai daļēji atļautos pasākumos, tā paužot tautas protestu un mazinot vai pat pilnīgi

neitralizējot okupantu iecerētos pakļaušanas mērķus (mākslinieciskās pašdarbības

pulciņi, Jāņu svinēšana, folkloras kopas, svecīšu vakari v.c).
Kaut arī skolu jaunatnes izvairījās no valsts komunisma okupācijas varas

politikas īstenošanas, opozīcija šai varai, kā arī nevardarbīgā un aktīva pasīvā

pretošanās bija patstāvīgas nevardarbīgās pretošanās formas, tomēr tās savijās

vienotā pretestības kustībā. Savstarpēji ietekmējās arī jaunatnes, inteliģences un

Baznīcas pretošanās formas.

Latvijas skolu jaunatnes nacionālās pretošanās kustībā aktīvi iekļāvās vairāki

tūkstoši skolu jauniešu, no kuriem apmēram puse tika atklāta, parasti bez tiesas

sodīta un gāja bojā. Latviešu tauta nekad vēl nebija piedzīvojusi tik plašu skolēnu

izvairīšanos un pretošanos okupācijas varai kā 1944.-1957. gadā. Šī kustība lie-

cina, ka politiski aktīvākā jaunatnes daļa okupācijas gados centās dzīvot pilsoniski

atbildīgu dzīvi. Likt dzīvību ķīlā cīņai pret okupācijas režīma politiku un rīcību, par

demokrātisku neatkarību - arī bez izredzēm uzvarēt - tas bija ideālisms, kas

raksturīgs visai jaunatnes pretošanās kustībai. Skolu jaunatnes nacionālais pro-

tests pret okupācijas varu skaidrojams arī ar jauniešu daudz atklātāko un radikā-

lāko psiholoģiju, kas droši pauda vecākās paaudzes atklāti neizteiktos uzskatus.

Latvijas jaunatnes nacionālās izvairīšanās un pretošanās kustības analīze liecina,

ka tā kopā ar nacionālajiem partizāniem bija spēcīgs demokrātisks spēks, kas

aizstāvēja Latvijas valsti. Šāds aizstāvēšanās veids pret okupantiem ir cienīgs

paraugs katrai - pat lielai, okupētai nācijai. Latvijas skolu jaunatnes nacionālās

pretošanās kustība un nacionālo partizānu karš bija viens no antitotalitārās, antiko-

munistiskās revolūcijas agrīnajiem "apakšzemes grūdieniem". Tie vēl bija vāji, bet

jau liecināja par krīzi, kas sagaida okupācijas sistēmu un ko tā pārdzīvoja vēlāk.

Latvijas skolu jaunatnes nacionālā pretošanās kustība traucēja okupācijas varai

pakļaut un sovetizēt skolēnus, radīja nedrošību valdītājos par "jaunās komunisma

cēlāju paaudzes" uzticamību komunismam. Tā objektīvi šī kustība vājināja okupācijas
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režīmu. Vērtējot skolu jauniešu pretošanos, jāraugās ne tikai no tā viedokļa, ko tā

veica pozitīvu, bet arī no tā, kas būtu, ja šādas kustības nebūtu bijis. Te minama,

pirmkārt, ietekme uz okupācijas varu; otrkārt, ietekme uz ārējo pasaules sabiedrisko

domu un uz tautu, sevišķi politiskajiem kolaborantiem.

Kaut arī čekas darbinieki ar vislielākām pūlēm centās atklāt tieši pretpadomju

nacionālistiskās organizācijas, īpaši jaunatnes (pat neizvairoties no to izdomāšanas),
tomēr nenoliedzami ir tas, ka 99% no visām atklātajām skolu jaunatnes grupām

par savu mērķi uzskatīja neatkarīgas, demokrātiskas Latvijas valsts atjaunošanu.

Tāpēc droši var apgalvot, ka Latvijas skolu jaunatnes pretošanās kustība pret

komunistu okupāciju bija tautas nacionālās atbrīvošanās kustības sastāvdaļa un tā

bija nacionāla kustība. Šo kustību var saukt arī par fiziski un garīgi apdraudētās

latviešu nācijas pretošanās kustības organizētāko daļu, jo pēc aptuveniem

aprēķiniem vairāk par 95% skolu pretošanās kustības dalībnieku bija latviešu

tautības, tātad procentuāli gandrīz divas reizes pārsniedza latviešu īpatsvaru Latvijā.

Latvijas skolu jaunatnes nacionālā pretošanās kustība bija plašākā, demokrātiskākā

un policentriskākā tautas nacionālās atbrīvošanās kustības sastāvdaļa visā Latvijas

tautas nacionālās atbrīvošanās kustības un skolu vēsturē.

Pretošanās kustības un tās dalībnieku liktenis dažkārt bija mazāk atkarīgs no

kustības dalībniekiem, vairāk - no kolaborantiem un malā stāvētājiem, nerunājot,

protams, par Kompartijas aktīvistiem un soda orgāniem, kam bija galvenie nopelni

skolu jaunatnes pretošanās pulciņu sagrāvē un to dalībnieku "profilaktēšanā" un

arestos. Pētot pretošanās kustības dalībnieku vajāšanu Latvijas Universitātē, īpaši

buržuāziskajā nacionālismā apvainoto lietas, kļūst skaidrs, ka vajāšanu čeka parasti

uzsākusi pēc LKP CX vai Rīgas pilsētas komitejas tiešiem norādījumiem vai arī šo

komiteju "lēmumu gaismā". Skolēnus, kuri uzstājās pret staļinisma metodēm,

savukārt sodīja "staļiniski" - izslēdza no komjaunatnes, kas toreiz nozīmēja "vilka

pases" izsniegšanu, arestēja, izsūtīja utt. Gulaga katorgas darbos pāris gadu laikā

mira arī daudzi nepilngadīgie. Tā kā skolu jaunatnes nacionālā pretošanās kustība

daļēji atspoguļoja bērnu vecāku uzskatus, pulciņu dalībnieki tika sodīti arī par

iepriekšējo paaudžu uzskatiem.

Nacionālā politiskā emigrācija 1944.-1945. gadā un politiskās deportācijas

1949. gadā samazināja pieaugušo vardarbīgo pretošanos, taču rodas iespaids, ka

tas nevis vājināja skolu jaunatnes nacionālo kustību pret komunistisko okupāciju,
bet pat pastiprināja. Pēc 1949. gada 25. marta deportācijām nemainījās ne pre-

tošanās forma, ne saturs. Tas liecina, ka pretpadomju ideju izplatītāji skolu jaunat-

nes vidū nebija "šķiras ienaidnieki", "ulmanieši", "bandītu atbalstītāji", jo tie visi

(turklāt vairāk, nekā plānots) bija arestēti un izsūtīti bez tiesībām atgriezties dzim-

tenē. Skolēnus patriotiski audzināja okupācijas un garīgās apspiestības ikdiena,
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darba zemnieki, strādnieki un citi okupācijas varas it kā neaizskaramie vai pat oficiālie

atbalstītāji. lespējams, ka nacionālā neatkarība un demokrātija, sevišķi Latvijas

Republikas gados, bija kļuvusi par tradīciju un dzīvesveidu, kuru jaunatne ieman-

toja ex ovo.

Okupētās Latvijas "leļļu" un kolaboracionistu valdība ar varu palielināja oku-

pācijas režīma ietekmi sabiedrībā. Ar šo "leļļu" valdību sadarbojās liela sabiedrības

daļa. Tāpēc skolēnu opozīcija skaitliski bija līdzīga minoritātes kustībai, un skolēnu

pretošanās kustībai nebija lielas tiešas ietekmes plašā sabiedrībā. Latvijas skolu

jaunatnes nacionālā pretošanās kustība pret okupācijas varu 1944.-1985. gadā

liecināja, ka valsts komunistiem nebija izdevies izaudzināt no "kapitālisma iedzimtā

grēka" brīvu padomju cilvēku arī vēl ilgi pēc "sociāli naidīgo" elementu iznīcināša-

nas, izsūtīšanas 1941. un 1949. gadā vai nobīdīšanas malā.

Pretošanās kustības bilance politiskā ziņā vērtējama pozitīvi. Tā bija juridiski

un morāliski leģitīma, to vadīja tiesības aizstāvēt demokrātisku, neatkarīgu valsti

(ius resistendi) un ievērot augstākās cilvēciskās vērtības un tiesības.
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Heinrihs Strods

National Resistance Movement of Latvian Schoolchildren

(1944-Mid-50s)

Summary

The national resistance movement of Latvian schoolchildren against the Communist

occupation was part of the whole nation's resistance movement. It can be divided

into active and passive resistance movements. Although the KGB officials found

several of the boys possessing arms and explosives, during all the existence time

of the occupational power no one has been assassinated or been subjected to

such an attempt. As a result we might consider this movement as unarmed civil

resistance. The national resistance movement of Latvian schoolchildren had three

main forms of manifestation - the movement of evasion (domineering from 1944

till 1948), the activities of small groups (domineering from 1944 till 1956) and the

passive resistance (domineering from the end of the 50s till 1985). The main

reasons of the national resistance movement of the schoolchildren were political,

national and mental suppressions carried out against Latvian people.

The resistance movement was promoted by three basic reasons caused by the

second Communist occupation of Latvia in 1944/1945. First, it was the fight of

Latvian national partisans that lasted from 1944 till 1956 and embraced the whole

state. This movement included approximately 20,000 men. Second, the national

resistance movement of the young people was promoted by the cold war and the

anticipations of the real war, as well as the fact that Latvia was being turned into

the "citadel of socialism" by means of a great number of the occupant soldiers

and large amounts of armament. Third, the movement was promoted by the

suppressions carried out by the official power. The suppressions were economic



(the end of private initiative), political (the regime of the Communist Party), physical

(the mass arrests and deportations in 1949) and mental (the enforcement of the

Communist monoideology upon people).
The resistance movement of the Latvian schoolchildren included three categories

of members - leaders, rank-and-file and assistants who did not participate in the

resistance actively. In all its forms of manifestation this movement (with only a

few exceptions) was of a local origin, it formed itself and worked in hundreds of

schools but not acquiring the character of a pyramid or a centralised leadership

either in Latvia, or abroad. The small groups of resisting schoolchildren were usually

lead by the schoolchildren themselves. The groups consisted of 5 to 80 children

and they could be divided into three categories: 1) groups with an open number of

members, disclosed objectives and written statutes; 2) groups with partly open

members and objectives; 3) groups organised by KGB with the objective "to fight

against counter-revolutionaries". In the active period of the small groups (from
1944 to 1952) several thousands of young people were participating in them. The

main forms of resistance carried out by the small groups were the printing and

spreading of leaflets, secret meetings, and inscriptions, destroying the portraits of

the "Leader", i.e. Stalin, hoisting up the national flag of Latvia at the national

holidays, usually at memorable places, etc. From 1944 to 1956 several hundreds

of these resistance groups were discovered and punished without court proceedings.

The usual punishment was long-term imprisonment, during which many of the

young people died.

Beginning with the second half of the 50s, after the destroyal of the small

group actives (mainly due to KGB actions), the Latvian schoolchildren joined in

the resistance movement of the whole nation - taking part in the amateur per-

formances, celebrating the Midsummer's Eve, joining in the folklore groups,

organising the candlelit evenings, attending the church, showing interest in archae-

ology and ethnography, etc. The national resistance movement of the Latvian

schoolchildren proves that the young people of Latvia during the years of occupation

attempted to live a responsible life without any instructions "from above", often

risking their liberty and life in their fight for democracy and independence, although

there were hardly any chances to win then. The national resistance movement of

Latvian youth also proves that the independence for Latvia did not come easily.
The youth along with the grown-ups fought and died for it. Not only Latvians, but

any occupied nation can be proud of such a selfless fight for liberty.
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Jānis Riekstiņš

Migrantu kolonizācija Latvijā,

1944. gads - 50. gadu vidus

1. Stihiskā migrācija

Pašreizējā Latvijas teritorija no 18. gadsimta līdz Pirmā pasaules kara beigām atra-

dās cariskās Krievijas sastāvā. Jau tolaik Latvijā tika ieplūdināts milzīgs cittautiešu

skaits un latviešu tautai nācās pieredzēt cara valdības un tās ierēdņu realizēto

kolonizācijas un pārkrievošanas politiku, kura beidzās tikai ar neatkarīgas Latvijas

valsts nodibināšanu 1918. gada 18. novembrī. Rezumējot šo kolonizācijas un pār-

krievošanas politiku, pazīstamais latviešu politiķis, statistiķis un publicists Marģers

Skujenieks 1920. gadā rakstīja:

"lestājās tumšais, visu nomācošais pārkrievošanas laikmets. Jau 1869. gadā

valdība atvēra tīri krievisko Aleksandra ģimnāziju. 1884. gadā agrākās apriņķu
skolas pārvērš par krieviskām pilsētas skolām. 1887. gadā pat tautskolas tika

pārkrievinātas, un drīz latviešu bērniem vajadzēja, sākot ar pirmo skolas dienu,

mācīties viņiem nesaprotamajā krievu valodā. Tāpat pārkrievināja tiesas, un tais-

nības spriedēji varēja sarunāties ar apsūdzētiem un lieciniekiem vienīgi ar tulka

palīdzību. Latgalē pat tulki nebija pielaisti, un tur sprieda tiesu, kaut gan tiesneši

nezināja, ko sūdzētājs teica. Krievu iespaida stiprināšanai cēla pareizticīgās baz-

nīcas, un šim nolūkam centrālā valdība ik gadus izdeva 80 000 rubļu [..]. Kad

senators Maneseins no 1883.-1885. gadam revidēja Baltijas iestādes, tad latviešu

lielākā daļa no šīs revīzijas sagaidīja labvēlīgas pārgrozības. Bet to vietā iestājās

un turpinājās visnesaudzīgākā pārkrievošanas politika. Vietējos iedzīvotājus vēl

lielākā mērā nostūma no dalības zemes pārvaldībā, un to vietā stājās visu notei-

cošais krievu ierēdnis, kuram bija sveša vietējā dzīve, vietējās vajadzības un kurš

lika vadīties vienīgi no centrālās valdības visu nivelējošiem un uniformējošiem

rīkojumiem [..]. Un atkal latviešu tautai bija piespriests nāves spriedums - bija

nolemts to pārkrievināt." 1

Savukārt diplomāts, skolotājs un žurnālists Jānis Seskis tajā laikā kon-

statēja:
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"Cara valdība visiem līdzekļiem centās latviešu tautu denacionalizēt un tad

padarīt par krieviem. Krievu valdība īsā laikā saņēma savā varā visas administratī-

vās un sabiedriskās iestādes, kuras pārvērta par attautošanas un pārkrievošanas

ieročiem.

Latviešu tautskolās par mācību valodu ieveda krievu valodu, kura visā kursā

ieņēma galveno vietu [..]. No latviešu skolas tika izskausts viss, kas atgādina lat-

viešu tautas īpatnējo garu un kultūru. Skolēni neko nedabūja zināt par latviešu

tautas vēsturi, viņu gara mantām, literatūru un mākslu. Skolā nekad nerunāja par

latviešu tautas tiesībām un ideāliem, viņas garu un centieniem. Attautotai jaunat-

nei jau skolā vajadzēja pārkrievoties: domāt un runāt krieviski, sajūsmināties un

censties pēc lielās verdzinātājas tautas labklājības un ideāliem. Pārkrievotāji nonā-

vēja bērnu latvisko garu, viņu vietā ieveda krievu nacionālo garu [..].
Bet krievu valdība neapmierinājās ar latviešu tautas garīgo apspiešanu, bet

darbojās daudz jūtamākiem līdzekļiem. Krievu agrārbanka uzpirka Latvijā muižas,

kuras sadalīja un pārdeva zem labiem noteikumiem jeb atdeva gluži par velti krievu

zemniekiem. Sevišķi daudz šādu krievu kolonistu nometināts Latgalē, kurai bij jāiz-

tur visstiprākais pārkrievošanas spiediens. īsi pirms kara zemkopības ministra biedrs

Krivošeins bij izstrādājis plānu par 300 000 krievu zemnieku nometināšanu Kurze-

mē kroņa muižās. Šādu projektu izpildot, Kurzeme būtu padarīta par jauktu tautību

zemi un latviešu tautai draudētu pilnīga izspiešana no dzimtās zemes. Ne par lat-

viešu bezzemniekiem un strādnieku labklājību domāja krievu valdība, bet par krievu

nacionālās varas izplatīšanu un nacionālās latviešu tautas iznīcināšanu." 2

Līdz ar Latvijas okupāciju 1940. gada jūnijā Latvijas kolonizācijas un latviešu

tautas pārkrievošanas process turpinājās ar jaunu - vēl lielāku spēku un vērienu.

Jau 1940. gada vasarā Latvijā no Maskavas, Ļeņingradas, citām Padomju Sa-

vienības pilsētām, republikām un apgabaliem sabrauca milzīgs skaits Komu-

nistiskās partijas funkcionāru, padomju, saimniecisko un represīvo iestāžu dar-

binieku, kuri kopā ar PSRS okupācijas armijas politiskajiem darbiniekiem sāka

mērķtiecīgu Latvijas sovetizāciju, kurā kolonizācijas un rusifikācijas politikai bija

ierādīta nozīmīga vieta. PSRS okupācijas karaspēka daļas piesavinājās Latvijas

valstij un tās pilsoņiem piederošās būves, mežus, dzīvokļus, lielas zemes platības

un citas bagātības. Lai Latviju attīrītu no okupācijas varai "bīstamiem elementiem",

tika rūpīgi sagatavota un īstenota 1941. gada 14. jūnija deportācijas akcija, kuras

laikā uz Gulaga soda nometnēm un t.s. speciālā nometinājumā vietām Sibīrijā

aizdzina vairāk nekā 15 tūkstošu Latvijas iedzīvotāju, to vidū sievietes, bērni,

veci un slimi cilvēki.

Vēl vērienīgāk, aktīvāk un plānveidīgāk kolonizācijas process turpinājās pēc

Otrā pasaules kara.
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1944. un 1945. gadā, baidīdamies no okupācijas režīma represijām un nevē-

lēdamies dzīvot Padomju Latvijā, emigrācijā bija devušies vairāk nekā 160 tūkstoši

Latvijas iedzīvotāju. Viņu atstātās mājas, dzīvokļi un manta migrantiem bija liels

kārdinājums un stimuls, lai brauktu uz Latviju un dzīvotu šeit.

Nemitīgās kadru tīrīšanas kampaņas bija par pamatu tam, ka no dažādām

iestādēm un organizācijām padzina vietējos, t.L, neuzticamos, darbiniekus un viņu
vietā "iesēdināja" atbraucējus. 1949. gada 25. marta deportācijas laikā uz Sibīriju

nometinājumā uz mūžu izsūtīja vairāk nekā 42 tūkstošus Latvijas iedzīvotāju,

galvenokārt zemniekus. Tas tika darīts arī tāpēc, lai Latvijā ātrāk pabeigtu lauk-

saimniecības kolektivizāciju. Gan pilsētās, gan laukos vadošo darbinieku - iebrau-

cēju skaits arvien palielinājās. Tā, piemēram, 1953. gada vasarā no 107 mašīnu un

traktoru staciju (MTS) politisko daļu priekšniekiem tikai 23 bija latvieši; no 31 sov-

hoza direktora latvieši bija pieci; no 31 sovhoza direktora vietnieka latvieši bija

seši. Latvijas PSR lekšlietu ministrijas vadošo kadru sastāvā latviešu bija tikai pieci

procenti. No 56 rajonu iekšlietu daļu priekšniekiem latvieši bija tikai četri (7%).

Milicijā strādāja 31% latviešu, bet vadošajā darbā - tikai 17 procentu. LPSR Valsts

drošības ministrijas centrālajā aparātā latviešu bija 17%, bet no šīs ministrijas

58 pilsētu un rajonu daļas priekšniekiem tikai četri bija latvieši. 3 Arī kolhozu priekš-

sēdētāju lielākā daļa bija iebraucēji, kas latviešu valodu neprata un vietējos apstāk-

ļus nepārzināja. Bieži vien arī sajēgas par lauksaimniecību viņiem bija visai maz.

1959. gadā no 552 Tautas saimniecības padomes uzņēmumu direktoriem latvieši

bija tikai 202, bet par galvenajiem inženieriem šajos uzņēmumos strādāja tikai

100 latviešu, tas ir, nedaudz vairāk par vienu ceturtdaļu. No 36 Autotransporta

ministrijas autosaimniecības priekšniekiem 11 bija latvieši; no 43 Komunālās

saimniecības ministrijas remonta kantoru priekšniekiem latviešu bija 18; no 46 celt-

niecības pārvalžu un trestu priekšniekiem un galvenajiem inženieriem latviešu bija

19; no 16 uzņēmumu direktoriem un galvenajiem inženieriem latvieši bija tikai divi;

no 44 republikas ārstniecības iestāžu galvenajiem ārstiem latviešu bija 18, bet

Rīgā 53 ārstniecības iestāžu galveno ārstu vidū bija 19 latviešu. Tirdzniecības minis-

trijas sistēmā visā Latvijā strādāja 20 057 darbinieki, no viņiem 11 186 bija latvieši.

lekšlietu ministrijas sistēmā Rīgā strādāja 1334 darbinieki, no tiem tikai 361 bija

latvietis. 4 īpaši liels cittautiešu procents bija Padomju Savienības Komunistiskās

partijas filiālē -Latvijas Komunistiskajā partijā, jo sevišķi tās vadošajās iestādēs.

Jāpiebilst, ka ilgus gadus LKP nacionālais sastāvs netika izpausts. Tagad

pieejamie dokumenti liecina, ka tās lielāko daļu sastādījuši krievi un citu slāvu

tautu pārstāvji. Arī lietvedība galvenokārt bija krievu valodā.

Viens no galvenajiem iemesliem, kas latviešu tautu noveda tik bēdīgā stāvoklī,

bija neierobežotā cittautiešu migrācija uz Latviju, kā arī PSKP "ļeņiniskās nacionālās

politikas" īstenošana.
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Pirmās padomju okupācijas laikā migrantiem iebraukšana Latvijā vēl bija iero-

bežota. 1940.-1941. gadā Latvijā brīvi varēja iebraukt tikai Komunistiskās partijas

funkcionāri, dažāda ranga saimnieciskie darbinieki un speciālisti, kā arī, protams,
PSRS okupācijas armijas komandieri un viņu ģimenes locekļi. Pārējiem bija nepie-
ciešama iepriekšējās dzīvesvietas milicijas izsniegtā caurlaide. Bez šāda dokumenta

migrantus Latvijā tolaik nepierakstīja. Pēc Otrā pasaules kara stāvoklis radikāli

mainps -migrantiem nekādas caurlaides uz Latviju vairs nebija vajadzīgas. Tiesa

gan, Rīga tika pasludināta par t.s. režīma pilsētu -nedrīkstēja pierakstīt par dažādiem

pārkāpumiem sodītas personas. Pierakstīšanās bija atļauta vienīgi tajos gadījumos,

kad pilsoņi Rīgā ieradās organizēti pēc organizāciju, augstāko vai vidējo mācību

iestāžu izsaukuma, kā arī komandētie, ar PSRS Darba rezervju ministrijas norīkojumu

savervētie vai ar īpašu LPSR Ministru Padomes atļauju. Tādējādi lielai daļai migrantu

iebraukšanai Rīgā nekādu šķēršļu nebija, jo viņi šeit ieradās pēc dažādiem iestāžu

izsaukumiem.

Rīgas iedzīvotāju pasportizācijas gaitā no 1944. gada 10. decembra līdz

1945. gada 20. martam tika noskaidrots, ka Rīgā līdz 1941. gadam pastāvīgi

dzīvojuši 150 609 cilvēki, vācu okupācijas gados ieradušies-2500, pēc 1944. gada

13. oktobra (t.L, dienās, kad Rīgā atkal ienāca Sarkanā armija) - 1708 cilvēki.

Rīgas iedzīvotāju nacionālais sastāvs šajā laikā bija šāds: latvieši -112 111, krievi -

29 134, poļi - 10 090, ebreji - 387, ukraiņi - 180, baltkrievi - 1009, lietuvieši -

1043, igauņi - 750, čehi - 18, čigāni - 28, japāņi - 3, vācieši - 5, slovāki - 2,

tatāri - 29, armēņi - 13, franči -9, somi - 14, angļi - 3, citi - 49. 5 1945. gada

martā Latvijas (tās daļas, ko bija ieņēmusi Sarkanā armija) iedzīvotāju skaits bija

1 553 000 cilvēku, bet 1941. gada janvārī padomju iestādes bija uzskaitījušas -

1 921 000. Tātad starpība par 368 tūkstošiem.6 Pēc PSRS Valsts plāna komisijas

Centrālās statistikas pārvaldes ziņām 280 000 cilvēku no Latvijas aizbraukuši uz

Vāciju, bojā gājuši - 120 000, evakuējušies ārpus Latvijas robežām -58 000, izstā-

jušies no civiliedzīvotāju sastāva [mobilizēti armijā. - J. R.] -58 000. bet miruši -

154 000 cilvēku. 7 Šie skaitļi, protams, ir ļoti aptuveni un pat neprecīzi. Turpmākajā

laikposmā statistikas iestādes visai centīgi uzskaitīja visas Latvijā iebraukušās un

no Latvijas izbraukušās personas, tomēr īsti precīzas ziņas tā arī neieguva. Kaut

arī pasu galdos tika piereģistrēti iebraukušie un aizbraukušie, tomēr iegūtās ziņas

Statistikas pārvaldei savlaicīgi netika iesniegtas vai arī tās iesniedza nepilnīgas,

tāpēc skaitļi par Latvijā dzīvojošo, iebraukušo un izbraukušo iedzīvotāju skaitu bija

visai aptuveni, dažkārt arī - kļūdaini. Turklāt šie dati bija slepeni un pieejami ļoti

šauram personu lokam. Pēc PSRS Tautas Komisāru Padomes Valsts plāna komisijas

Pilnvarotā Latvijas PSR vietnieka R. Bojāra 1946. gada 20. februāra ziņām, 1945. ga-

da 1. jūnijā Latvijā pavisam bija 1 500 700 iedzīvotāju, bet 1941. gada 1. janvārī,

Pēc tām pašām ziņām, - 1 904 500. Tādējādi četros gados un piecos mēnešos
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Latvijas iedzīvotāju skaits bija samazinājies par 403 800 cilvēkiem. 8 1945. gadā uz

savām dzimtajām vietām sāka nosūtīt tos pilsoņus, kurus uz Latviju bija atvedušas

vācu varas iestādes. Tas turpinājās līdz pat 1947. gadam. Taču no šīm personām

Latvijā palika dzīvot vairāk nekā 12 000 cilvēku. Šajā laikā Latvijā sāka ierasties arī

migranti. LPSR Statistikas pārvalde uzskaitīja gan pieaugušos, gan arī bērnus ve-

cumā līdz 16 gadiem. Tā, piemēram, 1947. gadā Latvijā ieradās 98 664 pieaugušie

un 20 127 bērni, bet aizbrauca 49 439 pieaugušie un 8582 bērni. 9

Kā jau norādīts, ne visi Latvijā iebraukušie migranti tika ierakstīti statistikas

iestāžu pārskatos. Daudzi izvairījās reģistrēties milicijas iestādēs un ilgu laiku dzī-

voja bez pierakstīšanās. Dažreiz tomēr šādas personas izdevās atrast, bet tas pa-

rasti notika tikai Rīgā un Liepājā, t.L, režīma pilsētās, kurās milicijas iestādes pierak-
stīšanos tolaik kontrolēja diezgan stingri.

Tā, piemēram, LPSR iekšlietu ministra vietnieks A. Košeļevs 1947. gada 11. feb-

ruāra ziņojumā LPSR Ministru Padomes priekšsēdētājam V. Lācim norādīja:

"[..] Liepājas pilsētas milicijas daļā, attīrot pilsētu no krimināli noziedzīgiem

elementiem un personām, kuras nenodarbojas ar sabiedriski derīgu darbu, ir

paveikts ievērojams darbs.

Veicot šos pasākumus, pilsētas milicijas daļa konstatēja, ka lielais vairākums

uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītāju pareizi saprot savus uzdevumus pasu

režīma ievērošanā, godprātīgi izpilda viņiem izvirzītās prasības par pasu režīma

uzturēšanu un ar to sniedz palīdzību cīņā ar pasu režīma pārkāpējiem un nozie-

dzību pilsētā.

Tā, piemēram, 1947. gada 4. janvārī pilsētas milicijas daļa [..] pēc nepilnīgām

ziņām Kara pilsētiņas teritorijā, ēkās, kuras pieder jūras kara garnizona daļām,

atrada 71 cilvēku un ēkās, kuras pieder sauszemes karaspēka daļām, -63 cilvēkus,

kuri dzīvoja bez pierakstīšanās, no kuriem lielākā daļa pieņemti darbā un apgādāti

ar dzīvojamo platību līdz pierakstīšanās noformēšanai milicijas orgānos.

Šī pati pārbaude atrada 21 cilvēku (Kara pilsētiņas abos garnizonos), no kuriem

milicijas orgāni paņēma parakstu par aizbraukšanu no pilsētas 24 stundu laikā, jo

viņi bija ieradušies nelikumīgi, dzīvojamās platības un darbavietas viņiem nav.

To, bez pierakstīšanās atrasto, vidū bija:

a) Vera Murzina pieņemta darbā hospitāļa Nr. 5 kancelejā 1946. gada 6. de-

cembrī, no kuras pilsētas milicijas daļa jau 1946. gada 28. novembrī paņēma pa-

rakstu par izbraukšanu no pilsētas 24 stundu laikā.

Pārbaudot pilsones Murzinas dokumentus, tika atrastas jūras kara hospitāļa tīras

veidlapas, divas tīras hospitāļa Nr. 5 atvaļinājuma zīmes ar zīmogu un ģerboņazīmogu,

22 tīras veidlapas ar stūra zīmogu un dažādu jūras organizāciju zīmogiem, kuras

sagatavotas dokumentu viltošanai. Murzina ir aizturēta un saukta pie kriminālatbildības;
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b) Marja Vladimirova, pieņemta darbā jūras kara hospitālī Nr. 5.

M. Vladimirova agrāk dzīvoja Liepājā ar Ivanovas uzvārdu, pieņemta darbā jūras

kara hospitālī Nr. 5 bez pierakstīšanās un bez dokumentiem.

1946. gada 21. oktobrī pilsētas milicijas daļa sakarā ar to, ka Ivanovai nebija

ne pases, ne citu dokumentu, paņēma no viņas parakstu par izbraukšanu no pilsē-

tas 24 stundu laikā. Otrs paraksts no viņas paņemts 1946. gada 2. novembrī. Pēc

tam Ivanova aizbrauca uz savu agrāko dzīvesvietu, kur nozaga pagaidu apliecību

uz Marjas Vladimirovas vārda, un atgriezās Liepājā, hospitālī Nr. 5, kur līdz aiztu-

rēšanai turpināja strādāt bez pierakstīšanās;

c) 1946. gada 28. decembrī pilsētas milicijas daļa atteica pierakstīšanos Marjai

Tihonovai un Marjai Gusakovai, jo viņas pilsētā ieradās bez atbilstošiem doku-

mentiem un nekur nestrādāja. Vēlāk izrādījās, ka Tihonova un Gusakova ir kara-

spēka daļas - pasta kastīte Nr. 10461 - kapteiņa Jevgeņija Kirejeva un tās pašas

karaspēka daļas medicīnas dienesta kapteiņa Grušutkina paziņas, kuri Tihonovu un

Gusakovu no milicijas orgāniem slēpa līdz 1947. gada 10. janvārim.

1947. gada 10. janvārī kapteiņi Kirejevs un Grušutkins piedzērušies ieradās

pilsētas milicijas daļā un, piedraudot ar ieročiem, pieprasīja Tihonovu un Gusakovu

pierakstīt, pie kam viņi izturējās ļoti netaktiski, apmeklētāju klātbūtnē apvainoja

milicijas darbiniekus ar necenzētiem vārdiem. Sakarā ar kapteiņu Kirejeva un

Grušutkina sacelto skandālu milicijas daļā apmeklētāju pieņemšana tika izjaukta;

d) pārbaudē tika atrasta Baltijas kara flotes daļas inženiera - 875. bataljona

komandiera Belova sieva, kura no dokumentu pārbaudes izvairās. Tā, piemēram,

1947. gada 18. janvārī pārbaudes laikā Belova aizbēga.

Pie tam ziņoju, ka norādītās nepieļaujamās parādības - pieņemšana darbā bez

pierakstīšanās un bez dokumentiem un dzīvošana garnizona mājās - notiek apstāk-

ļos, kad pilsētas milicijas daļa karaspēka daļu komandierus ir vairākkārt brīdinājusi." 10

Tāda pati migrantu slēpšana Latvijā notika arī daudzos citos PSRS okupācijas

armijas karaspēka garnizonos. Latvijas varas iestādēm iekļūšana tajos bija stipri

apgrūtināta, pat neiespējama, un migranti tur varēja netraucēti uzturēties gadiem

ilgi. Kad vēlāk tika pieņemts valdības lēmums par personu, kuras zaudējušas sakarus

ar armijas daļām, pārvietošanu no slēgtajām kara pilsētiņām, viņas pieprasīja lab-

iekārtotus dzīvokļus.

Pēc dzelzceļa satiksmes atjaunošanas Latvijā no citiem PSRS reģioniem sāka

ieplūst arī visai ievērojams bērnu - bezpajumtnieku skaits, kas arvien palielinājās.

Tā, piemēram, līdz 1945. gada martam LPSR lekšlietu tautas komisariāta darbi-

nieki bija reģistrējuši 155 atbraukušos bērnus - bezpajumtniekus, bet tikai martā

vien tika aizturēti 156 bezpajumtnieki. 11 Turpmāk šis skaits arvien palielinājās. Daļa

bērnu tika iekārtota darbā, citus nosūtīja uz arodskolām. Taču ne mazums bija
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tādu, kuriem vajadzēja atrast vietu bērnunamos, kas pēckara apstākļos bija pārpil-

dīti līdz pēdējai iespējai. Šā iemesla dēļ daudziem Latvijā dzimušiem bērniem

bērnunami bija jāatstāj -viņus nodeva radiniekiem.

Dokumenti apliecina, ka migrantu plūsma uz Latviju ar katru gadu ir palielināju-

sies. Tā, piemēram, 1949. gadā Latvijas pilsētās ieradās 35 918 migrantu, t.sk. no

Ļeņingradas - 2800, no Maskavas - 1800, Kaļiņingradas apgabala - 1500, Veļikije

Luku apgabala - 1200, Pleskavas apgabala - 900, Kaļiņinas apgabala - 800, bet

pavisam no Krievijas - 23 900 cilvēku. Tajā pašā laikā no Ukrainas iebrauca - 3300,

Baltkrievijas -2200, Lietuvas -1900 un no Igaunijas - 600 cilvēku. Savukārt laukos

ieradās 5240 iebraucēju. 12 Absolūtajos skaitļos un procentos vislielāko migrantu

pieaugumu deva Krievija. Tā, piemēram, 1951. gadā iebraucēji Latvijā sadalījās šādi:

1952. gada Latvijas iedzīvotāju mehāniska kustība bija šada.

Latvijas pilsētās 1952. gadā ieradās 93 204 cilvēki. To skaitā:

No kurienes ieradās Cilvēku skaits % no visu iebraucēju skaita 13

KPFSR 25 468 60,29

t.sk. no Ļeņingradas 2 836 6,71

no Maskavas 1 989 4,71

Kaļiņingradas apg. 2 122 5,02

Veļikije Luku apg. 1 698 4,02

Pleskavas apg. 1 241 2,94

Kaļiņinas apg. 904 2,14

Smoļenskas apg. 892 2,11

Ukrainas PSR 3 432 8,12

Baltkrievijas PSR 2 942 6,96

Lietuvas PSR 1 896 4,49

Igaunijas PSR 1 093 2,59

Uzbekijas PSR 417 0,99

Gruzijas PSR 316 0,75

Ārzemēm 461 1,09

1952. gadā 1951.gadā

Rīgā 45 656 45 963

Liepāja 6 940 5 029

Jelgava 3 041 3 468

Ventspilī 4 069 2 940

Citas pilsētas un pilsētciematos 29 533 30 285
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No kopējā Latvijas pilsētās ieradušos iedzīvotāju skaita - 95 196 cilvēkiem - no

citiem PSRS reģioniem ieradās -47 816 jeb 50,20%, uz pārvietošanās rēķina Latvijā -

47 380 cilvēku jeb 49,80%, t.sk. no laukiem - 24 411 cilvēku jeb 51,50 procenti.

No citiem PSRS reģioniem emigrējušie iedzīvotāji sadalījās šādi:

No 95 196 Latvijā iebraukušajiem Rīgā apmetās uz dzīvi 45 686 cilvēki jeb

48,00 procenti.

Rīgā emigranti apmetušies ar šādu mērķi:

Latvijas laukos ieradās 47 843 cilvēki (1951. gadā -51 676), t.sk. uz pārvieto-

šanās rēķina Latvijā -36 145 cilvēki jeb 75,60 procentu. No citiem PSRS reģioniem

ieradās 11 698 cilvēki jeb 24,50% no visiem iebraucējiem.

ve u s :ai
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Iestaties darba 11 778 cilvēki jeb 25,80%

Uz mācībām 11 123 24,40%

Ģimenes apgādība 7 656 16,80%

Uz pastāvīgu dzīvi 3 914 8,60%

Pec demobilizācijas 1 412 3,10%

Citi mērķi 5 730 12,50%

Vecāku talonos ierakstīti bērni 4 043 8,80%

Kopa: 45 656 100,00%
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1952. gadā no Latvijas pilsētām izbrauca 75 579 cilvēki jeb par 1172 cilvēkiem

vairāk nekā 1951. gadā (74 407).
No kopējā 1952. gadā izbraukušo skaita izbrauca no:

No Latvijas pilsētu iedzīvotājiem republikas robežās pārvietojās 35 837 cilvēki

jeb 47,40%, tsk. uz laukiem -11 329 cilvēki jeb 31,60%; ārpus Latvijas -39 742 cil-

vēki jeb 52,60 procenti.

1952. gadā no Latvijas laukiem izbrauca 61 570 cilvēku (1951. gadā-65 029),

t.sk. ārpus Latvijas robežām - 15 110 cilvēku jeb 24,50%, sakarā ar dzīvesvietas

maiņu Latvijā - 46 460 cilvēku jeb 75,50% no visiem aizbraucējiem.

Mehāniskais pieaugums

Latvijas pilsētu iedzīvotāju mehāniskais pieaugums 1952. gadā sastādīja plus

19 617 cilvēku (1951. gadā - plus 18 787).

ledzīvotāju mehāniskais pieaugums republikāniskās pakļautības pilsētās bija

šāds:

Latvijas laukos iedzīvotāju mehāniskais pieaugums 1952. gadā sastādīja mīnus

13 727 cilvēkus (1951. gadā-mīnus 13 353).

Kopā 1952. gadā Latvijas iedzīvotāju mehāniskais pieaugums bija plus 5890 cil-

vēku (1951. gadā- plus 5444).14

1952. gadā 1951.gadā

Rīgas 33 590 33 025

Liepājas 5 035 5 529

Daugavpils 5 043 4 880

Jelgavas 2 373 2 524

Ventspils 2 376 2 426

Citām pilsētām 27 162 26 023

1952. gads 1951. gads

Rīgā +12 066 +12 938

Liepājā +1 905 -500

Daugavpilī +914 +639

Jelgava +668 +944

Ventspilī +1 693 +514

Citas pilsētās +2 371 +4 262
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Arī nākamajos gados migrantu skaits saglabājās tikpat liels: 1953. gadā Latvijā
ieradās -55 976 migranti, bet 1954. gadā -54 246. 15 Liels bija arī Latvijas laukos

iebraukušo migrantu skaits: 1951. gadā -11 231,
16 1952. gadā -11 698, 17 bet

1954. gadā-17 003 cilvēki. 18

Laikposmā no 1945. līdz 1950. gadam visā PSRS plaši tika izvērsta repatriācijas

kampaņa, t.L, Otrā pasaules kara laikā uz Vāciju aizvesto pilsoņu atgriešanās. Vēlāk

emigrantus aicināja atgriezties dažādas pasaules valstis.

Šajā laikā Latvijā no ārzemēm ieradās ne tikai latvieši, bet arī daudz tādu

repatriantu, kuri šeit agrāk nekad nebija dzīvojuši. Tā, piemēram, 1955. gadā pilsonis

Moskaļenko ieradās Rīgā no Urugvajas, kur viņš bija nodzīvojis vairāk nekā 20 gadu.

Arī Ovčiņikovs, Mruhins, Bušujevs, Jakovļevs un vairāki citi iebrauca Latvijā, lai

gan agrāk nebija šeit dzīvojuši. Daudzi repatrianti sākumā atgriezās savās dzīves-

vietās dažādos PSRS apgabalos un pilsētās, bet pēc kāda laika ieradās Rīgā un kā

repatrianti no ārzemēm pieprasīja piešķirt dzīvokli ārpus kārtas. Daudz migrantu

Latvijā ieradās no Ķīnas, kurtajā laikā likvidēja PSRS karabāzes. 19 Joprojām daudz

migrantu iebrauca no PSRS iekšējiem reģioniem. Tā, piemēram, 1956. gadā Latvijas

pilsētās ieradās 51 963 migranti, bet laukos - 32 746.20

Migrācijas patiesos apmērus un draudus latviešu tautai atklāja 1959. gada Vissa-

vienības tautas skaitīšana. Latvijas iedzīvotāju skaits šajā laikā sastādīja 2 093 458 cil-

vēkus. Salīdzinājumā ar 1939. gadu iedzīvotāju skaits bija palielinājies par 209 000 cil-

vēku jeb par 11 procentiem. ledzīvotāju sastāvu pēc tautības raksturo šādi dati.

Piezīme. Dažas mazākās tautības netika uzrādītas, tāpēc kopskaitā ir nelielas atšķirības.

Cilvēku skaits Procentos

(tūkstošos)

Latvijas iedzīvotāji 2093 100,00

t.sk. latvieši 1298 62,00

krievi 556 26,60

baltkrievi 62 2,90

poļi 60 2,90

ebreji 37 1,70

lietuvieši 32 1,50

ukraiņi 29 1,40

igauņi 5 0,20

čigāni 4 0,20

tatāri 2 0,10

vācieši 2 0,10

armēņi 1,1 0,10
21
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Kaut arī iedzīvotāju kopējais skaits bija palielinājies, salīdzinājumā ar 1939. gadu

latviešu skaits pirmskara līmeni nebija sasniedzis,

īpaši daudz migrantu ieradās Rīgā.

Rīgas iedzīvotāju sadalījums pec tautības un dzimtās valodas lietošanas 1959. gadā22

*
Tautība nav uzrādīta deviņiem cilvēkiem.

Klātesošie iedzīvotāji

Pavisam
Tautība t.sk. lieto

iedzīvotāji
dzimto valodu krievu latviešu citas valodas

Iedzīvotāji 604 662 542 251 52 262 9140 1 016

t.sk.:

270 055 263 065 6 731 259latvieši

krievi 238 572 235 721 2 771 80

ukraiņi 16 984 6 740 10146 81 17

baltkrievi 19 377 7 071 11 737 454 115

uzbeki 238 220 18

gruzīni 281 158 114 6 3

azerbaidžāņi 112 71 39 1 1

lietuvieši 5 767 3 819 548 1 285 115

moldāvi 98 50 42 2 4

armēņi 758 293 434 11 20

igauņi 1412 723 328 358 3

kārēji 242 167 75

marieši 90 69 21

mordovi 229 83 146

osetīni 125 62 62 1

tatāri 1031 581 437 9 4

čuvaši 213 109 104

ebreji 30 267 14 526 15196 405 140

čigāni 358 225 55 77 1

grieķi 131 22 98 9 2

vācieši 534 202 161 164 7

poļi 16 676 7 737 5 301 3 437 201

somi 167 69 91 5 2

citas tautības* 945 463 378 65 39
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ledzīvotāju sadalījums pec tautības Rīgas pilsētas Kirova rajonā 1959. gada 23

ledzīvotāju sadalījums pēc tautības Rīgas pilsētas Ļeņina rajona 1959. gada 24

ledzīvotāju sadalījums pēc tautības Rīgas pilsētas Maskavas rajonā 1959. gada
25

Tautība Skaits

Pavisam iedzīvotāju 114 952

t.sk.:

38 211krievi

baltkrievi 2 330

lietuvieši 587

latvieši 56 639

ebreji 10430

līvi 4

poļi 2 464

igauņi 256

citas tautības 4 030

tautība nav uzrādīta 1

Tautība Skaits

Pavisam iedzīvotāju 142 834

t.sk.:

54 216krievi

ukraiņi 4 284

baltkrievi 4 604

lietuvieši 1 579

latvieši 70 282

igauņi 434

ebreji 2317

līvi 2

poļi 3 639

citas tautības 1 473

tautība nav uzradīta 4

Tautība Skaits

Pavisam iedzīvotāju 125 087

t.sk.:

56 424krievi

ukraiņi 3211
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ledzīvotāju sadalījums pēc tautībasRīgas pilsētas Proletāriešu rajonā

1959. gadā
26

ledzīvotāju sadalījums pec tautības Rīgas pilsētas Staļina rajonā

1959. gadā 27

baltkrievi 3 776

lietuvieši 1 761

latvieši 44 556

igauņi 257

ebreji 8519

poļi 5 424

citas tautības 1 159

Tautība Skaits

Pavisam iedzīvotāju 109 061

t.sk.:

38 572krievi

ukraiņi 2 745

baltkrievi 3 352

lietuvieši 839

latvieši 54 933

igauņi 223

ebreji 5 258

līvi 1

poļi 2 282

citas tautības 854

tautība nav uzradīta 2

Tautība Skaits

Pavisam iedzīvotāju 88 379

t.sk.:

41 189krievi

ukraiņi 3 071

baltkrievi 4 553

lietuvieši 768

latvieši 32118

igauņi 190
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ledzīvotāju sadalījums pec tautības Rīgas pilsētas Jūrmalas rajonā

1959. gadā 28

ledzīvotāju sadalījums pec tautības Daugavpilī

1959. gadā29

ebreji 3 312

līvi 1

pop 2 482

citas tautības 693

tautība nav uzrādīta 2

Tautība Skaits

Pavisam iedzīvotāju 24 836

t.sk.:

9 950krievi

ukraiņi 608

baltkrievi 752

lietuvieši 133

latvieši 11 527

igauņi 52

ebreji 425

poļi 385

citas tautības 1 004

Tautība Skaits

Pavisam iedzīvotāju 65 459

t.sk.:

36 604krievi

ukraiņi 1 242

baltkrievi 3 653

lietuvieši 489

latvieši 8 618

igauņi 31

ebreji 2 235

poļi 12 038

citas tautības 546

tautība nav uzradīta 3
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ledzīvotāju sadalījums pec tautības Jelgavā 1959. gada 30

ledzīvotāju sadalījums pēc tautības Liepājā 1959. gadā
31

ledzīvotāju sadalījums pēc tautības Rēzekne 1959. gada 32

Tautība Skaits

Pavisam iedzīvotāju 36 270

t.sk.:

10 755krievi

baltkrievi 1 201

ukraiņi 705

lietuvieši 632

latvieši 21 653

igauņi 56

ebreji 167

līvi 1

poļi 619

citas tautības 454

tautība nav uzradīta 27

Tautība Skaits

Pavisam iedzīvotāju 71 464

t.sk.:

24 488krievi

ukraiņi 2 614

baltkrievi 1 725

lietuvieši 1 984

latvieši 37 412

igauņi 120

ebreji 720

poļi 1 603

citas tautības 796

tautība nav uzrādīta 2

Tautība Skaits

Pavisam iedzīvotāju 21 429

t.sk.:

12434krievi

ukraiņi 383
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ledzīvotāju sadalījums pec tautībasVentspilī 1959. gadā 33

Krievu, ukraiņu un baltkrievu skaits Latvijas rajonos un rajonu pilsētās 1959. gada
34

baltkrievi 345

lietuvieši 60

latvieši 6 537

igauņi 19

ebreji 458

poļi 1 098

citas tautības 95

Tautība Skaits

Pavisam iedzīvotāju 27 420

t.sk.:

7 893krievi

ukraini 744

baltkrievi 1 084

lietuvieši 142

latvieši 16 572

igauņi 39

ebreji 194

līvi 9

poļi 284

citas tautības 458

tautība nav uzradīta 1

Rajons Krievi Ukraiņi Baltkrievi

Abrenes 1273 17 19

Aizputes 383 22 48

Alūksnes 1765 85 40

Auces 713 66 137

Balvu 1009 25 29

Baldones 657 30 152

Bauskas 1202 56 98

Cesu

3209 150 247pilsētas

laukos 2382 110 243
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Dagdas

pilsētas 1 072 29 245

laukos 5102 29 2118

Daugavpils 19 060 118 1839

Dobeles

1 848 203 112pilsētās

laukos 3 504 174 628

Ērgļu

pilsētas 298 10 63

laukos 669 21 225

Gulbenes

pilsētas 2178 56 81

laukos 1 409 78 184

Ilūkstes

pilsētas 1 499 31 130

laukos 2 197 37 305

Jelgavas

1 691 248 1423pilsētas

laukos 7181 248 1423

Jēkabpils

3 589 126 260pilsētas

laukos 3151 39 248

Kandavas

pilsētas 454 37 60

laukos 923 47 202

Karsavas

pilsētas 1 607 33 34

laukos 3 739 28 26

Kuldīgas

1 157pilsētas 91 119

laukos 270 40 116

Krāslavas

pilsētās 1 815 29 1220

laukos 4 072 66 9337

Krustpils

3 854pilsētas 275 269

laukos 3 479 46 177

Limbažu

pilsētās 1 723 70 139

laukos 1 057 37 149
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Liepājas

pilsētās 586 93 63

laukos 402 24 91

Līvānu

2 089 32pilsētas 109

laukos 586 93 63

Ludzas

2 777 39 117pilsētās

laukos 4 021 21 64

Madonas

1 846 87 133pilsētas

laukos 2155 94 280

Maltas

1 445 25 18pilsētas

laukos 8102 31 94

Ogres

3 081 128 308pilsētās

laukos 1 730 48 397

Piltene 27 1 6

Pļaviņu
1 180 63 113pilsētās

laukos 1 111 41 195

Preiļu
1 987 32 52pilsētas

laukos 5 962 25 107

Priekuļu
1 478 201 132pilsētās

laukos 526 69 93

Rēzeknes 10 448 56 96

Rīgas

5 682 282 584pilsētas

laukos 13 768 763 2043

Rūjienas

348 30 34pilsētas

laukos 707 43 59

Saldus

1 428 133 262pilsētās

laukos 609 58 205

Siguldas

1 182 45 91pilsētās

laukos 3 560 143 476
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Lai arī iebraucēji Latvijā par dzīvesvietu galvenokārt izvēlējās Rīgu un citas

lielākās pilsētas, tomēr minētie skaitļi liecina, ka migrantu kolonizācija bija plaši

aptvērusi arī Latvijas lauku rajonus.

1959. gada tautas skaitīšanas dati parādīja, ka aizvadītajos 15 gados Latvijas

kolonizācija ieguvusi visai plašus un latviešu tautas pastāvēšanai bīstamus

apmērus. Taču nākamajos gados migrantu pieplūdums ne tikai nesamazinājās,

bet tieši otrādi - ar katru gadu kļuva arvien lielāks. Tā, piemēram, jau 1960. gadā

Latvijā ieradās 49 287 krievi, 9579 baltkrievi, 5145 ukraiņi, kā arī daudzi citu

tautību migranti. 35 Un tā tas turpinājās visus padomju okupācijas gadus.

1989. gadā, tas ir, pēdējā gadā pirms Latvijas valstiskās neatkarības atjau-

nošanas, salīdzinājumā ar pirmskara iedzīvotāju skaitu (1935. gada dati) Latvijas

iedzīvotāju skaits bija palielinājies 1,4 reizes, tomēr pamatnācijas - latviešu 1935. ga-

da skaits vēl joprojām nebija sasniegts, starpība bija par 79 200 cilvēkiem. 1989. ga-

dā latviešu skaits Latvijā bija par 5,40% mazāks nekā 1935. gadā, bet krievu skaits

tajā pašā laikā bija palielinājies 5,4 reizes, baltkrievu - 4,5 reizes, bet ukraiņu -

vairāk nekā 50 reižu. Latvija piederēja tām Padomju Savienības republikām, kur

slāvu tautību īpatsvars bija ļoti liels.36

Skrundas

pilsētās 361 12 54

laukos 232 14 95

Smiltenes

pilsētās 679 40 62

laukos 811 33 115

Talsu

pilsētas 970 76 113

laukos 992 98 331

Tukuma

pilsētās 2361 197 239

laukos 1495 54 313

Ventspils 616 70 125

Viļakas

2651 66 75pilsētas

laukos 6930 14 27

Zilupes

2371 19 610pilsētas

laukos 7590 28 2386
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Kaut arī salīdzinājumā ar 1935. gadu latviešu īpatsvara, kā arī absolūtā skaita

samazināšanās daļēji ir saistīta ar Otrā pasaules kara sekām, staļiniskajām depor-

tācijām, cita veida represijām un nosacīti lielo gados veco iedzīvotāju skaitu, tomēr

padomju okupācijas gados tieši neierobežotā cittautiešu migrācija kļuva par

latviešu īpatsvara galveno samazināšanās faktoru.

Zināmā mērā šo milzīgo, latviešu tautai draudīgo cittautiešu migrāciju radīja
dzīves līmeņa atšķirība starp Latviju un citiem PSRS reģioniem. Latvijā visu šo

laiku tas bija ievērojami augstāks.

Krievu, baltkrievu, ukraiņu un citu tautību migranti uz Latviju brauca galveno-
kārt tāpēc, lai šeit uzlabotu savus sadzīves apstākļus (saņemtu dzīvokli), kā arī

tāpēc, ka Latvija salīdzinājumā ar citiem PSRS reģioniem bija labāk apgādāta ar

plaša patēriņa precēm. Vislielāko Latvijas pamatiedzīvotāju sašutumu izraisīja klajā
netaisnība tieši dzīvokļu sadalē. Latvieši uz dzīvokļu apstākļu uzlabošanu varēja

gaidīt- bieži vien pilnīgi bezcerīgi -daudzus gadus, bet iebraucēji tos saņēma ātri

un bez jebkādām grūtībām - galvenokārt jaunuzceltajos namos. Daudzi migranti

vislabprātāk darbā iekārtojās namu pārvaldēs un citās ar dzīvokļu piešķiršanu

saistītās institūcijās, kas ērtus dzīves apstākļus nodrošināja gan viņiem pašiem,

daudziem atbraukušajiem radiniekiem, gan arī tautiešiem no Pleskavas, Kaļiņinas

un citiem Krievijas apgabaliem.

Milzīgais Latvijā sabraukušo migrantu skaits veicināja un nodrošināja arī PSKP

aktīvi virzītos un balstītos sovetizācijas un rusifikācijas procesus.

2. Atvaļinātie militāristi Latvijā

Viens no vislielākajiem un privileģētākajiem migrantu slāņiem Padomju Latvijā bija

no PSRS Bruņotajiem spēkiem demobilizētie virsnieki. Viņu aprūpei uz latviešu

tautas rēķina tika iztērēti milzīgi materiālie un finanšu līdzekļi. Viņi bija tie, kuri paši

pirmie saņēma vislabākos dzīvokļus, labāk apmaksātu darbu un ietekmīgākos pos-

teņus padomju okupācijas varas struktūrās. Lielā mērā tieši ar šo kolonistu at-

balstu PSRS īstenoja arī savas impēriskās tieksmes kā Latvijā, tā arī citos sev

pievienotajos reģionos.

Atvaļināto militāristu plūsma uz Latviju sākās jau 1945. gada vasarā, kad tika

izsludināta pirmā lielākā demobilizācija, un turpinājās visus okupācijas gadus.

Militāristu aprūpi LK(b)P CX un LPSR valdība uzskatīja par vienu no vissvarīgā-

kajiem uzdevumiem. Jau 1945. gada 3. jūlijā LK(b)P CX un LPSR Tautas Komisāru

Padome sakarā ar PSRS Augstākās Padomes 12. sesijas pieņemto Likumu par

aktīvās armijas personālsastāva vecāko gadu gājumu demobilizāciju pieņēma plašu

lēmumu kurā LPSR Komunālās saimniecības tautas komisariātam, kā arī pilsētu
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un apriņķu izpildkomitejām uzdeva piešķirt demobilizētajiem dzīvokļus, kopmītnes,

viesnīcu numurus, celtniecības materiālus, kā arī sniegt cita veida palīdzību. 37 Šo

jautājumu LPSR valdība uzskatīja par tik svarīgu, ka jau 12. jūlijā atkal tika sasaukta

plaša apspriede, kurā vairāku tautas komisariātu un iestāžu vadītājiem bija jāatskaitās

par to, kas konkrēti izdarīts demobilizēto uzņemšanai un iekārtošanai. Patiesībā

jau tolaik bija skaidrs, ka Latvija un jo sevišķi Rīga tik milzīgo demobilizēto militā-

ristu skaitu nemaz nevarēs pienācīgi "uzņemt". Daudzus dzīvokļus, kazarmas, fabriku

un rūpnīcu korpusus, skolas un bērnunamus jau bija aizņēmušas PSRS okupācijas

armijas Baltijas kara apgabala karaspēka daļas, to štābi un pārvaldes, kā arī aktīvā

dienesta ģenerāļi un virsnieki. Tikpat vērienīgi Latvijā bija iekārtojušās PSRS Jūras

kara flotes un Robežapsardzības karaspēka daļas. Turklāt dažādu karaspēka daļu,

kā arī karaskolu pārvietošana no citiem PSRS reģioniem uz Latviju nemitīgi tur-

pinājās. Arī tās kategoriski pieprasīja kā plašus dzīvokļus, tā arī citas telpas.

Minētajā apspriedē uz grūtībām demobilizēto apgādē ar dzīvojamo platību no-

rādīja arī LPSR komunālās saimniecības tautas komisārs R. Ķīsis. Viņš sacīja: "Man

ir ļoti maz ziņu par to, kas notiek uz vietām. Ir pavēle pilsētas komunālajai saim-

niecībai piešķirt viesnīcas, un vajag, lai atbraucējus nodrošinātu ar viesnīcām -telpām.

Rīgas pilsētā viesnīcas ir un varēs vēl atrast vietas [..]. Vajag sūtīt cilvēkus uz vairā-

kām vietām un uzzināt, kāds tur ir stāvoklis. Pagaidām sūdzības par to, ka dzīvokļu

nav, nav saņemtas. Vairākās pilsētās ar šo jautājumu būs grūti, arī laukos, jo ir

vietas, kur nodedzinātas veselas viensētas (pareizi -pagasti. - J. /?.), kā, piemēram,

Jelgavā, Liepājā. Tur būs grūti. Runāt par to, ka mēs varēsim dot uzreiz, nevar. Rīgā

mēs varam pieprasīt, lai demobilizētajiem piešķirtu dzīvojamo platību, taču uzreiz

kaut kādu rezervi izveidot nevar. Var tikai sablīvēt un būvēt."38 Tieši uz t.s. sablīvē-

šanas rēķina lielā mērā tika atrastas telpas atvaļināto militāristu izmitināšanai.

Līdz 1945. gada 25. augustam pavisam Latvijā jau bija ieradies 3081 demo-

bilizētais -Rīgas apriņķī - 116, Daugavpilī - 149, Jelgavā - 110, Liepājā-75, bet

Rīgā - 1730.39 Jau tolaik bija skaidri samanāma demobilizēto virsnieku cenšanās

par katru cenu apmesties uz dzīvi tieši Rīgā.

PSRS valdības direktīvie lēmumi un rīkojumi lika savienotajām republikām

atvaļināto militāristu aprūpei ziedot arvien lielākus materiālos un finanšu līdzekļus.

1945. gada 21. septembra PSRS Tautas Komisāru Padomes lēmums "Par pasā-

kumiem, lai sniegtu palīdzību demobilizētajiem, kritušo karavīru ģimenēm, Tēvijas

kara invalīdiem un militārpersonu ģimenēm" uzdeva tautas komisariātiem un resoriem

nodot vietējo padomju izpildkomitejām 10% no jaunuzcelto un atjaunoto māju

dzīvojamās platības un šajā dzīvojamā platībā iemitināt vienīgi demobilizētos, militār-

personu ģimenes un Tēvijas kara invalīdus. 40 1945. gada 5. oktobrī līdzīgu lēmumu

pieņēma arī LK(b)P Rīgas pilsētas komitejas birojs un Rīgas pilsētas izpildkomiteja.
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1945. gada 12. oktobra apspriedē, kas bija sasaukta sakarā ar PSRS Augstākās
Padomes Prezidija dekrētu "Par Sarkanās armijas personālā sastāva 2. kārtas

demobilizāciju" un demobilizēto aprūpes jautājumiem, LPSR TKP priekšsēdētāja
vietnieks K. Celovs jautāja: "Kādu 2. kārtas demobilizēto daudzumu ir paredzēts

apkalpot?" Rīgas pilsētas kara komisārs Vorobjovs atbildēja: "Kad demobilizējās

pirmā kārta, likās, ka mums būs cilvēku 500, bet ieradās 2700 cilvēku. Tagad

vietējais korpuss (domāts 130. latviešu strēlnieku korpuss. - J. R.) mums dos

aptuveni 900 cilvēku, pie kam tas nav īsti precīzi. Domājām, ka vairākums būs

vietējie iedzīvotāji. Tagad ierodas ne tikai latvieši, bet arī no Kaļiņinas, Novgorodas.

Latvijā atrodas divi bataljoni, kuri ir izgājuši no divīzijas sastāva. Tie ir derīgi ārrindas

dienestam. Viņi ieradīsies Rīgā, apmēram 3000 cilvēku. Sanāks ap 4000 cilvēku.

Tādā veidā šis skaitlis ir jātrīskāršo - būs aptuveni 10 000 cilvēku."

Kirova rajona izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieks Rekke savukārt norādīja:

"Uzņemot pirmās kārtas demobilizētos, visvairāk nepatikšanu bija mūsu rajonā

[..]. Uzņemot pirmās kārtas demobilizētos, mūsu rajonā novietoja 575 demobilizē-

tos, kuri saņēma dzīvokļu orderus. Un atsevišķos gadījumos, kad izvirzīja uzdevu-

mu par to, ka dzīvokļi vēl ir vajadzīgi 105 demobilizētajiem, mēs gājām pa sablī-

vēšanas līniju, jo likuma termiņš par sablīvēšanu vēl nav beidzies. Un, kad mēs

gājām pa šo līniju, tad iznāca, ka orderus gan izsniedza, bet dzīvokļos demobili-

zētos nelaida. Arī tagad ir tādi gadījumi. Es lūdzu Tautas Komisāru Padomi dot

tomēr norādījumu pa prokuratūras un milicijas līniju. Ir atsevišķi saimnieki, kuri

nevēlas savā dzīvoklī ielaist svešos. Tādus saimniekus ir jāpiespiež ielaist tamdēļ,

ka viņi ļoti plaši un brīvi dzīvo, aizņem 5-6 istabu dzīvokli un tajā pašā laikā tirgū

tirgojas.

Kāds stāvoklis mums ir tagad? Jautājums mums izvirzīts stingrs. Mēs sa-

protam, ka nāksies izlabot savas kļūdas un ļoti saspringti strādāt. Viegli šī lieta

nenotiks. Rajonā organizētā komisija izvirzīja uzdevumus, kas būs jāveic. Tagad

mēs esam sapulcinājuši dzīvokļu - komunālo daļu vadītājus un viņiem izvirzījām

uzdevumus, kuri viņiem būs jāatrisina mēneša laikā. Vadoties no mūsu iespē-

jām, uzņemt apmēram 500 demobilizētos, mēs katrai dzīvokļu pārvaldei notei-

cām uzdevumu - līdz 15. un 25. oktobrim un 7. novembrim atrast tik un tik

dzīvokļu, tik un tik īrniekus sablīvēt [..]. 200 istabu ir jāatrod no tā fonda, kurš ir

palicis [..]. Bet bez demobilizētajiem mums ir arī 1285 pilsoņu dzīvokļu pie-

prasījumi ļ..]." 41

Tādā pašā veidā dzīvokļi un istabas tika meklētas arī citos Rīgas pilsētas rajonos

un apriņķu pilsētās. Nekādi pierakstīšanās ierobežojumi uz atvaļinātajiem mili-

tāristiem netika attiecināti. Vietējos iedzīvotājus "sablīvēja", un viņu istabās iemi-

tinājās atbraucēji.
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Līdz 1945. gada 12. novembrim Rīgā ieradās 5575 demobilizētie, no kuriem

agrāk Latvijā nebija dzīvojuši 3525. Dzīvokļus bija pieprasījuši 1905, saņēmuši -

1779.42 Daugavpilī šajā pašā laikā bija ieradušies 836 demobilizētie. 43 Daudzi no

viņiem apmetās uz dzīvi arī citās Latvijas pilsētās. Demobilizēto skaits Latvijā arvien

palielinājās. Līdz 1945. gada 15. decembrim Rīgā bija ieradies 8031 demobilizē-

tais, Liepājā - 447, Daugavpilī - 697, Jelgavā - 424, Ventspilī - 126, Abrenes

apriņķī - 719, Aizputes - 73, Bauskas - 497, Valkas - 613, Valmieras - 801,

Ventspils - 41, Daugavpils - 1587, Jēkabpils - 678, Jelgavas - 1136, Ilūkstes -

493, Kuldīgas - 229, Liepājas -371, Ludzas - 1119, Madonas - 576, Rēzeknes -

1272, Talsu - 120, Tukuma - 133, Rīgas - 884 un Cēsu - 490, bet pavisam

21 558 cilvēki. Līdz 1946. gada beigām Latvijā pavisam ieradās 44 040 demobilizēto,

no kuriem iepriekš Latvijā nebija dzīvojuši 19 463. 44 Līdzīgs stāvoklis saglabājās

arī nākamajos gados. Līdz 1947. gada 1. aprīlim Latvijā ieradās 58 640 demobilizēto,

t.sk. 8346 virsnieki un 50 294 kareivji un seržanti, no kuriem agrāk Latvijā nebija

dzīvojuši 27 624, t.sk. -7427 virsnieki un 20 197 kareivji un seržanti.45 Dzīvokļi un

istabas bija piešķirtas 13 291 demobilizētajam, t.sk. 3368 virsniekiem un 9923

kareivjiem un seržantiem. 46

Daudzi demobilizētie pēc ierašanās Latvijā un kārotā dzīvokļa saņemšanas no-

darbojās ar visu ko, tikai ne ar darbu kādā iestādē vai uzņēmumā. Tā, piemēram,

Rīgā nestrādāja rezerves kapteinis J. Uļs, rezerves leitnants K. Santiks, rezerves ve-

cākais leitnants L. Mikuļenko, rezerves justīcijas kapteinis A. Tinduks, rezerves vecākais

leitnants G. Pivovarovs, kā arī daudzi citi. Rezerves kapteinis V. Gricenko, pēc profesijas

zootehniķis, kategoriski atteicās braukt darbā uz laukiem. Tāpat rīkojās rezerves

medicīniskā dienesta kapteinis P. Rožkovs, kā arī rezerves jaunākais leitnants S. Mac-

juta un citi. Daudzi no viņiem strādāt nevēlējās vispār. Viņi dzīvoja no virsnieka pen-

sijas, tuvinieku līdzekļiem vai arī no gadījuma darba ienākumiem. Toties pēc dzīvok-

ļiem tīkoja it visi. Daži demobilizētie virsnieki iemanījās Rīgā saņemt pat vairākus

dzīvokļus, ar kuriem pēc tam izdevīgi spekulēja. Tā, piemēram, demobilizētais virs-

nieks Potehins, kurš Rīgā, Aplokciema ielā, īrēja piecistabu dzīvokli, iemanījās dabūt

orderi arī uz divistabu dzīvokli Valdemāra ielā, kuru pēc tam par lielu naudu pārdeva.
47

īpaši gādīgi demobilizētos virsniekus no 1945. gada līdz pat Latvijas valstiskās

suverenitātes atgūšanai 1990. gadā aprūpēja Baltijas kara apgabala pavēlniecība,

LPSR Kara komisariāts un pilsētu un apriņķu (rajonu) kara komisariāti. Tieši tur

demobilizētie militāristi stājās uzskaitē un sāka kārtot dokumentus par dzīvokļa

saņemšanu, uz turieni sūtīja savas daudzās dažāda rakstura sūdzības.

1947. gada 10. oktobrī Rīgas pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs A. Deglavs

un Rīgas pilsētas kara komisārs apakšpulkvedis Gostevs LPSR Ministru Padomei

iesniedza ziņojumu par veikto darbu šajā jomā.
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Demobilizēto karavīru iekārtošana darba un materiālas palīdzības piešķiršana 48

Demobili-
Tajā skaitā

Paveiktais darbs

zēto skaits virsnieki ierindnieki

un seržanti

Pavisam uzskaitē demobilizēto 27 098 7 050 20 048

No tiem:

7 784 685 7 099a) agrāk dzīvojuši LPSR

b) nav dzīvojuši LPSR 19314 6 365 12 949

Iebraukuši:

24 241 6 473 17 768a) vīrieši

b) sievietes 2 857 577 2 280

No iebraukušo skaita:

15403 3 628 11 775a) iekārtoti darba rūpniecības uzņēmumos

b) citās tautsaimniecības nozares 6140 1 664 4 476

c) strādā savās saimniecības, amatnieki,

178 17 161strādā privātas darbnīcās

d) iestājušies mācību iestādēs 681 185 496

e) izbraukuši no republikas 3 771 1 007 2 764

f) nestrādā (pensionāri) 349 276 73

g) nestrādā sievietes

360 168 192(atrodas ģimenes galvas apgādībā)

h) nestrādā (paši meklē darbu) 83 43 40

i) izpildkomiteja nav iekārtojusi darba 30 12 18

j) atpūšas (ieradušies pēdējā mēnesī)

No iebraukušo skaita:

103 50 53

a) VK(b)P biedri un kandidāti

b) VĻKJS biedri un kandidāti

6 658 3 813 2 845

1 296 408 888

No iebraukušo VK(b)P un VĻKJS biedru

un kandidātu skaita strādā:

281 215 66
a) partijas darbā

b) padomju darbā
723 256 467

c) komjaunatnes darbā

d) citās tautsaimniecības nozarēs

e) pagaidām nestrādā

Piešķirti dzīvokļi

86 51 35

6 408 3 462 2 946

37 20 17

8 285 2 210 6 075

Nepieciešams piešķirt dzīvojamo platību 619 155 464

Izremontēti dzīvokļi 619 85 534

Cita veida palīdzība:
17 1 16

a) bezzemnieki saņēmuši zemi mazdārziņiem

b) saņēmuši aizdevumu saimniecības atjaunošanai 9 6 3
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Līdz 1948. gada 1. janvārim Valmieras apriņķī bija ieradušies 297 demobilizētie

militāristi, kuri agrāk nebija dzīvojuši Latvijā, Kuldīgas apriņķī -307, Valkas apriņķī-

-287, Tukuma apriņķī-265, Rēzeknes apriņķī-380, Liepājas apriņķī-2191, Rīgā -

19 455, Ventspils apriņķī - 671.49 Līdzīga aina bija arī pārējos Latvijas apriņķos un

pilsētās. Tāpat kā iepriekšējos gados, īpaši liels demobilizēto pieplūdums bija Rīgā.
Tā, piemēram, līdz 1948. gada 1. jūlijam Rīgā bija ieradušies 6646 demobilizētie

virsnieki un 13 315 kareivju un seržantu, kuri agrāk Latvijā nebija dzīvojuši. 50

Nākamais lielākais demobilizēto militāristu vilnis uz Latviju sāka plūst 50. gadu

sākumā, kad PSRS valdība sāka pakāpeniski samazināt savu milzīgo armiju. 1953. ga-

da septembrī PSRS Ministru Padome pieņēma vairākus lēmumus, ar kuriem de-

mobilizētajiem virsniekiem tika pavērtas vēl lielākas iespējas brīvi izvēlēties savu

turpmāko dzīvesvietu, kā arī saņemt dažāda veida privilēģijas. PSRS Ministru

Padomes 1953. gada 8. septembra lēmums "Par to virsnieku, kuri atvaļināti re-

zervē no Padomju armijas un Jūras kara flotes, iekārtošanu darbā" savienoto un

autonomo republiku ministru padomēm, novadu un apgabalu izpildkomitejām, uz-

ņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītājiem uzdeva ne vēlāk kā mēneša laikā kopš

viņu ierašanās dzīvesvietā piešķirt darbu, ņemot vērā specialitāti un darba pieredzi.

Tāpat tika uzdots demobilizētos virsniekus ar dzīvokļiem apgādāt pirmām kārtām. 51

Vēl postošākas sekas Latvijai un tās iedzīvotājiem nodarīja PSRS Ministru Pa-

domes 1953. gada 24. septembra lēmums "Par pasākumiem, lai materiāli nodro-

šinātu Padomju armijas un Jūras kara flotes virsniekus, kuri atvaļināti vai ieskaitīti

rezervē". Šajā lēmumā PSRS valdība uzdeva vietējo darbaļaužu deputātu padomju

izpildkomitejām piešķirt tiem virsniekiem, kuri atvaļināti vai ieskaitīti rezervē, dzī-

vojamo platību no tiem 10% dzīvojamā fonda, ko saņēma vietējās padomes saskaņā

ar PSRS Tautas Komisāru Padomes 1945. gada 21. septembra lēmuma 8. punktu.

Pilsētu un rajonu izpildkomitejām ar speciāli šim nolūkam izveidotām komisijām
šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs - viens no izpildkomitejas priekšsēdētāja
vietniekiem, locekļi - Komunistiskās partijas pilsētas (rajona) komitejas pārstāvis,

pilsētas (rajona) kara komisārs, pilsētas (rajona) plāna komisijas pārstāvis un

arodbiedrību organizācijas pārstāvis, - bija jāvada atvaļināto un rezervē ieskaitīto

virsnieku un viņu ģimenes locekļu iekārtošana darbā un sadzīves jautājumu kār-

tošana. Šis lēmums tika attiecināts arī uz tiem ģenerāļiem, admirāļiem un virsnie-

kiem, kuri no PSRS Bruņotajiem spēkiem bija atvaļināti pēc 1953. gada 14. aprīļa.
52

Līdzīgu lēmumu 1953. gada 13. oktobrī pieņēma arī LPSR Ministru Padome. 53

Tieši šajā laikā visās pilsētās un rajonos izveidotās demobilizēto virsnieku

aprūpes komisijas kļuva par visatsaucīgāko un stiprāko militāro kolonistu balstu.

Latvijā tās darbojās līdz pat 1990. gadam, katrā sēdē piešķirot dzīvokļus desmitiem,

pat simtiem militāristu un viņu daudzajiem ģimenes locekļiem.
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Kā LKP Centrālā komiteja, tā arī LPSR Ministru Padome paklausīgi un ar lielu

centību izpildīja visus PSRS centrālo iestāžu lēmumus un rīkojumus par demobilizēto

virsnieku aprūpi, piešķirot tiem ārpuskārtas dzīvokļus, kā arī cita veida materiālo

palīdzību. Un tomēr kā Baltijas kara apgabala karaspēka pavēlniecība. Baltijas kara

flotes admirāļi, tā arī LPSR Kara komisariāta darbinieki nemitīgi sūdzējās, ka de-

mobilizēto virsnieku aprūpei Latvijā netiekot pievērsta pienācīgā uzmanība. Tā, pie-

mēram, LPSR kara komisārs ģenerālmajors V. Dambergs 1954. gada 27. februārī

ziņojumā LKP CX sekretāram V. Krūmiņam rakstīja:

"Ziņoju par virsnieku skaitu, kuri pēc 1953. gada 14. aprīļa atvaļināti no Padomju
armijas un Jūras kara flotes un ņemti uzskaitē Latvijas PSR kara komisariātos:

ņemti uzskaitē - 1347 cilvēki

no tiem:

iekārtoti darbā - 1026 cilvēki

nav iekārtoti darbā - 321 cilvēks

nav nodrošināti ar dzīvojamo platību - 139 cilvēki.

No darbā neiekārtotajiem virsniekiem 248 ir tiesības uz pensiju, un viņi pagai-
dām nevēlas iekārtoties darbā. Darbs nepieciešams 73 virsniekiem." 54 Savukārt

Baltijas kara apgabala karaspēka pavēlnieks armijas ģenerālis I. Bagramjans
1954. gada 12. aprīļa ziņojumā LKP CX sekretāram J. Kalnbērziņam sūdzējās:

"Saskaņā ar PSRS Ministru Padomes 1953. gada 24. septembra lēmumu nr. 2508

darbaļaužu deputātu vietējo padomju izpildkomitejās izveidotās speciālās komisijas

rezerves un atvaļināto virsnieku sadzīves un darba apstākļu nokārtošanai daudzās

pilsētās un rajonos strādā neapmierinoši un neveic nepieciešamos pasākumus, lai

rezerves virsniekus nodrošinātu ar dzīvojamo platību saskaņā ar viņu izvēlēto

dzīvesvietu.

To apstiprina fakts, ka uz 1954. gada 1. aprīli republikā ar dzīvojamo platību

nav nodrošināti 154 cilvēki, darbā nav iekārtots 301 cilvēks.

Lūdzu Jūs pieprasīt no vietējiem partijas orgāniem, lai rezerves virsnieku sa-

dzīves un darba apstākļu nokārtošanai izveidotās komisijas uzlabotu darbu un darītu

visu nepieciešamo rezervē atvaļināto virsnieku pilnīgai nodrošināšanai ar dzīvojamo

platību un darbu."55 Drīz pēc tam LPSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieks

P- Ļitvinovs LPSR Ministru Padomes vārdā visiem LPSR pilsētu un rajonu izpild-

komiteju priekšsēdētājiem uzdeva "uzlabot minēto komisiju darbu un veikt pasā-

kumus, lai rezervē atvaļinātos virsniekus nodrošinātu ar nepieciešamo dzīvojamo

platību un darbu" 56. Atvaļinātie militāristi bieži vien savas sūdzības adresēja PSRS

Aizsardzības ministrijai, PSKP Centrālajai komitejai, prokuratūrai, kā arī centrālo

laikrakstu redakcijām. Patiesībā šī augstāko militāristu žēlošanās par viņu grūto
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likteni bija bez pamata. Tā, piemēram, Valmieras rajona izpildkomitejas specdaļas

vadītājs Zakss 1954. gada 20. janvārī LPSR Ministru Padomei ziņoja: "Viens no

atvaļinātiem virsniekiem nestrādā. Pats vēl nevēlas iestāties darbā. Neapmierino-

šos dzīvokļu apstākļos atrodas 2, kuriem pēc iespējas tiks doti labāki dzīvokļi." 57

Savukārt Jelgavas rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs Filips savā ziņojumā LPSR

Ministru Padomei norādīja:

"Pēc Jelgavas rajona apvienotā kara komisariāta sniegtām ziņām visi atbrīvotie

Padomju armijas virsnieki ir iekārtoti darbā Jelgavas pilsētā, kā arī pilsētas izpild-

komiteja viņus ir nodrošinājusi ar dzīvokļiem."58 Līdzīgā veidā demobilizētie virsnieki

tika aprūpēti arī citos rajonos un pilsētās.

Līdz 1955. gada 1. janvārim Rīgā darbā iekārtošanas uzskaitē bija uzņemti

1926 demobilizētie virsnieki, kuri šeit bija ieradušies pēdējos mēnešos, darbā iekār-

toti -1418, bet dzīvokļus bija saņēmuši -235 virsnieki. 59

PSRS centrālajām iestādēm tomēr likās, ka demobilizētajiem virsniekiem vēl

arvien netiek veltīta pienācīga uzmanība. Tāpēc 1955. gada 1. septembrī PSKP

Centrālā komiteja un PSRS Ministru Padome pieņēma jaunu lēmumu -"Par rezervē

atvaļināto virsnieku iekārtošanu darbā un nodrošināšanu ar dzīvojamo platību".
Savienoto republiku ministru padomēm tika uzdots "izstrādāt konkrētus pasākumus,

lai atvaļinātos virsniekus apgādātu ar dzīvojamo platību un iekārtotu darbā, ņemot
vērā viņu specialitāti un vispareizāko viņu izmantošanu darbā tautas saimniecībā,

piešķirot viņiem darbu ne vēlāk kā mēneša laikā no viņu ierašanās dzīvesvietā".

Savienoto republiku Komunistiskās partijas centrālajām komitejām tika uzdots

"noklausīties kara apgabalu karaspēka un flotu pavēlnieku ziņojumus par atvaļi-

nājamo virsnieku skaitu kara apgabalā un flotē un pieņemt attiecīgus lēmumus par

viņu nodrošināšanu ar dzīvojamo platību un iekārtošanu darbā" 60. Pieņēma arī

vairākus pilnīgi slepenus lēmumus par dažādu kategoriju atvaļināto militāristu

nodrošināšanu ar dzīvokļiem un cita veida privilēģijām.
Pēc katra šāda lēmuma Latvijā -īpaši Rīgā - iestājās arvien smagāka situācija.

Demobilizēto virsnieku šeit saradās arvien vairāk un vairāk. Savukārt PSRS centrālo

iestāžu lēmumi viņiem garantēja nepelnītu privilēģiju saņemšanu uz pamatiedzīvo-

tāju - latviešu rēķina. Ja dzimis rīdzinieks uz labāku dzīvokli vai dzīvokli vispār

gaidīja daudzus gadu desmitus, daudzreiz pat pilnīgi bezcerīgi, tad demobilizētie

virsnieki tos saņēma visīsākajā laikā. Reizē ar viņiem ieradās viņu daudzie ģimenes

locekļi, bet vēlāk arī tuvāki un tālāki radinieki, kuri tāpat kategoriski pieprasīja labus

dzīvokļus un citas privilēģijas, bet, ja tās tūdaļ nesaņēma, tad rakstīja neskaitāmas

sūdzības uz Maskavu.

Arī LKP Centrālās komitejas un citu iestāžu darbība atvaļināto virsnieku aprūpē

kļuva arvien operatīvāka un prasīgāka. Tā, piemēram, 1955. gada 23. septembrī

Rīgas pilsētas izpildkomiteja un LKP Rīgas pilsētas komitejas birojs ar slepenu
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lēmumu nr. 550 uzdeva LKP rajonu komitejām, rajonu izpildkomitejām, uzņēmumu,

iestāžu un organizāciju vadītājiem demobilizētos virsniekus pēc ierašanās Rīgā

mēneša laikā nodrošināt ar darbu un dzīvojamo platību. Lai to realizētu, lēmumā

tika paredzēts atņemt organizācijām un iestādēm lieko platību, atņemt dzīvojamo

platību tām personām, kuras izbrauc darbā ārpus Rīgas vai aiz Latvijas robežām,

kā arī tām personām, kuras būvē personiskās mājas. 61 Rīgas pilsētas milicijas

pārvaldei tika uzdots savlaicīgi izsniegt pases demobilizētajiem virsniekiem un viņus
arī nekavējoties pierakstīt. Rīgas pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāja viet-

nieks A. Timarevs 1955. gada 28. septembrī visiem pilsētas rajonu izpildkomitejas

priekšsēdētājiem nosūtīja šāda satura rīkojumu:

"1. Uzlabot atvaļināto un rezervē ieskaitīto virsnieku darbā iekārtošanas komi-

sijas darbu, regulāri rīkot sēdes un izskatīt jautājumus, kas saistīti ar rezervē

atvaļināto virsnieku iekārtošanu darbā un viņu nodrošināšanu ar dzīvojamo platību.

2. Darīt visu, lai rezerves virsnieki darbā tiktu iekārtoti pēc iespējas ātrāk.

3. Darīt visu iespējamo, lai atrastu brīvu dzīvojamo platību un ar to pirmām

kārtām nodrošinātu rezerves virsniekus.

4. Katra mēneša 1. datumā iesniegt atskaiti par minētā lēmuma izpildes gaitu

iepriekšējā mēnesī."62

1955. gadā no 1. septembra līdz 20. decembrim Latvijā ieradās 850 demobilizēto

virsnieku, no tiem Rīgā - 650 jeb 76,40%,63 bet no 1953. gada 1. aprīļa64 līdz

1955. gada 31. decembrim Latvijā ieradās 4528 demobilizētie virsnieki, no kuriem

1724 saņēma pensiju.

Laikā no 1953. gada līdz 1955. gadam darbā iekārtoja 3430 bijušo virsnieku,

nestrādāja 1098, no tiem 902 bija pensionāri, bet 196 nevēlējās strādāt. Dzīvokļus

bija saņēmuši 4198 virsnieki ar ģimenēm. Pavisam Latvijā ieradās 4528 militār-

personas, no tām Rīgā - 3054 cilvēki jeb 67% no iebraukušo skaita.65 1955. gadā

Rīgā rindā pēc dzīvokļa bija stājušies 250 demobilizētie virsnieki, bet tikai 1956. gada

janvārī un februārī vien no jauna dzīvokļu rindā tika uzņemti 248 cilvēki, to skaitā

arī tie, kuri bija ieradušies no citiem PSRS reģioniem: no Kaļiņingradas apgabala-

-22 cilvēki, no Lietuvas PSR - 11, no Igaunijas PSR - 9, no dažādiem Latvijas

rajoniem un pilsētām - 25 demobilizētie virsnieki. Viņiem agrākajās dienesta vietās

dzīvojamā platība jau bija. Kaut arī Rīgā situācija ar dzīvokļa piešķiršanu bija ārkārtīgi

smaga, tomēr neviens nevēlējās uzsākt savas mājas celtniecību, tāpat necentās

izmantot komunālās bankas kredītus, 66 bet visi cerēja ātri saņemt labiekārtotus

dzīvokļus no valsts, ko arī parasti panāca. Tā, piemēram, kontradmirālis S. Kiseļevs

pēc aiziešanas pensijā par savu dzīvesvietu izvēlējās Rīgu un ļoti ātri šeit saņēma

plašu četristabu dzīvokli. 67 īpaši gādīgi tika aprūpētas augstākā ranga atvaļinātās

militārpersonas, kā arī tie, kuri PS Bruņotajos spēkos bija nodienējuši 25 gadus,

Padomju Savienības varoņi, Lielā Tēvijas kara dalībnieki un viņu ģimenes locekļi.
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Tomēr ne jau visas amatpersonas Latvijā gribēja samierināties ar tādu atvaļināto
PSRS militāristu kolonizatoru saplūšanu Latvijā un viņu privileģēto stāvokli. Hruščova

atkušņa laikā vairāki ietekmīgi latviešu nacionālkomunisti savu iespēju robežās

mēģināja pasargāt Latviju no kolonizēšanas un latviešu tautu - no rusificēšanas.

1956. gada pavasarī Rīgas pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs V. Lecis un LKP

Rīgas pilsētas komitejas sekretārs E. Berklavs sagatavoja iesniegšanai PSRS Ministru

Padomei un PSKP Centrālajai komitejai vēstules projektu par Padomju armijas

atvaļināto un rezerves virsnieku ierobežota skaita sūtīšanu uz Rīgu. Tā tika rakstīta

LPSR Ministru Padomes un LKP Centrālās komitejas vārdā un bija spilgta un traģiska

liecība par Latvijas kolonizāciju un latviešu tautas apdraudēšanu.

Vēstulē bija norādīts:

"Latvijas PSR Ministru Padome un Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā

komiteja uzskata par nepieciešamu darīt zināmu valdībai un PSKP Centrālajai

komitejai, ka Rīgas pilsētā ir izveidojies ārkārtīgi nopietns stāvoklis pilsoņu nodro-

šināšanā ar dzīvojamo platību.

Sakarā ar rūpniecības attīstību iedzīvotāju skaits pēckara gados Rīgā

ir divkāršojies, bet dzīvojamais fonds tajā pašā laikā palielinājies tikai par

70,80%.

Rīgā dzīvojamās platības piešķiršanas uzskaitē ir vairāk nekā 16 tūkstoš ģimeņu,

vairāk nekā 2 tūkstoši no tām ir virsnieku ģimenes, kuras atrodas Rīgas garnizona

dzīvokļu ekspluatācijas daļas uzskaitē.

Pēdējā laikā ievērojami palielinājies to pilsoņu pieplūdums, kuriem ir tiesības

uz dzīvojamo platību pirmām kārtām.

Tikai šā gada 3 mēnešos vien dzīvojamās platības nodrošināšanas uzskaitē

uzņemtas aptuveni 300 no armijas atvaļināto vai rezervē ieskaitīto virsnieku ģime-

nes, bet kopumā uzskaitē ir jau vairāk nekā 500 ģimeņu. Ilgu laiku dzīvojamās

platības nodrošināšanas uzskaitē stāv 280 reabilitēto, repatriēto, veco PSKP biedru,

Savienības un republikas nozīmes personālo pensionāru, Tēvijas kara invalīdu

ģimenes. Pavisam pašlaik ir vairāk nekā 800 ģimeņu, kurām ir tiesības uz nodro-

šināšanu ar dzīvojamo platību pirmām kārtām.

Šai kategorijai pieskaitāmas vēl 519 ģimenes, kas dzīvo nojaucamās avārijas

mājās, un 200 ģimenes, kas dzīvo nojaucamās barakās, kuras absolūti nav pie-

mērotas dzīvošanai.

Tādējādi, lai nodrošinātu ar dzīvojamo platību tikai šīs 1500 ģimenes, kurām

tas ir ārkārtīgi nepieciešams, izpildkomitejai vajag ap 50 tūkstoš kvadrātmetru

dzīvojamās platības.

Galvenajam avotam, no kā nodrošināt ar dzīvojamo platību ģimenes, kurām

tas ir nepieciešams pirmām kārtām, vajadzētu būt jaunu dzīvokļu celtniecībai, bet
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izpildkomitejai pēckara gados netika iedalīti kapitālieguldījumi jaunu māju celtniecībai,

bet tie 10%, kurus izpildkomiteja saņem no resoru celtajām mājām, ir ļoti neno-

zīmīgi.
Tā laika posmā no 1953. gada 1. septembra līdz 1956. gada 1. janvārim izpild-

komiteja uzņēmumu un resoru uzceltajās mājās uz 10% rēķina saņēmusi tikai

152 istabas, kuru platība ir 2430 m
2,

bet šajā laikā dzīvojamās platības nodro-

šināšanas uzskaitē stājušās 1700 ģimenes.

Pēdējo divu gadu laikā pilsētas rajonu izpildkomiteju uzskaitē stājušies vairāk

nekā 400 atvaļināto un rezerves virsnieku, kas palikuši šeit uz pastāvīgu dzīvi vai

ieradušies no citām vietām.

Pašlaik saskaņā ar valdības noteikto kārtību atvaļinātie un rezerves virsnieki

izvēlas dzīvesvietu pēc saviem ieskatiem.

Tas noved pie tā, ka pilsētā ierodas daudz demobilizēto virsnieku, kuri Rīgā

agrāk nav dzīvojuši, tādēļ viņiem šeit nav ne radinieku, ne paziņu, pie kuriem viņi
varētu apmesties vismaz uz laiku līdz dzīvojamās platības piešķiršanai.

Tā, piemēram, no tiem, kas uzskaitē stājušies šā gada janvārī un februārī,

248 virsnieki ieradušies no dažādām pilsētām un vietām:

1) KPFSR - 97 (tai skaitā no Tālajiem Austrumiem un Sibīrijas - 41, no

Ļeņingradas apgabala - 22 utt.),

2) Ukrainas PSR-22,

3) Lietuvas PSR-11,

4) Baltkrievijas PSR-9,

5) Igaunijas PSR-9,

6) Azerbaidžānas PSR -6,

7) No ārzemēm -19 virsnieki utt., kuri Rīgā agrāk nav dzīvojuši un kuriem šeit

nav dzīvojamās platības.

Nav retums arī gadījumi, sevišķi pēdējā laikā, kad demobilizējamie virsnieki

atstāj dzīvojamo platību citās pilsētās un vietās, Rīgā ierodas bez ģimenēm, lai

stātos šeit dzīvojamās platības nodrošināšanas uzskaitē, bet ģimene pa to laiku

dzīvo citā vietā un tur uzskaitē nestājas.

Protams, ka, trūkstot brīvai dzīvojamai platībai un pastāvot lielām demobilizēto

virsnieku rindām, neviena pilsētas rajona izpildkomiteja nevar nodrošināt ar dzīvo-

jamo platību no jauna iebraukušos virsniekus, un tas no viņu puses izsauc masveida

sūdzības un neapmierinātību.

Pašreizējā kārtība, kādā iemitināmi pilsoņi liekajā dzīvojamā platībā un kuru

nosaka PSRS Centrālās izpildkomitejas un PSRS Tautas Komisāru Padomes

1937. gada 17. oktobra lēmums, atņem vietējām padomēm iespēju jebkādā veidā

izmantot šo lieko platību.
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Būtībā liekā platība ir tikai dzīvokļa galvenā īrnieka rīcībā, kurš savas tiesības

pierakstīt kādu šajā platībā izmanto pēc saviem ieskatiem un ne bez personiska

izdevīguma [..].

Tā, piemēram, 1955. gadā pilsētas rajonu izpildkomitejas 1458 dzīvokļu īrnie-

kiem izsniedza brīdinājumus par pašsablīvēšanos, jo šajos dzīvokļos bija lieka dzīvo-

jamā platība izolētu istabu veidā, bet tiesas ceļā tika atsavinātas tikai 18 istabas [..].

Ņemot vērā smago stāvokli, kāds izveidojies to pilsoņu nodrošināšanā ar dzī-

vojamo platību, kuriem tā patiešām nepieciešama, Rīgas pilsētas izpildkomiteja ir

veikusi vairākus pasākumus, lai maksimāli izmantotu pilsētas rīcībā esošās iespējas:

1) daudz nedzīvojamo telpu pārveidots par dzīvojamām telpām,

2) daudzi dzīvokļi ir plānoti no jauna, caurstaigājamas istabas pārbūvējot par

izolētām,

3) izdarīta iestāžu sablīvēšana un tādējādi izbrīvēts 21 tūkst, m 2 dzīvojamo

telpu, kuras līdz tam tika izmantotas ne tā, kā paredzēts,

4) likumā noteiktajā kārtībā izdarīta to īrnieku sablīvēšana, kuri aizņēma lieku

dzīvojamo platību,

5) pieņemts un īstenots dzīvē lēmums par to amatpersonu saraksta sama-

zināšanu, kuriem ir tiesības uz papildu dzīvojamo platību.

Taču visi šie pasākumi ir ļāvuši tikai daļēji atrisināt jautājumu, un turpmākā

nodrošināšana ar dzīvojamo platību pašlaik notiek ārkārtīgi lēni vai nu uz 10%

rēķina, vai arī izmantojot tos retos gadījumus, kad atbrīvojas kāda istaba.

Šādos apstākļos uzskaitē esošo skaits ne tikai nesamazinās, bet katru mēnesi

palielinās, un dzīvokļu jautājums pilsētā iegūst arvien asāku raksturu.

Lai nedaudz mīkstinātu stāvokli, kāds pilsētā izveidojies to pilsoņu nodrošināšanā

ar dzīvojamo platību, kuriem tā patiešām ir nepieciešama, Latvijas PSR Ministru

Padome un Latvijas KP Centrālā komiteja lūdz Jūs:

1. Dot PSRS Aizsardzības ministrijai norādījumu, lai tiktu ierobežota atvaļināto

un rezerves virsnieku sūtīšana uz Rīgu, atļaujot Rīgu par pastāvīgu dzīvesvietu

izvēlēties tikai tiem, kuri šeit dzīvojuši līdz iesaukšanai armijā un kuriem šeit ir

ģimenes locekļi un dzīvojamā platība [~]"68

Šo Latvijai būtiski svarīgo dokumentu V. Lācis un J. Kalnbērziņš neparakstīja

un uz Maskavu nenosūtīja. Tikmēr demobilizēto virsnieku skaits Latvijā - īpaši

Rīgā -arvien palielinājās. No 1953. gada līdz 1956. gada 1. jūlijam Rīgā uzskaitē

jau bija uzņemti 3848, bet līdz 1. augustam - 3972 atvaļinātie virsnieki. 69 Sā

iemesla dēļ Rīgas pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs V. Lecis un LKP Rīgas

pilsētas komitejas sekretārs I. Binatjans sagatavoja atkārtotu vēstules projektu

PSRS Ministru Padomes priekšsēdētājam N. Bulgaņinam un PSKP CX sekretāram

Ņ. Hruščovam, lūdzot ierobežot atvaļināto un rezerves virsnieku sūtīšanu uz Rīgu-
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Tomēr arī tas situāciju nemainīja. Līdz 1956. gada 1. oktobrim Latvijā jau bija

ieradušies 5540 demobilizētie virsnieki, no kuriem 4863 apmetās Rīgā. 1956. gada

sākumā Rīgā mēnesī vidēji ieradās 60 virsnieku, bet laikposmā no maija līdz

oktobrim iebraucēju skaits sasniedza 90 cilvēku mēnesī. No 1956. gada 1. sep-

tembra līdz 20. decembrim Rīgā ieradās 650 demobilizētie virsnieki jeb 76,40%

no visa Latvijā iebraukušo skaita.70

Jāpiebilst, ka Maskavā, Ļeņingradā un Minskā varēja pierakstīties tikai tie

demobilizētie virsnieki, kuri tur jau bija dzīvojuši pirms dienesta PSRS Bruņotajos

spēkos. Neraugoties uz Latvijas iestāžu lūgumiem, PSRS valdība uz Rīgu šos

noteikumus neattiecināja, jo bija ieinteresēta, lai Latvijā sarastos arvien lielāks

kolonistu skaits, īpaši jau padomju režīmam visuzticamākie, kādi bija atvaļinātie

virsnieki. Viņi Rīgā, tāpat kā citās Latvijas pilsētās, pie kārotajiem dzīvokļiem tika

ātri un bez liekām grūtībām.

To uzskatāmi apliecina arī dzīvojamās platības piešķiršana rezerves majoram

N. Popovam.

Rīgas pilsētas Kirova rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas

Lēmums nr. 504

Protokols nr. 15

Rīgā, 1957. gada 10. jūnijā

Par rezerves majora N. Popova iesnieguma izskatīšanu par dzīvojamās platības

piešķiršanu Ļeņina ielā nr. 120, dz. 4.

Noklausījusies rajona izpildkomitejas kadru daļas vadītājas biedres Žukovas

ziņojumu, Kirova rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildkomiteja atzīmē,

ka rezerves majors N. Popovs ar ģimeni, 5 cilvēki (sieva un trīs bērni), kā

militārpersona ir pierakstīts Ļeņina ielā nr. 120, dz. 4, kopš 1956. gada 4. februāra.

Pēc demobilizācijas rezerves virsnieks Popovs aizbrauca uz Ļeņingradu, kur gribēja

stāties dzīvojamās platības saņemšanas rindā. Ļeņingradas pilsētas Oktobra rajona

izpildkomiteja atteicās uzņemt pilsoni Popovu uzskaitē, jo saskaņā ar Ļeņingradas

pilsētas izpildkomitejas lēmumu uzskaitē tiek uzņemti tie pilsoņi, kuri līdz Tēvijas

karam Ļeņingradā nodzīvojuši ne mazāk par 5 gadiem un kuriem Ļeņingradā ir

dzīvojamā platība. Tādā veidā pilsonis Popovs atbrauca atpakaļ uz Rīgu pie ģimenes,

kura visu šo laiku dzīvoja Ļeņina ielā nr. 120, dz. 4.

Augstāk minētā dzīvokļa īrnieks pilsonis Karpačevs ar ģimeni no Rīgas aizbrauca

apmēram pirms gada un no mājas grāmatas ir izrakstīts. Dzīvoklī palika dzīvot

pilsonis Popovs ar ģimeni.
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Ņemot vērā augstāk teikto, Kirova rajona darbaļaužu deputātu padomes izpild-

komiteja nolēma:

izsniegt virsniekam rezerves majoram N. Popovam ar 5 cilvēku ģimeni orderi

uz atbrīvojušos dzīvojamo platību Ļeņina ielā nr. 120, dz. 4, kura sastāv no divām

caurstaigājamām istabām ar platību 30,37 m 2un kopējas virtuves.

Kirova rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas

priekšsēdētājs V. Cellerts

Kirova rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas

sekretāra vietas izpildītāja

E. Eglova71

Šādu vai līdzīgu gadījumu kā Rīgā, tā arī citās Latvijas pilsētās bija daudz. Tie

latvieši, kuri dzimtenē atgriezās pēc daudziem Gulaga nometnēs vai Sibīrijā nome-

tinājumā pavadītiem gadiem, bija spiesti mitināties, kur pagadās, pat necerot uz

atņemtā īpašuma atdošanu vai jauna dzīvokļa saņemšanu, bet atvaļinātās militār-

personas tos saņēma bez grūtībām.
Tas arī bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šīs personas tik ļoti vēlējās

nokļūt Latvijā un sevišķi - Rīgā. Arī 1958. gada 21. aprīlī Baltijas kara flotes

pavēlnieka pagaidu vietas izpildītājs viceadmirālis V. Kotovs ziņoja LPSR Ministru

Padomes priekšsēdētājam V. Lācim, ka 1958. gada otrajā ceturksnī no kara flotes

daļām Rīgā, Ventspilī un Liepājā demobilizēšoties apmēram 197 virsnieki, no

kuriem 108 esot nolēmuši palikt uz dzīvi Latvijā. Admirālis norādīja, ka tas tiekot

ziņots, "lai veiktu pasākumus viņu iekārtošanai darbā un apgādei ar dzīvojamo

platību" 72
.

LPSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieks P. Ļitvinovs atbildes

vēstulē admirālim gan paskaidroja, ka "Rīgas pilsētā nav pietiekošas dzīvojamās

platības, lai arto nodrošinātu pilsoņus, kuriem tā ir ļoti nepieciešama, un rezer-

ves virsniekus", un lūdza ievērot to, atvaļinot vai ieskaitot rezervē Baltijas kara

flotes virsniekus, kuriem Rīgā nav dzīvojamās platības.73 Tomēr atvaļināto militār-

personu ierašanās Latvijā vai apmešanās šeit pēc dienesta PSRS Bruņotajos

spēkos turpinājās. No 1953. gada līdz 1959. gada martam Rīgā jau bija ieradušies

5587 demobilizētie virsnieki un viņu daudzie ģimenes locekļi.
74 1960. gadā no

16 500 m 2 dzīvojamās platības, kas bija paredzēta 136 000 rīdzinieku, atvaļināto

un rezervē ieskaitīto virsnieku nodrošināšanai bija atvēlēti 4000 m 2, t.L, apmēram

viena ceturtā daļa.
75 Kad 1960. gada 15. janvārī PSRS Augstākās Padomes

Prezidijs pieņēma likumu "Par jaunu, ievērojamu PSRS Bruņoto spēku sama-

zināšanu", demobilizēto militārpersonu plūsma uz Latviju kļuva neapturama, viņu

privilēģijas arvien palielinājās un paplašinājās, kā vienmēr, uz Latvijas pamat-

iedzīvotāju rēķina.
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PSRS Bruņoto spēku atvaļinātie virsnieki bija padomju okupācijas režīma

visstiprākais balsts, kolonizācijas un rusifikācijas politikas aktīvākie veicinātāji.
Atmodas laikā, kad latviešu tauta uzsāka cīņu par savas valsts suverenitātes

atjaunošanu, viņi bija tās niknākie pretinieki. Dažādās veterānu padomēs un orga-

nizācijās, t.sk. arī Interfrontē (Darbaļaužu internacionālā fronte) apvienojušies, viņi

rīkoja trokšņainus mītiņus un ielu gājienus, pieņēma pret Latvijas neatkarību vēr-

stas rezolūcijas, rakstīja neskaitāmas sūdzības PSRS valdības un Komunistiskās

partijas vadītājiem, pieprasīja savaldīt nacionālistus, bet viņu nepelnīto privilēģiju

atņemšanas gadījumā pieprasīja lietot pat bruņotu spēku.

3. Plānotie migranti

Pēc Vissavienības iestāžu diktāta izvēršot Latvijā plaša apjoma rūpniecisko

ražošanu un apzināti ieplūdinot cittautiešu darbaspēku, mērķtiecīgi tika veikta arī

Latvijas kolonizācija un rusifikācija. Tieši cittautiešu iebraukšanas veicināšana

Latvijā visā padomju okupācijas laikā bija galvenais, kas ļāva nodrošināt ar

darbaspēku visdažādākā profila rūpniecības uzņēmumus, vispirms jau tos, kuri

atradās Vissavienības pakļautībā. Rūpniecības produkcijas ražošanas palieli-

nāšanas tempi galvenokārt tika panākti ar strādnieku un kalpotāju - migrantu

skaita palielināšanu.

Latvijas Komunistiskā partija kā Padomju Savienības Komunistiskās partijas

paklausīga sastāvdaļa, risinot "sociālistiskās industrializācijas" uzdevumus, darīja

visu, lai tieši rūpniecības strādnieki kļūtu par "sociālistiskās sabiedrības vadošo

šķiru". Arī savu sociālo sastāvu tā veidoja atbilstoši "šķiriskajam principam",

vadošo vietu tajā nodrošinādama "apzinīgajiem strādnieku šķiras pārstāvjiem".

Saprotams, ka tie galvenokārt bija iebraucēji no citurienes, pārsvarā krievu tau-

tības pilsoņi.
Tā kā Otrā pasaules kara beigu posmā Rīgā, Daugavpilī, kā arī citās Latvijas

pilsētās kara postījumi bija nosacīti nelieli, pēc Vissavienības iestāžu diktāta visā

Latvijā plaši tika izvērsta gan rūpniecības, celtniecības un transporta uzņēmumu

atjaunošana, gan arī to nemitīga paplašināšana. Uzņēmumiem noteica ļoti lielus

ražošanas uzdevumus - un to izpildei bija vajadzīgs visai ievērojams strādnieku un

speciālistu skaits. Pēc PSRS Tautas Komisāru Padomes Valsts plāna komisijas

pilnvarotā vietnieka Latvijā Ņečotnija veiktajiem aprēķiniem, 1944. gada beigās ko-

pējais strādnieku un kalpotāju skaits Latvijā bija 169 532 cilvēki, 1945. gada beigās

tam vajadzēja palielināties līdz 363 950 cilvēkiem jeb par 214,70% attiecībā pret

1944. gadu. Bet tautas komisariāti plānoja, ka 1945. gadā Latvijā nepieciešamais

Papildu darbaspēks būs 194 418 cilvēku. 76
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Strādnieku un kalpotāju skaits Latvijas tautas komisariātos, pārvaldēs

un lielajos uzņēmumos77

Plānoja, ka trūkstošo darbaspēku papildinās 121 956 pilsētu iedzīvotāji, bet no

laukiem rūpnieciskajā ražošanā iesaistīsies 37 058 cilvēki. Trūkstošo darbaspēku
-

35 404 cilvēkus bija paredzēts saņemt no citiem PSRS reģioniem, tātad -migran-

Tautas saimniecības nozares
1944. g. 1945. g. Papildus

nepieciešamsbeigas beigas

Mežrūpniecības tautas komisariāts 15 552 35 764 22 212

Vietējas rūpniecības tautas komisariāts 918 19180 10 000

Vieglās rūpniecības tautas komisariāts 9 995 19513 9 518

Pārtikas rūpniecības tautas komisariāts 5 733 12 044 6311

Gaļas un piena rūpniecības tautas

4 748 6 880 2 132komisariāts

Vietēja kurināmā rūpniecības tautas

850 2 629 1 779komisariāts

Komunālāssaimniecības tautas komisariāts 13 968 38 035 24 067

Tirdzniecības tautas komisariāts 3 970 7 615 3 643

Izglītības tautas komisariāts 41 803 41 850 47

Veselības aizsardzības tautas komisariāts 5 019 13 918 8 899

Celtniecības materiālu rūpniecības

2 904 25 308 22 404Galvena pārvalde

Zivju rūpniecības Galvena pārvalde 1 726 4 348 2 622

Mākslas lietu pārvalde 1 748 3 829 2 081

Autotransporta Galvena pārvalde 869 3 692 2 823

Izdevniecību un poligrāfijas pārvalde 1 989 2 967 978

Zemkopības tautas komisariāts 4 800 43109 38 309

Sovhozu trests 280 1 740 1 460

Rūpnīca VEF 2 001 10169 8168

Rūpnīca "Vairogs" 860 1 700 840

Rīgas jūras osta 1 206 5 509 4 303

Juras flotes pārvalde 494 1 870 1 376

Valsts juras kuģniecība 472 2165 1 693

Latvijas dzelzceļa pārvalde 31 352 39 030 7 678

Sakaru tautas komisariāta pilnvarotā

6 720 13 500 6 780pārvalde

Kopa: 159 977 356346 190125

Citas organizācijas 3 293 7 586 4 295

Pavisam: 169532 363950 194418
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tus, kuru skaits laika gaitā ievērojami palielinājās, jo daudzus vietējos Latvijas iedzī-

votājus mobilizēja Sarkanajā armijā, kā arī par pretvalstisku darbību apcietināja vai

izsūtīja no Latvijas.

Tātad Latvijas rūpniecības attīstība jau tolaik lielā mērā tika plānota un balstīta

uz iebraucēju rēķina un šāda - Latvijai postoša politika tika turpināta visu padomju

okupācijas laiku. Migrantu vajadzībām iekārtoja vai uzcēla jaunas kopmītnes, no

kurām tie vēlāk pārcēlās uz labiekārtotiem dzīvokļiem pārsvarā jaunajos namos.

Bet, kamēr Latvijā rūpniecībai nepieciešamais migrantu skaits vēl nebija sabrau-

cis, to lielā mērā kompensēja, nodarbinot vācu karagūstekņus. Ar PSRS Valsts aiz-

sardzības komitejas 1945. gada 4. jūnija lēmumu nr. 8921-ps Latvijas rūpniecības

uzņēmumiem un celtniecības darbiem tika piešķirts 20 700 vācu karagūstekņu. 1946. ga-

dā Latvijā pavisam strādāja 51 900 karagūstekņu, 78 kuri Latvijā atradās līdz 1948. ga-

dam, kad pakāpeniski tika atlaisti uz mājām vai nosūtīti uz citiem PSRS reģioniem.

Tomēr arī šajā laikā migrantu iesaistīšana darbā Latvijas rūpniecības un trans-

porta uzņēmumos, kā arī celtniecībā arvien palielinājās. Tā, piemēram, Padomju

Savienības valdība uzdeva PSRS Aizsardzības tautas komisariātam no Latvijas

teritorijā izvietotajām karaspēka daļām nosūtīt uz Rīgas superfosfāta rūpnīcu

500 cilvēku, kuri bija nederīgi ierindas dienestam, bet izmantojami fiziskā darbā. 79

1945. gada rudenī PSRS Jūras kara flotes objektu celtniecības vietās ieveda

3000 brīva līguma strādnieku un kalpotāju: Liepājā un Rīgā katrā pa 1500 cilvēku. 80

1946. gada februārī PSRS valdība atļāva PSRS Jūras kara flotes tautas komisariā-

tam savervēt darbam Latvijā un pierakstīt Rīgā 15 000 strādnieku no PSRS

repatriētajiem pilsoņiem. 81 1946. gada pirmajā ceturksnī uz Jūras flotes tautas

komisariāta uzņēmumiem Rīgā bija paredzēts nosūtīt 550 demobilizēto karavīru,

uz Ceļu satiksmes tautas komisariāta uzņēmumiem - 800 demobilizēto. 1946. gada

otrajā ceturksnī uz PSRS Bruņoto spēku dažādiem uzņēmumiem Latvijā bija pare-

dzēts nosūtīt 650, uz Rīgas kuģu remonta rūpnīcu -100, bet pavisam uz dažādiem

Rīgas uzņēmumiem - 1080 demobilizēto. 82

Pēckara gados Latvijā turpinājās 1941. gadā sāktā sovhozu (padomju saimnie-

cību) dibināšana. Arī to vadošie darbinieki un lielā mērā arī strādnieki galvenokārt

bija iebraucēji no Krievijas un Baltkrievijas apgabaliem.

Liels skaits strādnieku, inženieru un tehniķu Latvijā ieradās pēc Vissavienības

ministriju un resoru tieša norādījuma. Arī LKP Centrālā komiteja un LPSR valdība

šajā laikā ne vienreiz vien lūdza PSRS valdību nosūtīt darbā uz Latviju strādniekus

un dažādu tautas saimniecības nozaru speciālistus. Tā, piemēram, 1945. gada

augustā LPSR valdība lūdza PSRS Tautas Komisāru Padomes Augstskolu lietu

komiteju nosūtīt darbā uz rūpnīcu "Sarkanais metalurgs" 21 jauno speciālistu, ka

arī 15 inženieru un 25 tehniķus darbam Latvijas tekstilrūpniecībā. 1946. gada LPSR
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valdība izteica lūgumu PSRS Ķīmiskās rūpniecības ministrijai, lai nosūta pastāvīgā

darbā uz Latviju speciālistus Rīgas superfosfāta rūpnīcas sērskābes un superfosfāta

cehiem. Pēc tāda paša lūguma PSRS Tautas Komisāru Padome nosūtīja 800 celt-

niecības speciālistu enerģētikas objektu atjaunošanai Rīgā, kā arī 20 inženieru teh-

nologu, mehāniķu, enerģētiķu un kalnrūpniecības speciālistu Brocēnu cementa un

šīfera rūpnīcas atjaunošanai un ekspluatācijai. Darbam vieglās rūpniecības nozarēs

LPSR valdība lūdza sūtīt 1000 kvalificētu strādnieku, 25 inženierus un 40 tehniķus,

kā arī 20 inženieru un 30 tehniķu darbam būvmateriālu rūpniecībā. Līdz 1950. gadam

Latvijā no citiem PSRS reģioniem ieradās apmēram 10 000 inženieru, tehniķu un

citu speciālistu.83

Šie lūgumi lielā mērā bija saistīti arto, ka rūpniecības, celtniecības un transporta

uzņēmumiem PSRS centrālo iestāžu noteiktie ražošanas plāni bija ļoti lieli, to izpilde

bija obligāta, bet speciālistu un strādnieku skaits nebija pietiekams.

Strādnieku migrantu skaita palielināšanos Latvijā veicināja arī lielā kadru mainība

rūpniecības uzņēmumos. Tā, piemēram, 1945. gadā no rūpnīcas VEF aizgāja

1720 strādnieku, otrajā pusgadā - 1072, bet tikai decembrī vien -146 cilvēki. Uz

katriem 100 aizgājušajiem strādniekiem darbā tika pieņemti 106.84 Tādējādi 1945. ga-

dā no jauna pieņemtie strādnieki tikko aizvietoja aizgājušos. Liela daļa Latvijas

rūpniecības uzņēmumu ražošanas plāna izpildi veica galvenokārt uz strādājošo skaita

palielināšanas rēķina. Tā, piemēram, Rīgas kuģu remonta rūpnīca strādnieku skaitu

no 386 1946. gadā plānoja palielināt līdz 1500 strādniekiem 1950. gadā. PSRS

Civilās gaisa flotes Galvenās pārvaldes rūpnīcā Nr. 85 šie skaitļi attiecīgi bija šādi:

1946. gadā -300 darbinieku, 1950. gadā -1500; Rīgas kuģu būves rūpnīca cerēja

strādnieku skaitu palielināt no 262 līdz 1200, Piena kombināts - no 488 līdz 1000,

29. remontrūpnīca- no 600 līdz 1200 strādājošiem. 85

Līdzīgu strādnieku skaita palielinājumu plānoja arī daudzi citi rūpniecības

uzņēmumi. Saprotams, ka tik iespaidīgu strādājošo skaita pieaugumu varēja realizēt

tikai ar iebraucējiem, kā tas patiesībā arī notika.

Kā jau norādīts, saskaņā ar "Nolikumu par pasēm", ko PSRS Tautas Komisāru

Padome apstiprināja ar 1940. gada 10. septembra lēmumu nr. 1667, iebraukušo

pilsoņu pierakstīšana 1. kategorijas režīma vietās, par kādu tika pasludināta arī

Rīga, bija atļauta tikai tajā gadījumā, ja iedzīvotāji ieradās organizēti pēc organizācijas,

augstākās un vidējās mācību iestādes izsaukuma, komandējumā, pēc PSRS Darba

rezervju ministrijas norīkojuma savervētie, kā arī ar savienoto republiku ministru

padomes atļaujām.

Dažādi rūpniecības un transporta uzņēmumi, kā arī celtniecības pārvaldes, iestādes

un organizācijas šo likumu dažādos veidos mēģināja apiet un iesaistīt darbā iebrau-

cējus. Vadoties no minētā nolikuma, Rīgas pilsētas milicijas pārvalde 1948. gadā
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Darbaspēka maiņa LPSR rūpniecības ministrijas 1947. gada aprīlī86

Piezīme. Strādnieku skaita nav iekļauti nodarbinātie karagustekņi.

vairākkārt atteica Galvenās Jūras celtniecības pārvaldes 2. celtniecības trestam

pierakstīt migrantus, jo tresta vadība darbaspēku vervēja no tiem migrantiem, kas

Rīgā ieradās neorganizēti. Tad tresta vadība lūdza LPSR Ministru Padomes priekš-

sēdētāja vietniekam N. Ponomarjovam iebraucējus Rīgā tomēr pierakstīt. Atļauja tika

saņemta, un šajā reizē tresta kopmītnēs pierakstīja 38 iebraucējus. Pēc tam šī paša

tresta vadība atkal pieprasīja atļauju pierakstīt stacijās, tirgus laukumos, kā arī citās

vietās savervētos strādniekus. 87 Tā bija ļoti plaši izplatīta parādība. Ja cietumos vai

Gulaga soda nometnēs sodu izcietušo latviešu un Latvijas citu tautību pārstāvju pie-

rakstīšana Rīgā tika kategoriski aizliegta, tad migrantiem ceļš uz 1. kategorijas režīma

pilsētu -Rīgu bija plaši atvērts. 1948. gada februārī PSRS Bruņoto spēku Galvenās

artilērijas pārvaldes Traktoru pārvaldes remontrūpnīcas vadība saņēma atļauju pie-

rakstīt 150 strādniekus -migrantus. 88 1948. gada novembrī atļauju pierakstīt Rīgā

vairāk nekā 100 uzaicināto migrantu saņēma arī Baltijas kara apgabala 49. bruņutanku

un mehanizētā karaspēka rūpnīca un remontdarbnīcas nr. 77.89 Darbam 49. bruņutanku

Strādnieku

skaits pec

tatu saraksta

uz 1. aprīli

30 210

1 042

4138

1 305

1 332

3 646

10 848

5 449

632

1 758
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remontrūpnīcā tika izsaukti J. Satopins no Brjanskas, I. Lukjanovs no Orlas apga-

bala, J. Šilova no Vitebskas apgabala, H. Davidovs no Miasas, A. Rjabova no Kras-

nodaras novada, I. Pinčuks no Kuibiševas, B. Kuzņecovs noTaškentas, kā arī vairāki

citi.90 Savukārt uz 389. karabāzi izsauca I. Semjonovu no Tulas apgabala, V. Meļņičenko

no Tuapses, G. Soloveičiku no Kazahijas, V. Zolotarevu no Rjazaņas apgabala un

A. Zjurkalovu no Novosibirskas apgabala. 91

1949. gada aprīlī Rīgas ostas priekšnieks Jūras flotes 3. ranga ģenerāldirek-

tors Sivcovs LPSR Ministru Padomei pieprasīja pierakstīt Rīgā citos PSRS reģio-

nos savervētos 50 apsardzes strēlniekus, 92 arsenāls nr. 7 prasīja pierakstīt 150-

--200 migrantu,93 bet 64328. karaspēka daļa -50 strādniekus. 94 Tādējādi pilnīgi

apzināti un mērķtiecīgi tika panākts tāds stāvoklis, ka lielākajā daļā rūpniecības

uzņēmumu gan to vadošo sastāvu, gan arī kadru strādnieku kolektīvu veidoja nevis

Latvijas pamatiedzīvotāji, bet gan iebraucēji - kolonisti.

Daudzi citos PSRS reģionos savervētie strādnieki Latvijā gan ieradās, taču strā-

dāt rūpniecības uzņēmumos nemaz nevēlējās. Tā, piemēram, Liepājas rūpnīcā "Sar-

kanais metalurgs" no 1948. gadā savervētajiem 150 cilvēkiem 1949. gada aprīlī

nestrādāja 29. Rūpnīcā "Liepājas koks" no 38 savervētajiem nestrādāja 11 cilvēku.

Liepājas tirdzniecības ostā 1949. gada 15. martā ieradās Maskavas apgabalā saver-

vētais G. Marvenko. 1946. gadā viņu Rīgā notiesāja par zādzību. Pēc soda izciešanas

Rīgas cietumā viņš aizbrauca uz Tulu, pēc tam uz Sverdlovsku, bet vēlāk -uz Maskavas

apgabalu. Tieši tur viņu savervēja par krāvēju Liepājas ostā. 1949. gada 5. februārī

Maskavas apgabalā darbam Liepājas tirdzniecības ostā tika savervēts arī M. Siļičenko.

Tādā veidā pavisam īsā laikā darbam Liepājā savervēja 50 migrantu.95

Visos padomju okupācijas gados vislielākā migrantu koncentrācija bija Vissa-

vienības pakļautības uzņēmumos. Šie uzņēmumi paši komplektēja - galvenokārt

uz migrantu rēķina - arī inženiertehniskos un citus nepieciešamos kadrus, par ko

Latvijas iestādes pat neinformēja. Tā, piemēram, LPSR iekšlietu ministra vietnieks

apakšpulkvedis Vasiļjevs 1949. gada 12713. maija ziņojumā LPSR Valsts plāna

komisijas priekšsēdētāja vietniekam Sitčihinam norādīja: "Paziņoju, ka saskaņā ar

PSRS lekšlietu ministrijas Kadru pārvaldes norādījumu ziņas par speciālistu skaitu

lekšlietu ministrijas sistēmā tiek iesniegtas centralizētā kārtībā tikai VK(b)P Centrālās

komitejas Administratīvajā daļā. lekšlietu ministrijai piecu gadu laikā nepieciešamais
inženiertehnisko kadru plāns arī tiek iesniegts centralizētā kārtībā. Šā iemesla dēļ

LPSR lekšlietu ministrija Jūsu pieprasītās ziņas izsniegt nevar."96 Līdzīgā veidā

rīkojās arī daudzas citas ministrijas un uzņēmumi. Attiecībā uz rūpniecisko ražošanu

arvien vairāk izpaudās PSRS impēriskās tieksmes un centieni pārvērst Latviju par

lielās impērijas koloniju, novietojot un nodarbinot tur pēc iespējas lielāku iebrau-

cēju skaitu, kā arī viņu ģimenes locekļus.
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Vissavienības pakļautības uzņēmumu skaits un izvietojums Latvija 1949. gada 97

Nr. Rūpnīcas (fabrikas)
nosaukums

Ministrija (resors) Adrese

p.k.

1. Elektrotehniska rūpnīca Sakaru līdzekļu rūpniecī- Rīga, Brīvības gatvē 19

VEF bas ministrija

2. Vagonbūves rūpnīca Transporta mašīnbūves Rīgā, Brīvības gatve 14

ministrija

3. Elektromašīnbūves rūp- Elektrorūpniecības Rīgā, Ganību dambī 31

nīca RER ministrija

4. Ķeguma hidrostacija Elektrostaciju ministrija Rīgas apriņķī

5. Turbomehāniskā rūpnīca Rīga, Biķernieku iela 18

6. Rūpnīca nr. 13 Aviācijas rūpniecības Rīga, Tvaika ielā 7

ministrija

7. Autoelektropiederumu Auto un traktoru rūpnie- Rīga, Klijānu ielā 14

rūpnīca cības ministrija

Liepāja, Sarkanarmijas8. Liepājas korķu un linoleja Garšvielu rūpniecības

rūpnīca ministrija ielā 5/7

9. Vīnu izstrādājumu bāze Rīgā, Anri Barbisa iela 7

10. Remontu un mehāniska Mežrūpniecības ministrija Rīga, Daugavgrīvas

rūpnīca ielā 23a

11. Ceļu un šosejas Galvenās Iekšlietu ministrija Rīga, Ūnijas iela 4/12

pārvaldes remontrupnīcaļ
Ceļu satiksmes ministrija Rīga, Kalnciema iela 9612. Remontu un mehāniska

rūpnīca

13. Daugavpils lokomotīvju un
ii

Daugavpilī, Marijas ielā 1

vagonu būves rūpnīca
ii

Liepāja, Brīvības iela 10314. Liepājas lokomotīvju un

vagonu būves rūpnīca
•i

Rīga, Bukultu iela15. Gulšņu piesucinašanas

rūpnīca

Rīga, Čiekurkalna stacijā16. Sliežu metināšanas rūpnīcai

17. Rīgas kuģu remontrupnīca Jūras flotes ministrija Rīga, Mangaļu iela 2

18. Ventspils ostas iekārtu Ventspilī, Ostas iela 77

rūpnīca

Upju flotes ministrija Rīga, Trijādības iela 519. Rīgas kuģu būves rūpnīca ļ
20. Rūpnīca Nr. 85 Civilas gaisa flotes Rīga, Anri Barbisa iela 9

Galvenā pārvalde
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21. Skaņu plašu rūpnīca

"Bellakord Elektro"

PSRS Mākslas lietu Rīga, Kalnciema

komiteja ielā40

22. Rīgas naftas un eļļas PSRS Ministru Padomes Rīga, Tvaika ielā 35

rūpnīca Galvena naftas apgādes

pārvalde

Rīga, Šķūņu ielā 423. Rūpnīca "Etalons" Meru un mērinstrumentu

lietu komiteja

24. Hidrometeopiederumu PSRS hidrometeoroloģiska Rīgā, Lāčplēša iela 87

25.

rūpnīca dienestaGalvenā pārvalde

Rīgas elektromehāniskā Smagas industrijas uzņēmu- Rīga, Kandavas iela 41a

26.

rūpnīca mu celtniecības ministrija

Rīgas kokapstrādes Kurināma uzņēmumu Rīgā, Duntes iela 11

27.

kombināts celtniecības ministrija

Kartogrāfiskā fabrika PSRS Ministru Padomes Rīgā, L. Altonovas ielā 43

Galvena kartogrāfijas

Pulksteņu un juvelieru

pārvalde

Rīga, K. Barona ielā28. Tirdzniecības ministrija

29.

rūpnīca

Autoremontdarbnīcas Sagādes ministrija Rīgā, Brīvības ielā 137/139

30. Farmaceitiska rūpnīca nr. 2 Veselības aizsardzības Rīgā, Kalnu ielā 23

ministrija

31. Farmaceitiska rūpnīca nr. 3 M Rīgā, Ģertrūdes ielā 19/21

32. Farmaceitiska rūpnīca nr. 6
M

Rīga, Ķieģeļu iela 3

33. Penicilīna rūpnīca
li

Rīgā, Maskavas iela 70/72

34. Kartonažas rūpnīca
II

Rīgā, Brīvības iela 48

35. Elektromehāniskas Lauksaimniecības Rīgā, Tērbatas ielā 46

darbnīcas ministrija

36. Juras-kara celtniecības Kara un juras kara Rīga, Pārslas ielā 3

mehanizācijas remontu uzņēmumu ministrija

mehāniska rūpnīca

Rīga, Slokas ielā 5237. Kūrortu pārvaldes mēbeļu Smagas industrijas uzņēmu-

38.

fabrika mu celtniecības ministrija

Jelgavas cukura rūpnīca Pārtikas rūpniecības Jelgavā

39.

ministrija

Liepājas cukura rūpnīca
■i

Liepāja

40. Krustpils cukura rūpnīca
•i

Krustpilī

41. Aiviekstes elektrostacija Elektrostaciju ministrija, Madonas apriņķī

Latvenergo trests



JānisRiekstiņš. Migrantu kolonizācija Latvijā, 1944. gads - 50. gadu vidus 717

Pēc PSRS Valsts plāna komisijas aprēķiniem, 1948. gadā Latvijas tautas saim-

niecībā papildus vajadzēja 58 000 cilvēku, no tiem 45 000 strādnieku un kalpotāju,

vecāka gadu gājuma (pensionāru. - Red.) strādnieku un armijā iesaukto vietā -

13 000 cilvēku. 98 Šajos aprēķinos nebija iekļauts papildu darbaspēks sezonas

darbiem kūdras un cukura rūpniecībā, meža darbiem, PSRS Bruņoto spēku minis-

trijas, lekšlietu ministrijas un Valsts drošības ministrijas personālsastāvs un šo

42. Ventspils elektrostacija Elektrostaciju ministrija, Ventspilī

43. Daugavpils

Latvenergo trests

i Daugavpilī

44. Jelgavas ■ Jelgava

45. Liepājas Liepājā

46. Rīgas ii

Rīgā

47. Dobelnieku •i

Rīgas apriņķī

48. Valmieras energorajons
•i

Valmieras apriņķī

49. Remontmehāniska rūpnīca
•i

Rīgā

50. Signalizācijas un sakaru

darbnīcas

Ceļu satiksmes ministrijas iRīgā, Akmeņu iela 4

51.

Latvijas dzelzceļa pārvalde

Autoremontdarbnīcas •i

Rīga, Turgeņeva ielā 27

52. Elektromehāniskas darbnīcas
•i

Rīga, Marijas iela 2

53. Ceļu remontu mehāniskās
•i

54.

darbnīcas

DaugavpilīDaugavpils pārmiju un
■i

55.

krusteņu darbnīca

•i

Rīgā, Bolderajas stacijāBolderajas kokzāģētavas

rūpnīca, Kara celtniecības

pārvalde nr. 21

Juras-kara uzņēmumu |Rīgā, Eksportostā56. Kokapstrādes kombināts

celtniecības ministrija

57. Ķieģeļrupnīca
■i

Jelgavas apriņķī

58.

"Sarkanais mals"
■i

Kaļķu rūpnīca

59. Kokmateriālu sagādes

kantoris, Jūras-kara celt-

niecības pārvalde nr. 5

■i

Rīgā, Bolderājā60. Skābekļa rūpnīca

61. Kokzāģētava "Bolderaja"
•i ļRīga, Bolderaja

62.
■i ļ Jelgavas apriņķīĶieģeļu rūpnīca "Spartaks"
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ministriju uzņēmumu personāls, kā arī Komunistiskās partijas un komjaunatnes

darbinieki. Aprēķināts, ka dažādu sezonas darbu veikšanai 1948. gadā vajadzēja
3500-8000 cilvēku. Protams, Latvijā tik lielu strādnieku skaitu nevarēja atrast. Tas

tika nodrošināts uz iebraucēju rēķina.

Pēc tolaiku prakses augstākās kvalifikācijas speciālistus sadalīja PSRS Valsts

plāna komisija, kā arī PSRS ministrijas. Bieži vien Latvijas tautas saimniecībai patie-

šām nepieciešamie speciālisti tika iedalīti ļoti ierobežotā skaitā vai arī nemaz. Toties

uz Latviju sūtīja tādus speciālistus, pēc kuriem nekādas vajadzības nebija. Tā, piemē-

ram, 1952. gadā PSRS Augstākās izglītības ministrija uz Latviju nosūtīja 30 ģeogrāfu,

7 astronomus un 31 žurnālistu." Latvijā speciālisti ieradās no visdažādākajām vietām.

1951. gadā Maskavas Autoceļu institūts uz Latviju nosūtīja trīs inženierus, 100 1952. ga-

dā metālapstrādes speciālistus Latvija saņēma no J. Staļina vārdā nosauktā Baltkrie-

vijas Politehniskā institūta, Kaunas Politehniskā institūta, Maskavas Inženiereko-

nomiskā institūta, M. Gorkija vārdā nosauktās Harkovas Valsts universitātes, kā arī

no citām PSRS augstskolām. Savukārt Latvijas augstskolas beigušos speciālistus
nereti nosūtīja darbā pēc t.s. Vissavienības sadales uz citiem PSRS reģioniem.

Pirmajos pēckara gados ar strādnieku mobilizāciju darbam rūpniecībā nodarbojās

LPSR TKP Darbaspēka uzskaites un sadalīšanas birojs. Darbaspēks galvenokārt tika

mobilizēts no Latvijas pilsētu un lauku iedzīvotāju vidus, taču šāds darbaspēka papil-

dināšanas paņēmiens drīz vien tika atcelts, un tā vietā praktizēja organizētu strādnieku

pieņemšanu. Šim nolūkam tika izveidota LPSR Ministru Padomes Organizētās strād-

nieku pieņemšanas un pārcelšanas galvenā pārvalde, kura ar savervētajiem strādnie-

kiem noslēdza līgumus. Šī iestāde pilsētās vervēja darbaspēku kolhoziem un padomju

saimniecībām, bet aizbraukušo pilsētnieku vietā darbā fabrikās un rūpnīcās tika pie-

ņemti migranti. Pēc 1953. gada amnestijas, kad daudzas sodītās personas pēc atbrī-

vošanas no dažādām soda vietām ieradās Latvijā, pārvalde centās savervēt arī tās.

Tā, piemēram, 1953. gada septembrī no 9655 atbrīvotajiem dažādos Latvijas uzņēmu-

mos un kolhozos iekārtoja darbā 8650 cilvēku. 101 1955. gadā Organizētās strādnieku

pieņemšanas un pārcelšanas galvenajai pārvaldei PSRS Celtniecības ministrijas

21. celtniecības trestam Rīgā vajadzēja savervēt 300 strādnieku, PSRS Plaša patēriņa

rūpniecības preču ministrijas Rīgas Celtniecības un montāžas darbu galvenajai

pārvaldei - 50, PSRS Jūras un upju flotes ministrijas Rīgas un Ventspils ostai -50,

PSRS Papīra un kokapstrādes ministrijas uzņēmumiem Rīgā un Slokā -450, kā arī

lielu skaitu strādnieku dažādiem citiem rūpniecības un celtniecības uzņēmumiem.
102

Lai arī Latvijas rūpniecības, transporta un celtniecības uzņēmumi pastāvīgi iz-

juta darbaspēka trūkumu, ko mēģināja novērst ar migrantiem, pēc PSRS valdības

sastādītā plāna Latvijai katru gadu vajadzēja nosūtīt lielu skaitu strādnieku uz citu

PSRS reģionu dažādiem uzņēmumiem.
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Tā, piemēram, līdz 1955. gada 1. janvārim uz Karēļu Somu PSR tika nosūtīts

200 strādnieku, uz Ļeņingradu un Ļeņingradas apgabalu - 450, Vologdu - 100,

Tallinu - 250, Staļinogorsku - 130 v.c.
103 1956. gadā darbā ārpus Latvijas tika

nosūtīts 1000 cilvēku. 104 1957. gadā Karagandas šahtu celtniecības trestā, Ka-

ragandas šahtās un Akmoļinskas sagādes celtniecības trestā pavisam strādāja

1977 strādnieki no Latvijas. 105

1954. gada pavasarī PSKP CX pieņēma lēmumu par Kazahijas, Sibīrijas, Urālu,

Pievolgas un Ziemeļkaukāza rajonu neskarto zemju apgūšanu. Šajos darbos pie-

dalījās apmēram 5900 jauniešu no Latvijas. 106 Strādniekus darbam Kazahijā aktīvi

vervēja arī LPSR MP Organizētās strādnieku pieņemšanas un pārcelšanas pārvalde.

Pēc PSRS valdības rīkojuma 1956. gadā uz Kazahiju vajadzēja nosūtīt 300 strād-

nieku. 107 Kā jau norādīts, aizbraucēju vietu ieņēma migranti.

Līdz ar Latvijas kolonizāciju pastiprinājās arī rusifikācijas procesi. Tā, piemēram,

1953. gada jūnijā rūpnīcu direktoru un galveno inženieru vidū latviešu bija ne vairāk

par 22,50%, padomju saimniecību direktoru - 12%, viņu vietnieku - 9%, MTS

direktoru - 45% un MTS politdaļas priekšnieku -39 procenti. No Lauksaimniecības

un sagādes ministrijas pilnvarotajiem latviešu bija tikai 21 pilnvarotais, no 72 pilsētu

un rajonu finanšu nodaļu vadītājiem -32, no 306 nodokļu inspektoriem -235, no

58 rajonu patērētāju biedrību savienības priekšsēdētājiem - 27, no 158 lauku

patērētāju biedrības priekšsēdētājiem 105 bija latvieši. 108 Līdzīgs stāvoklis bija arī

daudzās citās iestādēs, organizācijās un uzņēmumos. Visa lietvedība tika noformēta

vienīgi krievu valodā. Tāpat krievu valodā tika lasītas lekcijas un veikts politiskās

audzināšanas darbs.

Sakarā ar lielo rūpniecības uzņēmumu rekonstrukciju, kā arī ar daudzu jaunu

uzņēmumu celtniecību vajadzība pēc darbaspēka arvien pieauga. Latviju ar speciā-

listiem un lielā mērā arī ar strādniekiem vēl arvien nodrošināja centralizēti. Uz to

1954. gada 12. marta ziņojumā LKP CX sekretāram V. Krūmiņam norādīja LPSR

Valsts plāna komisijas priekšsēdētāja vietas izpildītājs A. Sumins. "Savienības -

republikāniskās un Savienības ministrijas," viņš rakstīja, "to skaitā arī Latvijas PSR

Automobiļu transporta un šoseju ministrija, ar speciālistiem tiek nodrošinātas cen-

tralizētā kārtībā, ar attiecīgo Savienības ministriju palīdzību." 109 Šī "palīdzība"

izpaudās arvien jaunu cittautiešu nosūtīšanā uz Latviju. Tikai republikas pakļautības

uzņēmumu strādnieku skaits vien no 1950. līdz 1955. gadam palielinājās par

147,90 procentiem. 110 Šajā laikā Vissavienības pakļautības uzņēmumos Latvijā strā-

dāja jau 156 073 cilvēki, Savienības - republikāniskās pakļautības uzņēmumos -

32 984, bet republikāniskās pakļautības uzņēmumos -49 432 cilvēki. 111 1955. gadā

Vissavienības pakļautības uzņēmumos no jauna darbā tika pieņemti 36 344 cilvēki. 112

Joprojām bija liela kadru mainība. Tā, piemēram, 1955. gada deviņos mēnešos
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rūpniecības uzņēmumos pieņēma darbā 38 200 cilvēku, bet tajā pašā laikā no dar-

ba aizgāja 36 100 cilvēku, to skaitā darba kavējumu un citu darba disciplīnas pār-

kāpumu dēļ atlaida 2200 cilvēku. Patvaļīgi no uzņēmumiem aizgāja 600 cilvēku. 113

1958. gada pirmajā ceturksnī pēc paša vēlēšanās no darba rūpniecības un celt-

niecības uzņēmumos aizgāja 6409 cilvēki, bet 1959. gada pirmajā ceturksnī-

-6300 cilvēku. 114

Daudzi migranti tika nodarbināti PSRS militāri rūpnieciskā kompleksa uzņē-

mumos, konstruktoru birojos, laboratorijās un citās iestādēs, kurās izgatavoja PSRS

Aizsardzības ministrijas un PSRS Valsts drošības komitejas pasūtījumus. Tā, pie-

mēram, Rīgas dīzeļu rūpnīca izgatavoja arī speciālus dīzeļus tanku rūpniecībai,

Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca - reaktīvo šāviņu galviņas un mīnu korpusus,

Rīgas turbomehāniskā rūpnīca - pārvietojamos gaisa kompresorus, tvaika turbīnu

remontdaļas, kā arī citus militārajai rūpniecībai nepieciešamos izstrādājumus. Lieli

militārie pasūtījumi katru gadu bija jāizpilda rūpnīcai VEF, Rīgas radiorūpnīcai, kā

arī daudziem citiem Latvijas rūpniecības uzņēmumiem. LPSR Tautas saimniecības

padomes priekšsēdētāja vietnieks P. Ļitvinovs 1958. gada 1. decembra ziņojumā

norādīja: "Jautājumā par PSRS Aizsardzības ministrijas un PSRS Ministru Padomes

Valsts drošības komitejas pasūtījumu izpildi LPSR TSP paziņo: absolūtā spec-

pasūtījumu pozīciju vairākumā LPSR TSP uzņēmumi tos izpilda noteiktajos termiņos

un pirms termiņa."115 Gandrīz katrā lielākā uzņēmumā, kur izpildīja militāros un

specpasūtījumus, darbojās arī t.s. militārās pārstāvniecības speciālisti, kuri uzrau-

dzīja un kontrolēja darbu gaitu. Viņu skaits Latvijā ar katru gadu palielinājās.

Par lielu migrantu sūkli bija kļuvuši PSRS Jūras un upju flotes uzņēmumi.

Neuzticēšanās un "sliktās biogrāfijas" dēļ latviešu tautības jūrniekiem nokļūt darbā

uz kuģa vai nu bija aizliegts pavisam, vai arī to varēja panākt ar lielām grūtībām,

savukārt migrantiem šajā ziņā nekādu šķēršļu nebija. Ja nebija izdevies dabūt Latvijā

dzīvokli, tad viņus pierakstīja uz kuģa. LPSR Tautas saimniecības padomes Zivju

rūpniecības pārvaldes priekšnieks K. Bude 1958. gada 19. novembra ziņojumā LPSR

TSP priekšsēdētāja vietniekam M. Plūdonim rakstīja: "Rīgas pilsētas izpildu komiteja

ir divas reizes atteikusi pierakstīšanos uz Ekspedīcijas zvejas pārvaldes kuģiem

speciālistiem -elektroradio navigatoriem A. Tičkovam, A. Boicovam, G. Teņjasovam,
I. Šašukovam, A. Zemzinam un A. Beļajevam, kuri ir pabeiguši Ivanovas industriālo

tehnikumu un pēc starpresoru sadales ieradušies darbā š.g. oktobrī [..]. Sakarā arto

lūdzu Jūsu norādījumu pilsētas izpildu komitejai, lai minētos speciālistus pierakstītu

uz kuģiem [~]." 116 Līdz 1958. gada 1. novembrim uz ekspedīcijas zvejas kuģiem jau

bija pierakstīts 461 cilvēks, un šī parādība kļuva arvien masveidīgāka. 117

50. gadu otrajā pusē pret hipertrofēto smagās rūpniecības attīstību Latvijā un

ar to saistīto milzīgo migrantu pieplūdumu asi uzstājās atsevišķi LPSR vadošie
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darbinieki. Visaktīvāk Latvijas nacionālās intereses tolaik aizstāvēja LPSR Ministru

Padomes priekšsēdētāja vietnieks E. Berklavs, Ekonomikas institūta direktors

P. Dzērve, kā arī vairākas citas amatpersonas. 1957. gada 17. maijā Rīgas pilsētas

izpildkomiteja, lai pasargātu Rīgu no pārliekā migrantu pieplūduma, pieņēma

lēmumu nr. 281 "Par pasu režīma nostiprināšanu Rīgā". Lēmumā bija teikts:

"1. Visus pilsoņus, kas Rīgā ierodas no citām pilsētām, rajoniem, laukiem un

pierakstās kā apakšīrnieki, pierakstīt tikai uz laiku, ievērojot noteikto sanitāro normu

uz katru ģimenes locekli, t.L, 9 kvm dzīvojamos namos un 4,5 kvm kopmītnēs,

neatkarīgi no viņu dzīvesvietas.

Personas, kas ierodas ārstēties, viesos, īstermiņa kursos, īslaicīgā darbā,

pierakstīt uz laiku, nepagarinot pierakstīšanu, izņemot gadījumus, kad jāpagarina

ārstēšanās vai mācību laiks.

2. Augstāko un vidējo mācību iestāžu studentus, vidusskolu, fabriku-rūpnīcu

apmācības un arodskolu audzēkņus pierakstīt uz mācību laiku, ievērojot sanitāro

normu -4,5 kvm kopmītnēs, 9 kvm dzīvojamos namos uz vienu cilvēku.

3. Aizliegt pierakstīt:

a) dienesta dzīvokļos, pagraba un citās dzīvošanai nederīgās telpās, mājās, kas

atrodas avārijas stāvoklī vai kas paredzētas nojaukšanai, kā arī mājās, kas ir pilsoņu

personiskā īpašumā un vēl nav nodotas ekspluatācijā;

b) ģimenes locekļus kopmītnēs, kas paredzētas vieniniekiem;

c) iebraucējus, kas vēlas pierakstīties pilsoņiem personiski piederošās mājās,

ja dzīvoklī trūkst sanitārās normas;

d) ģimenes locekļus, kas ierodas Rīgā pie personām, kuras pašas dzīvo kā

apakšīrnieki

(Piezīme. Ģimenes locekļus karavīriem, kas ierodas pilsētā uz mācībām, pie-

rakstīt ar rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas atļauju tikai uz

karavīra mācību laiku.);

c) aizbildņus un aizgādņus uz aizbilstamo un aizgādājamo platību, ja par

pierakstīšanu nav īpašs rajona izpildkomitejas lēmums;

f) uz jaunpiešķirto dzīvojamo platību, ja netiek pārvietotas no bijušās dzīvoja-

mās platības visas personas, kuras ierakstītas vietējās padomes orderī jaunās

dzīvojamās platības saņemšanai;

g) mājkalpotājas, kas no jauna ierodas Rīgā;

h) personas, kuras ierodas Rīgā un nav pamatīrnieka ģimenes locekļi, uz

dzīvojamo platību, kas sastāv no vienas istabas neatkarīgi no tās platības;

i) pastāvīgi pierakstīties Jūrmalas rajonā (Rīgas Jūrmalā) vasarnīcu un komunālā

fonda namos, kā arī mājās, kas pieder pilsoņiem uz personīgā īpašuma tiesību

Pamata, izņemot personas, kuras paredzētas "Nolikuma par pasēm" 22. pantā.
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4. Aizliegt rūpnīcu, iestāžu un organizāciju vadītājiem pieņemt darbā personas:

a) ar pases ierobežojumiem;

b) pilsētā nepierakstītas;

c) pilsētā nedzīvojušas, izņemot speciālistus un kvalificētus strādniekus, kuri

dzīvo un ir pierakstīti Rīgas piepilsētās.
5. Aizliegt rūpnīcu, iestāžu un organizāciju vadītājiem piešķirt dzīvojamo platību

kopmītnēs personām, kuras nestrādā attiecīgā rūpnīcā, iestādē vai organizācijā, kā

arī to darbinieku ģimenes locekļiem, kas dzīvo vieninieku kopmītnēs.
6. Pārcelšanās un organizētās strādnieku pieņemšanas galvenajai pārvaldei

neizsaukt uz Rīgu no citām vietām strādniekus un kalpotājus bez pilsētas izpild-

komitejas piekrišanas.

7. Noteikt, ka iebraukušo pilsoņu pierakstīšana, pierakstīšanās pagarināšana,

kā arī pilsoņu pierakstīšana uz laiku piekrīt tikai Rīgas milicijas pārvaldei, bet pil-
sētā pastāvīgi dzīvojošo pilsoņu pierakstīšana, mainot tiem dzīvesvietu, - rajonu

milicijas nodaļām.

8. Lūgt Rīgas garnizona priekšnieku pastiprināt kontroli pār karavīru pasu režīma

ievērošanu.

9. Uzlikt par pienākumu rajonu darbaļaužu deputātu padomju izpildkomitejām:

a) stingri kontrolēt pasu režīma ievērošanu rajonos;

b) nodrošināt, lai namu pārvaldnieki, ielu komitejas, resoru māju un kopmītņu

komandanti stingri ievērotu Noteikumus par pierakstīšanos;

c) noklausīties izpildkomitejas sēdēs milicijas nodaļu priekšnieku ziņojumus

par pasu režīma ievērošanas jautājumiem.

Atklājot ļaunprātīgas rīcības gadījumus, kad pierakstīšanai izdoti nelikumīgi

dokumenti, vainīgos saukt pie stingras, likumā paredzētas atbildības." 118

Tomēr arī pēc tam daudzas amatpersonas turpināja gan migrantus pierakstīt,

gan pieņemt darbā, kā arī gādāt viņiem kopmītnes un dzīvokļus. Šā iemesla dēļ

1958. gada 20. augustā Rīgas pilsētas izpildkomiteja pieņēma lēmumu nr. 20 "Par

pasākumiem, lai Rīgas pilsētā nostiprinātu pasu režīmu un pilsoņu pierakstīšanās

kārtību". Tajā bija norādīts, ka daudzas namu pārvaldes un kopmītņu komandanti

joprojām pieļaujot mājās un kopmītnēs dzīvot tiem pilsoņiem, kuri pārkāpuši pasu

režīmu, kā arī veicinot pilsoņu nelikumīgu pierakstīšanu. Tika arī atzīmēts, ka rūpnie-

cības, celtniecības un transporta uzņēmumu un iestāžu vadītāji noformējot darbā

pilsoņus bez Rīgas pieraksta, iemitinot kopmītnēs, bet pēc tam prasot viņus pierak-

stīt pilsētā. Rīgas pilsētas izpildkomiteja noteica vēl daudz stingrāku pilsoņu pierakstī-

šanās kārtību un apstiprināja "Pasu režīma nostiprināšanas pasākumus Rīgas pilsētā",

kas daļēji ierobežoja iebraukušo migrantu pierakstīšanu.
119 Taču arī pēc tam Rīgas

gaļas kombināts, rūpnīca "Varonis", "Komunārs", VEF, "Sarkanais metālists", "Juglas

manufaktūra", kā arī daudzi citi uzņēmumi pieņēma darbā migrantus bez pieraksta
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Rīgā, atļāva dzīvot kopmītnēs un pat nelikumīgi izsniedza dzīvokļa orderi. Šā iemesla

dēļ, piemēram, Rīgas pilsētas Proletāriešu rajona izpildkomiteja 1959. gada 11. maijā

pieņēma lēmumu "Par Rīgas pilsētas izpildkomitejas 1958. gada 20. augusta lēmuma

nr. 490 "Par pasākumiem, lai Rīgas pilsētā nostiprinātu pasu režīmu un pilsoņu

pierakstīšanās kārtību" izpildes gaitu". Lēmumā tika izvirzīti vairāki noteikumi, lai

lielie rūpniecības uzņēmumi nepieļautu migrantu pieņemšanu darbā bez Rīgas pie-

raksta, viņu uzturēšanos uzņēmuma kopmītnēs un nelikumīgu dzīvokļa piešķiršanu. 120

Liela nozīme migrācijas ierobežošanā bija LPSR Ministru Padomes 1959. gada

28. marta lēmumam nr. 176 "Par pasākumiem, lai uzlabotu dzīvojamās platības

uzskaiti, sadali un piešķiršanu Latvijas PSR republikāniskās pakļautības pilsētās".
Ministru Padome uzskatīja, ka "[..] Rūpniecības uzņēmumos un organizācijās uz-

skaitē dzīvojamās platības saņemšanai tiek pieņemti pilsoņi, kas attiecīgajā pilsētā

nedzīvo vai nesen iebraukuši pilsētā, kamēr vecus strādniekus, kas uzņēmumā no-

strādājuši 10-15 un vairāk gadu, ar daudziem bērniem un kas dzīvo sliktos apstākļos,
uzskaitē nepieņem." 121 Lai novērstu trūkumus to pilsoņu uzskaitē, kam vajadzīga

dzīvojamā platība, kā arī šīs platības sadalē un piešķiršanā, Ministru Padome nolēma:

"1. Noteikt, ka ar 1959. gada 1. aprīli Latvijas PSR republikāniskās pakļautības

pilsētās dzīvojamo platību jaunajās mājās un atbrīvoto dzīvojamo platību piešķir

tikai pilsētu (Rīgā rajonu) darbaļaužu deputātu padomju izpildkomiteja, piedaloties

pilnvarotajiem arodorganizāciju pārstāvjiem.

Materiālus par dzīvojamās platības sadali un piešķiršanu gatavo un iesniedz

izpildkomitejai izskatīšanai speciāla komisija pie izpildkomitejas, ņemot vērā priekš-

likumus no vietējo padomju deputātu komisijām, fabriku un rūpnīcu un arodbiedrī-

bu vietējām komitejām, kā arī uzņēmumu, organizāciju un iestāžu administrācijas,

kur strādā personas, kam vajadzīga dzīvojamā platība.

Ministrijas un resori, kas kapitālieguldījumus dzīvokļu celtniecībai nesaņem no

republikas limita, kā arī Latvijas PSR Celtniecības ministrija, uzņēmumi un organi-

zācijas, kam ar speciāliem Latvijas PSR Ministru Padomes lēmumiem piešķirtas

tiesības administratīvā kārtā izlikt no tām piederošām mājām, dzīvojamo platību

resoru mājās sadala un to piešķir pēc saskaņošanas ar pilsētu (Rīga rajonu)

darbaļaužu deputātu padomju izpildkomiteju.

Minētā kārtība nav attiecināma tikai uz PSRS Aizsardzības ministrijas un lekšlietu

ministrijas dzīvokļu ekspluatācijas daļām un Valsts drošības komitejas orgāniem.

Visus dzīvokļus piešķirt tikai pēc vienveidīgiem orderiem, ko izsniedz pilsētu

(Rīgā rajonu) darbaļaužu deputātu padomju izpildkomiteja.

2. Uzlikt par pienākumu pilsētu (Rīgā rajonu) darbaļaužu deputātu padomju

izpildkomitejām, Tautas saimniecības padomei, Latvijas PSR ministrijām un resoriem

radikāli uzlabot pilsoņu, kam vajadzīga dzīvojamā platība, pieņemšanu uzskaitē un

rūpēties par noteiktas kārtības stingru ievērošanu dzīvokļu piešķiršanā. Šajā nolūkā:
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a) uzskaitē apgādei ar dzīvojamo platību pilsoņus, kam tā ir vajadzīga, pieņemt

stingrā saskaņā ar Latvijas PSR Komunālās saimniecības ministrijas instrukciju.
Noteikt (pagaidām), ka Rīgā uzskaitē pieņem tikai pilsoņus, kas pilsētā dzīvo pa-

stāvīgi (ne mazāk kā 5 gadus), kā arī speciālistus, kas atbraukuši no citām vietām

uz pastāvīgu darbu Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes, ministriju un resoru

sistēmās, pēc saskaņošanas ar pilsētas izpildkomiteju;

b) dzīvojamo platību piešķirt tikai pilsoņiem, kas sastāv uzskaitē apgādei ar

dzīvojamo platību pilsētu (Rīgas pilsētas rajonu) darbaļaužu deputātu padomju

izpildkomitejā, uzņēmumos un organizācijās, kas paši būvē dzīvojamās mājas;

c) ar 1960. gada 1. janvāri republikāniskās pakļautības pilsētās izveidot vie-

notu uzskaiti pilsoņiem, kam vajadzīga dzīvojamā platība, koncentrējot to vietējo

darbaļaužu deputātu padomju izpildkomitejās, izņemot tos, kas strādā ministriju

un resoru uzņēmumos un iestādēs, kuriem saskaņā ar PSRS Ministru Padomes

1958. gada 30. maija lēmumu nr. 575 kapitālieguldījumi dzīvokļu celtniecībai tiek

plānoti bez savienoto republiku ziņas. Latvijas PSR Celtniecības ministrija, uzņēmumi

un organizācijas, kam saglabātas tiesības administratīvā kārtā izlikt no tām piede-

rošām mājām, savu strādnieku un kalpotāju uzskaiti, kam vajadzīga dzīvojamā

platība, arī kārto patstāvīgi;

d) pilsētu (Rīgā rajonu) darbaļaužu deputātu padomju izpildkomitejām, pieda-

loties pārstāvjiem no Latvijas arodbiedrību republikāniskās padomes, katru gadu
līdz 1. decembrim apstiprināt pilsoņu sarakstu, kam dzīvojamā platība jāpiešķir

nākošajā gadā. Minētajos sarakstos tiek iekļauti pilsoņi, kas sastāv uzskaitē apgā-

dei ar dzīvojamo platību, pēc vietējo padomju deputātu komisiju, fabriku un rūpnīcu

un arodbiedrību vietējo komiteju ieteikuma kopīgi ar uzņēmumu, organizāciju un

iestāžu administrāciju;

c) piešķirot dzīvojamo platību, ievērot nepieciešamību nodrošināt normālus

dzīves apstākļus vispirms ilgus gadus pilsētās dzīvojošām kadru strādnieku daudz-

bērnu ģimenēm, Tēvijas kara invalīdiem, atvaļinātiem vai rezerves virsniekiem, pil-

soņiem, kas dzīvo avārijas mājās, barakās, pagrabu un bēniņu telpās. Kategoriski

aizliegt aizņemt atbrīvotās telpas, kas neder dzīvošanai.

3. Noteikt 1959. gadam šādu kārtību dzīvojamās platības sadalei un piešķiršanai

jaunās mājās:

a) republikāniskās pakļautības pilsētās, kur dzīvojamo māju pasūtītājs ir pilsētas

darbaļaužu deputātu padomju izpildkomiteja, 65% dzīvojamās platības jaunajās

mājās pilsētu izpildkomiteja nodod Latvijas PSR Tautas saimniecības padomei, lai

apgādātu ar dzīvokļiem Tautas saimniecības padomei pakļauto uzņēmumu un

organizāciju strādnieku un kalpotāju ģimenes. Pārējie 35% tiek izmantoti, lai

apgādātu pilsoņus, kas sastāv uzskaitē pilsētu izpildkomitejā un Rīgas pilsētas rajonu
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izpildkomitejā dzīvojamās platības saņemšanai. Daļu no šīs dzīvojamās platības

piešķir arī PSRS Aizsardzības ministrijai saskaņā ar speciālu Latvijas PSR Ministru

Padomes lēmumu;

b) ministrijas un resori, kas pasūta dzīvojamās mājas, saskaņā ar pastāvošo
likumu arī turpmāk nodod vietējo darbaļaužu deputātu padomju izpildkomiteju rīcībā

līdz 20% ekspluatācijā nododamās dzīvojamās platības, tajā skaitā arī platību, kas

jānodod PSRS Aizsardzības ministrijas attiecīgām dzīvokļu ekspluatācijas daļām
karavīru vajadzībām." 122

Tas tolaik bija nopietnākais mēģinājums ierobežot migrantu kolonizāciju Rīgā

un visā Latvijā, kurš drīz vien sastapa padomju impērisko spēku gan pasīvu, gan

arī pilnīgi atklātu pretestību.

Latviešu valodas aizsargāšanai būtiski svarīgs bija LPSR Ministru Padomes

1959. gada 6. maija lēmums nr. 261 par darba uzlabošanu ar kadriem Latvijas

PSR Sakaru ministrijā. Lai gan Sakaru ministrijas sistēmā strādāja apmēram 90%

latviešu un tai vajadzēja apkalpot plašas iedzīvotāju masas, liela daļa šīs ministrijas

apakšstruktūru vadītāju un inženiertehnisko darbinieku latviešu valodu neprata. Rīgas

telegrāfā no 226 strādājošiem latviešu valodu nepārvaldīja 144 darbinieki, to skaitā

telegrāfa priekšnieks Šamarins, galvenais inženieris Mikuteļs, kadru inspektore

Gobanovska un 95 telegrāfistes. Līdzīgs stāvoklis bija arī daudzos citos Rīgas

pilsētas uzņēmumos.

Latviešu valodu nepārvaldīja arī daudzi rajonu sakaru kantora priekšnieki

(Valmierā - Kalugins, Balvos - Sorokins, Jelgavā - Šatajevs, Rīgā - Starčikovs

v.c), bet no astoņiem sakaru līnijas tehnisko mezglu priekšniekiem latviešu valodu

pārvaldīja tikai trīs.

Valmieras sakaru līnijas tehniskajā mezglā no 261 darbinieka 241 bija latvietis,

bet mezgla priekšnieks Gurjanovs un inženieris Pakuls, kā arī vairāki citi vadošie

darbinieki latviešu valodu neprata. Līdzīgs stāvoklis bija arī Valmieras rajona Sa-

karu kantorī.

Latviešu valodas mācīšanās šīs ministrijas sistēmā notika formāli. Kaut arī

latviešu valodas mācības pulciņi bija noorganizēti, tomēr nodarbības notika nere-

gulāri un bija slikti apmeklētas, turklāt liela daļa vadošo darbinieku latviešu valodu

vispār necentās apgūt (Rīgas telegrāfā -39, Rīgas telefona tīklos - 25, bet Rīgas

pastā - 15 cilvēku). Šā iemesla dēļ Ministru Padome uzdeva Sakaru ministrijai

organizēt sakaru uzņēmumu darbiniekiem latviešu un krievu valodas mācīšanos ar

tādu aprēķinu, lai tuvākajā laikā visi pasta un telegrāfa kantoru, nodaļu un aģentūru

darbinieki, kuri apkalpoja iedzīvotājus, būtu apguvuši abas valodas. Tika arī uzdots

par vadošajiem darbiniekiem izraudzīties tādus speciālistus, kuri pārvaldītu kā krievu,

tā latviešu valodu. 123
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Pret šādiem latviešu tautas interesēs veiktiem pasākumiem asi nostājās PSKP

CX un LKP CX funkcionāri, kā arī daudzi citi PSRS koloniālās, impēriskās politikas

atbalstītāji.

Lai "sagrautu" latviešu nacionālkomunistus, padzītu viņus no vadošiem poste-

ņiem un nodrošinātu arī turpmāku migrantu brīvu iebraukšanu Latvijā, 1959. gada

jūlija sākumā pēc PSKP CX norādījuma tika sasaukts LKP CX ārkārtas plēnums.

Vispirms tajā ar nacionālkomunistus atmaskojošu runu uzstājās LKP CX pirmais
sekretārs J. Kalnbērziņš, kurš, cita starpā, sacīja:

"[..] Mūsu zemē nevar būt tāda stāvokļa, ka nacionālajā republikā dzīvos tikai

kāda viena tautība [..]. Daži vadošie darbinieki uzskata, ka republikā visai nelabvē-

līgs esot kadru jautājums, ka galvenos vadošos amatus ieņemot no citurienes

atbraukušie biedri. [..] Lai varētu pareizi spriest par mūsu nacionālo sastāvu,

jārēķinās arī ar visas republikas un atsevišķu tās rajonu daudznacionālo sastāvu.

Protams, mums ir maz nacionālo kadru dažās tautas saimniecības nozarēs, pie-

mēram, rūpniecības uzņēmumu direktoru vidū un administratīvajos orgānos, jo

sevišķi milicijā. [..]

Nopietnas kļūdas tika pieļautas, ierobežojot pierakstīšanos Rīgā. Latvijas PSR

Ministru Padome un Rīgas pilsētas izpildkomiteja ar CX ziņu, atsaucoties uz

nepieciešamību stingri ievērot pasu režīmu Rīgā, visādi kavēja pierakstīties cilvēkus,

jo sevišķi nelatviešus [..]. Visādi šķēršļi tika radīti karavīru ģimenes locekļu, kā arī

uz Rīgu darbā nosūtīto speciālistu pierakstīšanā [..] Pašlaik, pēc nepilnīgiem da-

tiem, Rīgā bez pierakstīšanās dzīvo vairāk nekā 20 000 cilvēku. Šāds "ierobežo-

jums" attiecībā uz pierakstīšanos Rīgā būtībā apturējis cilvēku iebraukšanu Latvijā

no citiem novadiem un apgabaliem, tas ir novedis pie nacionālas savrupības.

Bija mēģinājumi novirzīt partijas organizāciju no pareizā ļeņiniskā ceļa un

iedibināt mūsu zemē nacionālu norobežotību un noslēgtību. Piemēram, CX bi-

roja loceklis b. Berklavs, kad CX biroja un Ministru Padomes apvienotajā sēdē

pagājušā gada oktobrī tika apspriests septiņgadu plāns, atklāti vērsās pret partijas

ģenerāllīniju un smagās rūpniecības attīstīšanu un neatlaidīgi pieprasīja nepapla-

šināt republikā vagonu rūpnīcu un Dīzeļu rūpnīcu un nepalielināt produkcijas

izlaidi tajās. Ar ko viņš šos iebildumus motivēja? Galvenais pierādījums viņam

bija tas, ka pēdējos gados republikas iedzīvotāju skaits ar strādnieku iebraukšanu

no citurienes palielinājies par 450 000 un ka rūpnīcu celtniecība un paplašinā-
šana prasīs tālāku darbaspēka iebraukšanu. Nelatviešu tautības iedzīvotāju aici-

nāšanu uz Latviju, pēc viņa domām, nevajadzētu praktizēt tāpēc, ka metālu, kā

zināms, mūsu republikā ieved. [..] Vienlaikus b. Berklavs izteicās par nepiecie-

šamību vispusīgi attīstīt vieglo un pārtikas rūpniecību, kuras produkcija jāpatērē

tepat uz vietas [..].
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Dažādus argumentus par to, ka nav lietderīgi attīstīt zināmas rūpniecības

nozares, izvirzīja arī daži citi darbinieki. Visatklātāk nacionālistiskā garā šajā jautā-

jumā izteicās b. Reimanis - laikraksta "Padomju Jaunatne" literārais līdzstrādnieks.

Vēstulē, ko viņš nosūtīja laikrakstam "Pravda", bija teikts: "Izbrīnu rada daži Latvijas

industrializācijas aprēķini. Pie mums dibina vairākus lielus uzņēmumus, kuriem

itin visu atved no Krievijas - iekārtas, speciālistus, strādniekus un izejvielas. Pro-

dukciju aizved atpakaļ uz Krieviju. Jājautā, kāda jēga ir dibināt nacionālās republi-

kas teritorijā tādas rūpnīcas, ja nu vienīgi palielināt krievu iedzīvotāju skaitu, panākt,

lai tie būtu vairākumā, un tad kādā jaukā dienā, balstoties uz šo vairākumu, paziņot

par nacionālās savienotās republikas likvidēšanu."

Tie ir politiski kaitīgi, buržuāziski nacionālistiski uzskati. [..]

Mums Latvijā vajadzīga attīstīta lielrūpniecība.

To var panākt, nodibinot ciešus savstarpējus sakarus ar citām brālīgajām

republikām, no kurām mēs saņemam nepieciešamās iekārtas, izejvielas, mašīnas

un degvielu dažādiem transporta līdzekļiem, kas mums ir. Bet produkcija, ko ražo

mūsu uzņēmumos, tiek sadalīta un ir jāsadala, ievērojot mūsu zemes ekonomikas

kopīgās intereses, pretēji dažiem biedriem, kas vēlas nacionālu savrupību un

norobežotību." 124

J. Kalnbērziņa prokrieviskos, šovinistiskos uzskatus šajā LKP funkcionāru saietā

atbalstīja arī daudzi citi augsta ranga amatvīri. Tā, piemēram, LPSR Valsts plāna

komisijas priekšsēdētājs A. Čulītis sacīja:"[..] Paskatieties, kas iznāk. Rīgā nevienu

neielaiž. Pavasarī rajonu izpildkomiteju priekšsēdētāju vietnieku apspriedē b. Ber-

klavs paziņoja, ka jāslēdz vārti atbraucējiem republikas pakļautības pilsētās. Tātad uz

Rīgu - galvaspilsētu nedrīkst. Uz svarīgākajām republikas pilsētām - nedrīkst, bet

nesen CX birojs pieņēma lēmumu [..], kurā rajonu komitejām uzlikts par pienākumu

kopā ar milicijas orgāniem pārbaudīt, vai rajonos nav personu, kas dzīvo un pierak-

stītas, pārkāpjot pasu režīma prasības, un veikt pasākumus, lai tās atgrieztos ag-

rākajā dzīvesvietā. [..] Iznāk kaut kas līdzīgs ģenerālpārbaudei, vai iedzīvotāji, kurus

nepieskaita pie vietējiem, republikas teritorijā dzīvo likumīgi. Iznāk, atlicis vairs tikai

viens solis: pasludināt iebraukšanu ar vīzām un slēgt robežu. Manuprāt, tas ir stipri

pārsālīts un tas jāizlabo. Nākamais biedrs, ko es pieminēju, ir biedrs Dzērve. [..]

Valsts plāna komisijas sēdē viņš iesniedza šādu priekšlikumu: plānot atsevišķi

uzņēmumus, kuru produkcija paliek republikā, un šādus uzņēmumus paplašināt, un

atsevišķi plānot uzņēmumus, kuru produkciju izved aiz republikas robežām, un tur

ražošanu ierobežot. Tas, protams, nav pareizi, tas kaitē Vissavienības interesēm." 125

Pat uzskatos visai mērenajam LPSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnie-

kam M. Plūdonim pret migrantu sabraukšanu Latvijā, t.L, pret Latvijas kolonizāciju,

nekādu iebildumu nebija. Viņš plēnumā sacīja:"[..] Berklavs saka: oficiālie statistikas
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dati liecinot, ka uz mehāniskā pieauguma pamata iedzīvotāju skaits republikā pēdējos

gados palielinājies par 450 000. Viņu klausīdamies, sākumā nesapratu, kā viņš

uzskata, vai tas ir labi vai slikti. Manuprāt, tas ir labi. Taču pēc tam es sapratu, ka

viņš uzskata, ka tas ir slikti. Bet kāpēc gan Latvijā nevar būt 3 miljoni cilvēku, ja
tas palīdz attīstīt rūpniecību, tautas saimniecību." 126

Komunistu partijas funkcionāru galvenais apsūdzētais E. Berklavs šajā savda-

bīgajā tiesas procesā teica:

"[..] Mani apsūdz, ka es ar nolūku diskriminēt, nostādīt neizdevīgākā stāvoklī

iedzīvotāju nelatviešu daļu esot izdomājis un prasījis ierobežot pilsoņu pierak-

stīšanu Rīgā.

Pirmkārt, ne jau es to esmu izdomājis. Šādi ierobežojumi ir noteikti Maskavā,

Ļeņingradā, Kijevā un vairākās citās pilsētās daudz agrāk, nekā tas tika izdarīts

Rīgā, bet tagad šādi ierobežojumi ir ievesti visās vai gandrīz visās mūsu zemes

lielajās pilsētās. Ja nedrīkst ierobežot pierakstīšanos, tad acīmredzot šāda ierobe-

žošana jāaizliedz visiem. Otrkārt, mēs saņēmām rakstisku lēmumu no PSRS Ministru

Padomes, kurš deva mums tiesības noteikt šo ierobežošanu. Un, treškārt, parau-

dzīsimies, vai tiešām tā ir, ka mēs pēdējos gados neesot pierakstījuši nevienu, kas

ieradies no citurienes, un kas ir tie, kurus mēs esam pierakstījuši. Aplūkosim

oficiālos faktus, kas attiecas uz pēdējos gados Rīgā pierakstītajiem. Visos pēckara

gados Rīgā ieradušies gandrīz 700 000 cilvēku, un pilsētas iedzīvotāju skaita

pieaugums mehāniskās pārvietošanās rezultātā šajos gados sasniedz 310 600

cilvēku. 1958. gadā vien mēs esam pierakstījuši Rīgā 28 000 cilvēku, no kuriem

10 500 ir latvieši un 17 500 pārējie. Šā gada 5 mēnešos Rīgā pierakstīti gandrīz

8500 cilvēku, kuru vidū latviešu ir nepilni 3000. Pagājušā gada 5 mēnešos

Rīgā komunālajos un privātā īpašumā esošajos dzīvokļos vien tika pierakstīti

514 karavīri, bet 1959. gada 5 mēnešos pierakstīti par 140 cilvēkiem vairāk [..]

(Aut. pasvītrojums).
Lūdzu padomāt par to, kāds šodien būtu stāvoklis mūsu Rīgas komunālo un

sadzīves pakalpojumu dienestā, ja mēs būtu pierakstījuši Rīgā visus 200 000

pilsoņus, kuri 1958. un 1959. gadā lūdza pierakstu milicijas orgānos [..].

Tika sacīts, ka iedzīvotāju nelatviešu daļas diskriminācija notikusi arī dzīvoja-

mās platības sadalē un orderu izsniegšanā. Fakti drīzāk liecina par pretējo. Lūk,

oficiālie dati.

1958. gadā un šā gada piecos mēnešos dzīvojamo platību Rīgā saņēma 3355 ģi-

menes, to skaitā 1089 latviešu ģimenes, tas ir mazāk par vienu trešdaļu. Tāda ir

patiesība. Kas pateiks, kā nosaukt atsevišķu personu centienus par katru cenu

sagrozīt patieso ainu, pierādīt, ka tiekot darīts pāri krieviem vai citiem nelatviešu

tautības cilvēkiem? 127
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Drīz pēc tam E. Berklavs, P. Dzērve, I. Pinksis, V. Krūmiņš, A. Ņikonovs, kā arī

vairāki citi nacionālkomunisti no vadošajiem amatiem tika padzīti, un nākamajos

trīsdesmit gados LKP funkcionāri paklausīgi, padevīgi un ar lielu centību izpildīja
visus PSKP CX un PSRS valdības norādījumus par Latvijas kolonizāciju un rusi-

fikāciju.

leskatu par 15 gadu laikā (no 1944. gada līdz 1959. gadam) īstenotās kolo-

nizācijas politikas rezultātiem sniedz tabula.

Rīgas pilsētā nodarbināto iedzīvotāju sadalījums pa sabiedriskajām grupām,

tautas saimniecības nozarēm un tautībām 1959. gadā 128

Sabiedriskas Nodar- To skaita

grupas un tautas binātie

saimniecības iedzī- krievi latvieši lietu- igauņi balt- ebreji po|i citas

nozares votāji
vieši krievi tautības

10

Visas sabiedriskas

grupas

Strādnieki,

no tiem

nodarbināti:

320 612 124254 142 011 3425 709 12926 95 238 9624 13396

206 126 81 456 90 946 2709 427 10182 5 528 7169 7 709

Rūpniecība 124769 52 815 51 131 1 260 250 6 407 4 492 4233 4181

Celtniecība 18048 6 740 7 344 514 38 1 281 169 656 1 306

Sovhozos 364 121 178 13 37 7 16

Kolhozos 172 34 110 6 6 1 3 12

Citos lauks, uz-

ņēmumos un

organizācijās 1 126 134 910 18 152 19 6 22

Mežsaimniecībā 67 17 40 5 3 1 1

Transportā 19126 7915 8 061 300 41 1 023 193 627 966

Sakaros 1 252 312 830 9 2 22 11 35 31

Tirdzniecībā un

sabiedriskajā
ēdināšanā 8 344 3102 3 965 119 326 226 557 25118

Sagāde 352 130 167 3 14 11 12 15

Materiāli tehnis-

kajā apgādē un

realizācijā 1 271 506 586 18 45 27 39 47

Citās materiālas

ražošanas

665 226 291 13 58 14 35nozarēs 28

Dzīvokļu
celtniecībā 5 107 1 424 3 113 72 9 189 18 205 77

Komunālajā saim-

niecībā un sadzī-

ves pakalpojumos 6 644 1 643 4179 127 169 74 279 15419
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10

Veselības aizsar-

dzībā, fizkultūrā

un sociālajā

nodrošināšanā 14 195 57 253 1776 891 2 099 3 993 101

Izglītībā 3 885 1 149 2 305 37 16 112 25 133 108

Zinātnē un

zinātnes

apkalpošanā 660 149 453 8 14 6 16 131

Mākslā 707 122 516 8 2 14 10 20 15

Kredītiestādes un

apdrošināšanā 145 43 90 1 1 4 5 1

Pārvalde 3 480 1 583 1 381 43 3 142 39 140 149

Komunistiskās

partijas un citās

sab. organizācijās 469 139 261 14 16 18 164 1

Pārējie 2 582 1 053 1 050 30 7 118 89 112 123

Kalpotāji,

no tiem

nodarbināti:

111 235 41 837 49 520 576 269 2463 9005 2293 5381

27 327 10996 10 843 134 67 672 2620 552 1443Rūpniecība

Celtniecība 5 611 2 062 2 526 32 14 121 483 95 278

Sovhozos 92 32 46 2 1 2 3 1 5

Kolhozos 118 5 103 1 3 3 3

Citos lauks.

uzņēmumos un

organizācijās 454 102 310 84 1 5 14 10

Transporta 6 439 3 282 2 041 42 18 253 235 154 414

Sakaros 2 295 845 1 176 14 4 58 62 72 64

Tirdzniecībā un

sabiedriskajā
ēdināšanā 14478 4 671 6 918 85 35 292 1495 457 525

Sagāde 261 115 103 1 1 5 20 4 12

Materiāli tehnis-

kajā apgādē un

realizācijā 1 145 462 437 130 2427 58

Citas materiālās

ražošanas

1 483 335 877 188 18nozarēs 3 4 17 41

Dzīvokļu
celtniecībā 1 237 380 715 4 2 28 38 19 51

Komunālajā

saimniecībā un

sadzīves

pakalpojumos 2 977 91730 1 546 47 12 36 518 137

Veselības aizsar-

dzībā, fizkultūrā

588
un sociālajā
nodrošināšanā 11 369 3 896 5141 55 28 219 1246 196
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10

Izglītībā 13 377 4379 6969 52 31 247 963 194 542

Zinātnē un zināt-

2 978 816 1848 11 8 24 145 32 94nes apkalpošana

Mākslā 2 434 489 1570 20 15 14 157 76 93

Kredītiestādes un

apdrošināšanā 1 089 300 639 4 3 12 64 26 41

Pārvaldē 11 285 5507 4087 44 14 304 497 151 681

Komunistiskās

partijas un citās

sabiedriskajās

organizācijās 1 901 685 942 4 5 36 90 32 107

Pārējie 2 885 1739 588 11 4 88 173 43 239

Kolhoznieki,

no tiem

nodarbināti:

3 134 961 1545 103 5 223 2 71 224

Rūpniecība 437 33 371 11 2 102 8

Celtniecībā 65 21 36 4 4

Kolhozos 2 522 885 1077 88 3 204 1 58 206

Mežsaimniecība

Transportā

Sakaros

Tirdzniecībā un

sabiedriskajā

ēdināšanā 25 2 20 11 1

Sagāde

Materiāli tehnis-

kajā apgādē un

realizācijā

Citās materiālās

ražošanas

nozarēs

Komunālajā
saimniecībā un

sadzīves

pakalpojumos 21 16

Veselības aizsar-

dzībā, fizkultūrā

un sociālajā
nodrošināšanā 4 1 2 1

Izglītībā 5 2 2
1 1

Zinātnē un zināt-

nes apkalpošanā
Māksla

Pārējie 55 16 21 2 10 4 2



732 Padomju okupācija Latvija, 1944. gads - 50. gadu vidus

Latvija nodarbināto iedzīvotāju sadalījums pa sabiedriskajam grupām,

tautas saimniecības nozarēm un tautībām 1959. gada janvārī129

Sabiedriskās Nodar- To skaita

grupas un tautas binātie

saimniecības iedzī- krievi latvieši lietu- igauņi balt- ebreji poļi citas

nozares votāji vieši krievi tautības

10

Visas sabiedriskas

grupas 1 081 162 279 549 678 862 18478 2427 37151 18 258 31 766 24 989

Strādnieki, 550 176 165 177 309 547 10 921 1278 22 663 6 594 19072 14 924

no tiem

nodarbināti:

232 100 82 581 114 604 3 996 10484 5 105 8 313 6 545Rūpniecībā 472

Celtniecība 66 272 18459 37 404 1 719 142 3 018 255 2139 3136

Sovhozos 59 250 11 953 40 894 1 583 190 2 543 5 1 590 492

Kolhozos 9 504 1 000 7 667 283 29 220 4 147 154

Citos lauksaimnie-

cības uzņēmumos

un organizācijās 15 971 2 751 11 879 369 359 32548 22 218

Mežsaimniecība 4 942 332 4 360 84 7 54 85 20

Transporta 51 900 17729 26 342 989 128 2 358 269 2192 1 893

Sakaros 4 081 784 2 944 31 12 87 12 159 52

Tirdzniecība un

sabiedriskajā
ēdināšanā 21 287 6 843 11 595 810 809 556308 47 319

Sagādē 3 521 939 2 099 76 8 144 53 104 98

Materiāli tehnis-

kajā apgāde un

realizācijā 2 347 1 003 988 10131 32 99 85

Citās materiālās

ražošanas

1 056 329 494nozarēs 18 1 38 78 33 65

Dzīvokļu
celtniecībā 7 666 2 032 4 734 145 17 277 20 328 113

Komunālajā saim-

niecībā un sadzī-

16 409 3 404 10988 418 707ves pakalpojumos 433 34 109 316

Veselības aizsar-

dzībā, fizkultūrā

un sociālajā
nodrošināšanā 18 982 4 832 12 099 276 46 568 77 768 316

Izglītība 12 624 2 893 8 481 184 34 372 33 448 179

Zinātne un zināt-

3 066 631 2150 60 7 99 6 64 49
nes apkalpošanā

Māksla 1 024 204 725 9 2 21 13 30 20
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10

Kredītiestādes un

apdrošināšanā 498 144 315 2 3 8 1 22 3

Pārvaldē 6 663 2 801 2 887 105 15 264 49 307 235

Komunistiskās

partijas un citās

sab. organizācijās 848 262 467 27 37 2612 1 16

Pārējie 10 165 3 271 5 431 208 27 393 116 366 353

Kalpotāji,
no tiem

231 125 71 787 127 893 1055 503 5429 10 882 5189 8387

nodarbināti:

43 404 15 509 20 553 197 1094 2 968 984 1983Rūpniecībā 114

Celtniecība 10 074 3 094 5 527 48 24 235 547 198 401

Sovhozos 3 292 563 2 528 14 7 66 14 37 63

Kolhozos 2 555 181 2 280 7 7 37 3 19 21

Citos lauksaimnie-

cības uzņēmumos

un organizācijās 3 803 566 3 027 15 6 54 37 41 57

Mežsaimniecība 1 249 52 1 170 3 2 3 2 13 4

Transportā 13 351 5 769 5 515 85 30 533 297 451 671

Sakaros 7 749 1 795 5 323 32 14 177 80 220 108

Tirdzniecībā un

sabiedriskajā
ēdināšanā 29 925 8 293 17205 144 669 1834 878 83468

Sagādē 1 646 474 979 8 4 42 47 37 55

Materiāli tehnis-

kajā apgādē un

realizācijā 1 571 631 622 47 140 35 86

Citas materiālas

ražošanas

2 080 1 312 213nozarēs 442 4 4 23 30 52

Dzīvokļu
celtniecībā 2 064 658 1 166 6 2 52 50 47 83

Komunālajā saim-

niecībā un sadzī-

5 604 1 300 3 284 83 252
ves pakalpojumos 71 14 461 139

Veselības aizsar-

dzībā, fizkultūrā

un sociālajā
nodrošināšanā 12317 113 54 538 1566 532 941

23 045 6 984

Izglītībā 36 432 9154 23 554 99 73 771 1228 671 882

Kredītiestādes un

apdrošināšanā 2 887 687 1 917 9 5 39 88 69 73

Zinātne un zināt-

4152 1 047 2 695 14 10 47 160 46 133
nes apkalpošana

Mākslā 4 051 903 2 592 33 18 51 189 123 142

Pārvalde 21 525 8 947 9 924 95 24 580 613 327 1015
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Pret šādu Latvijas kolonizāciju un rusifikāciju 50. gados dažādos veidos aktīvi

protestēja arī t.s. disidenti. Rīgas motorrūpnīcas "Sarkanā zvaigzne" strādnieks

Andris Cers izplatīja skrejlapas, kurās kritizēja padomju režīmu un iebraucējus no

citiem PSRS apgabaliem.130 Maskavas Valsts pedagoģiskā institūta students Viktors

Kalniņš un dzejnieks Knuts Skujenieks pauda domu, ka Padomju Savienībā tiekot

10

Komunistiskās

partijas un citās

sabiedriskajās

organizācijās 3851 1 270 2 133 13 8 72 115 62 158

Pārējie 6835 3 468 2 268 36 14 216 230 117 486

Kolhoznieki, 299 861 40 802 234 585 6378 611 8881 11 7221 1372

no tiem

nodarbināti:

5 297 241 4 863 27 35 78Rūpniecība 35 17 1

Celtniecība 8 253 879 6 847 220 13 151 116 27

Kolhozos 283 822 39 309 220 993 6031 572 8647 9 7027 1234

Mežsaimniecība 51 5 42 2 2

Transporta

Sakaros 1 1

Tirdzniecība un

sabiedriskajā

10ēdināšana 183 164 2 1 3 1 1 1

Sagāde 4 4

Materiāli tehnis-

kajā apgādē un

realizācijā

Materiālas

ražošanas

citas nozarēs 3 2 1

Dzīvokļu
celtniecībā 5 4 1

Komunālajā saim-

niecībā un sadzīves

117 14pakalpojumos 89

Veselības aizsar-

dzība, fizkultūra

un sociālajā

nodrošināšanā 25 4 17 2 2

Izglītība 192 33 146 3 5 5

Zinātne un zināt-

8 2 5 1nes apkalpošana

Māksla 6 4 2

Pārējie 1894 305 1404 76 7 44 31 27
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piekopta nacionālā politika, kas vērsta uz mazākumtautu tiesību ierobežošanu,

kamdē| latviešiem esot jācīnās par Latvijas atdalīšanos no PSRS. 131 Latvijas Sociāl-

demokrātiskās strādnieku partijas veterāns Fricis Menders 1959. gadā nosūtīja šīs

partijas Ārzemju komitejas priekšsēdētājam Bruno Kalniņam Stokholmā atklātni,

kurā norādīja, ka PSRS valdība Latvijā realizējot latviešu tautas pārkrievošanu un

latviešu tautas nacionālajai mentalitātei draudot briesmas.

Rakstā "Krievijas imperiālisms un latviešu tauta" F. Menders uzsvēra, ka Padom-

ju Savienība esot pārvērtusies nacionālkoloniskā un imperiālistiskā valstīar pusmilitāru

diktatūru, kura piekopjot teritoriālas ekspansijas politiku, un Baltijas valstis Padomju

Savienībā esot iekļautas tiešas ekspansijas ceļā. Viņš asi kritizēja Latvijas kolonizāciju

un latviešu tautas rusifikāciju un norādīja, ka salīdzinājumā ar krieviem latvieši tiekot

uzskatīti par otrās šķiras cilvēkiem un atrodoties īstos spaidu apstākļos. 132 Pēc

atgriešanās no ilga ieslodzījuma Elmārs Prauliņš uzrakstīja plašu filozofisku sacerējumu
"Quo vadis?" ("Sabiedriski politiskās dzīves problēmas"), kurā nesaudzīgi kritizēja

marksistiski-ļeņinisko ideoloģiju un PSRS imperiālistisko nacionālo politiku. 133 Par

Baltijas valstu atdalīšanos no PSRS un neatkarīgas Baltijas federācijas izveidošanu

iestājās Dailis Rijnieks un Gunārs Rode. 134 Dzejnieks Voldemārs Zariņš savos dzejo-

ļos, poēmās, dienasgrāmatās, kā arī cita veida rakstu darbos asi vērsās pret Latvijas

pārkrievošanas politiku, parādīja, ka latviešu tauta dzīvo cittautiešu apspiestībā, un

aicināja latviešus apvienoties cīņai, lai nodibinātu demokrātisku valsts iekārtu.
135

Protests pret migrantu kolonizāciju, doma par neatkarīgas Latvijas valsts

atjaunošanu bija arī citu šā laika disidentu uzskatu vadmotīvs.

Aplūkojamā laikposma dokumenti pierāda, ka Padomju Savienības Komunistiskā

partija un PSRS valdība ir turpinājusi cara Krievijas aizsākto Latvijas kolonizācijas

un latviešu tautas pārkrievošanas politiku, šajā nolūkā Latvijā apzināti ieplūdinot

simtiem tūkstošus migrantu. Vēl straujāk un vērienīgāk Latvijas kolonizācija turpi-

nājās laikposmā no 1959. gada līdz 1989. gadam, kad beidzot tika pieņemts lēmums

"Par pasākumiem iedzīvotāju skaita nepamatota mehāniskā pieauguma pārtrauk-

šanai un migrācijas procesu regulēšanai", 136 kā arī citi būtiski lēmumi, kas demo-

bilizētajiem virsniekiem un citiem migrantiem atņēma ilgus gadus pastāvējušās

nepelnītās privilēģijas un krasi samazināja cittautiešu iebraukšanu Latvijā.

Padomju politiķi un ideologi daudzus gadus centās pierādīt, ka citu PSRS reģionu

iedzīvotāji pēc savas iniciatīvas dodoties uz Latviju, kā arī uz citām Baltijas republikām,

sameklējot darbu un dzīvokli un apmetoties tur uz dzīvi. Tas tika darīts tādēļ, lai

noņemtu PSRS valdībai un Padomju Savienības Komunistiskajai partijai atbildību

par Latvijas kolonizāciju. Patiesībā Latvijas kolonizācija un rusifikācija nenotika im-

provizēti vai pašplūsmas ceļā, bet gan pārdomāti un apzināti. Šim nolūkam plaši tika

izmantota arī darbavietu radīšana, ceļot jaunas rūpnīcas, būvējot spēkstacijas, naftas
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un gāzes vadus, ostas, tiltus un citus objektus. Šo objektu celtniecību uz migrantu

rēķina nodrošināja Vissavienības iestādes, bet pēc darba pabeigšanas celtnieki pa-

rasti palika Latvijā. Tāpat apzināti un pārdomāti rūpnīcu un citu lielo uzņēmumu

darbavietas nodrošināja ar iebraucējiem. Tā tika īstenota šī kolonizācijas politika.
1969. gada 11. decembrī Apvienoto Nāciju Organizācijas pilnsapulces pieņemtās

rezolūcijas 9. pants skan šādi:

"(Apvienoto Nāciju Organizācijas pilnsapulce) nosoda zināmu koloniālu valstu

politiku viņu pārvaldītajās teritorijās, ieceļot valdības un ievedot konstitūcijas, kas

neprezentē tautu, stiprinot ārzemju ekonomiskās un citas intereses, maldinot

pasaules sabiedrisko domu, veicinot sistemātisku svešu ieceļotāju ieplūšanu, tai

pašā laikā padzenot vai pārvietojot vietējos iedzīvotājus uz citiem novadiem." 137

Kaut gan pantā ir runa vispār par "zināmām koloniālām valstīm", tā saturu var

pilnīgi attiecināt arī uz Latvijas kolonizācijas problēmu.

Pret mazām tautām vērstā kolonizācijas un asimilācijas politika vēsturē nav

nekas jauns. To izmantoja jau Senās Austrumu valstis. Un šāda nacionālā politika

nesaistās tikai ar totalitārajiem režīmiem. Tā, piemēram, britu politika Īrijā, Skotijā

un Velsā līdz pat 20. gadsimtam bija tāda pati. Taču Padomju Savienībā šai politi-
kai bija arī kāda īpaša iezīme, proti, genocīds sākumā bija vērsts ne tikai pret

nacionālo mazākumu, bet arī pret valdošo nāciju, pret pašiem krieviem. īsā laikā

un nežēlīgā veidā tika likvidēta ne tikai cittautiešu elite, bet arī pašu krievu garīgā

elite, tās genofonds. Tā bija padomju rusifikācijas politikas būtiska atšķirība no

cariskās Krievijas impēriskās nacionālās politikas.

Krievijas impērija centās panākt citu tautu saplūšanu ar krieviem, to asimilāciju

krievu kultūrā. Padomju Savienībā par mērķi tika izvirzīta tradicionālās kultūras

iznīcināšana, t.sk. arī krievu kultūras. Sapņoja nevis par to, lai vienu etnosu aiz-

stātu ar citu, bet gan par to, lai etnisko struktūru likvidētu vispār, lai tautu novienā-

dotu ar valsti. Padomju nacionālajā politikā plaši tika lietoti tādi paņēmieni, kādi

cariskajā Krievijā īpaši populāri nebija, - tautu mehāniska saplūšana, to varmācīga

pārvietošana no dzimtajām vietām, kā arī jaukto laulību propaganda. Sajaucot tautas,

radās arī jaukta kultūra jeb, pareizāk, kultūras surogāts.

Saprotams, ka šajā padomju impēriskajā nacionālajā politikā redzamu vietu

ieņēma migrantu kolonizācija.

Patiesībā migrācija ir tikpat sena kā pati pasaule. Amerikas Savienotās Valstis

sastāv tikai no migrantiem. Savukārt Norvēģijā migrantu nav vispār. Tātad jāskatās,

kas ir aiz šīs parādības katrā konkrētā gadījumā.

Senā pagātnē pēc ienaidnieka postījumiem vai stihiskām nelaimēm cilvēki atkal

atgriezās savās dzimtajās vietās un darīja visu, lai pēc iespējas ātrāk tās atjaunotu.

Viņi sajuta un apzinājās savas nesaraujamās saites ar savu lielo dzimteni - valsti

un mazo- savu dzimto pusi. Bet to, ko nebija panācis neviens ienaidnieks, panāca
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Padomju Savienības politika - cilvēka pilnīgu atsvešināšanos no savas zemes, savas

dzimtās puses, mājām un īpašuma. Daudzas sādžas un veseli rajoni Krievijā tika

pasludināti par neperspektīviem. Tam sekoja neskaitāmi aicinājumi un mudinājumi

pamest ierastās vietas, doties uz jaunapgūtajām zemēm, dažādām triecienceltnēm

gan pašā Krievijā, gan īpaši uz citām padomju republikām.

Tā ar valsts gādību daudzi miljoni cilvēku Padomju Savienībā tika pārvērsti par

"mobilo darbaspēku", par migrantiem. Patiešām - visur vienādas rūpnīcas, celt-

niecības laukumi, tie paši likumi un noteikumi, tās pašas kopmītnes. "Mana adrese -

nevis māja un iela, manaadrese - Padomju Savienība!"

Tā ilgstoši un mērķtiecīgi tika veidots jaunais padomju cilvēks, kuram viegli

varēja iestāstīt: nacionālisms - tas ir slikti, internacionālisms - tas ir ļoti labi un

pareizi. Visi ir vienlīdzīgi padomju pilsoņi, visur ir vistaisnīgākie padomju likumi,

un visur valdošā ir krievu valoda.

Padomju cilvēka veidošanā svarīga loma bija dienestam armijā. Arī tur rūpīgi

un pārdomāti, bez jebkādām nacionālajām atšķirībām tika gatavots padomju karavīrs,

kurš pēc dienesta varēja doties uz jebkuru paša izraudzīto dzīves un darba vietu.

Oficiālā vēsture un praktiskā ideoloģija padomju cilvēkam par Latviju iemācīja

šādu versiju: 1940. gadā tur notika sociālistiskā revolūcija, Latvija brīvprātīgi iestājās

Padomju Savienībā. Tad Vācija uzbruka Padomju Savienībai - un sākās karš, kam

sekoja vācu okupācija. Bet padomju tauta Latviju no iebrucējiem atbrīvoja un palī-

dzēja ne tikai atjaunot saimniecību, bet atpalikušo "agrāro republiku" pārvērta par

"industriāli attīstītu republiku". Turklāt atpalikušajai un nabadzīgajai Latvijai tika sagādāti

arī daudzi citi labumi: likvidēts kapitālisms un ekspluatācija, nodibināta padomju vara,

sociālisms, kolhozi utt. Protams, augusi arī tautas labklājība, attīstījusies kultūra,

izglītība, medicīna. Un tas viss noticis ar lielās krievu tautas nesavtīgo palīdzību...

Tāds tad arī bija vidusmēra migranta pasaules uzskats, kurš Latvijā ieradās

nevis kā ciemiņš, bet gan kā tās "īstais saimnieks". Vēl līdz pēdējam okupācijas

gadam nereti bija dzirdami šādi sveštautiešu uzkliedzieni un "argumenti": "Mēs jūs

atbrīvojām..."

Milzīgais migrantu pieplūdums Latvijas iedzīvotājus mentalitātes ziņā faktiski

sadalīja divās daļās - latviešos un iebraucējos -nelatviešos. Starp abām ļaužu grupām

normāli kontakti nemaz nepastāvēja. lebraucēji latviešu valodu nesaprata un necentās

to mācīties, tieši otrādi, pat lepojās ar savu nezināšanu. Arī visos oficiālajos varasvīru

saietos bija dzirdama vienīgi krievu valoda. ledzīvotāji sociāli kļuva arvien nevienda-

bīgāki, un nereti ne vairs atbraucējiem -migrantiem vajadzēja adaptēties vietējos

vērtību kritērijos, bet tieši otrādi, vietējiem - pamattautas iedzīvotājiem latviešiem

nācās piemēroties oficiālās varas balstītajām iebraucēju manierēm, viņu vērtību skalai.

Nevienam tolaik pat prātā neienāca doma, ka, pirms vest migrantus uz Latviju, viņiem

vajadzētu sarīkot latviešu valodas kursus un tikai pēc tam sasēdināt vilcienos.
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Taču padomju administratīvajā sistēmā vadošā loma bija paredzēta krievu tautai

un krievu valodai, kuru direktīvā formā uzspieda kā Vissavienības valodu.

Vēlākajos gados tika pat paziņots par nacionālā jautājuma "atrisināšanu", ka

sociālisma celtniecības gados Padomju Savienībā izveidojusies jauna vēsturiska

cilvēku kopība - "padomju tauta". Bet pat t.s. M. Gorbačova pārbūves gados ne

vienreiz vien tika sludināta tēze, ka esot jāpanāk tāds stāvoklis, lai jebkurš Padomju

Savienības pilsonis jebkurā Padomju Savienības vietā justos kā savās mājās.

Daudziem labākas dzīves tīkotājiem tas bija pamudinājums pamest savu dzimto

pusi Krievijā un doties ceļā - arī uz Latviju. Impēriskā kolonizācijas politika turpinājās

vēl vairākus gadus.
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Jānis Riekstiņš

Migrant Colonization in Latvia (1944 -Mid-50s)

Summary

Colonization of Latvia in the years ot Soviet occupation is a well-known fact.

Hitherto it has been studied from different aspects in many publications by

Latvian and foreign researchers. However, we still have not got a summarizing

investigation on this topical problem.
Documents of the Council of Ministers of the Latvian SSR, the State Planning

Committee, the Central Statistics Board, the Central Committee of the Latvian

Communist Party as well as of the Executive Committees of Riga and other towns

and districts were used in the preparation of this article. In several cases the

resolutions of the Council of Ministers of the USSR and the Central Committee of

the Communist Party of the Soviet Union were used, too.
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Three chapters form the structure of the article:

1. The So-called Spontaneous Migration

2. Retired Military Servicemen in Latvia

3. Planned Migrants

The first chapter shows the spontaneous (free) migration of people from other

regions of the USSR to Latvia.

Archival records attest that in the period from 1944 to 1959 every year on

average more than 10 thousands of migrants streamed into Latvia and settled

there. This process of colonization continued even more rapidly and in larger

amounts in the period from 1959 to 1989.

The main conclusion of this chapter is:

It was exactly the unlimited migration of foreigners that became the main

factor of the decrease in proportion of Latvians, furthered the processes of

Russification, created a threat to the future of the Latvian nation.

The second chapter deals with the streaming of retired officers of the USSR

Armed Forces into Latvia. Exactly they were those who formed one of the widest

stratum of migrants in Latvia, who were granted various privileges by the resolutions

of the government of the USSR, including the receiving of new, comfortable

apartments. Documents of this chapter irrefutably prove the fact of the deliberate

colonization of Latvia, because the restrictions on the registration of demobilized

officers were not applied to Riga (contrary to Moscow, Leningrad and some other

largest cities of the USSR).
The third chapter analyses the providing of work force for the industrial,

transport and building establishments, first of all for those that were subordinated

directly to the Ail-Union ministries. Speeding up of the industrial production was

attained mainly by continuous increasing of the number of specialists, workers

and employees -migrants.

This chapter also deals with the efforts of the so-called Latvian National-

Communists (E. Berklavs, P. Dzērve et al.) to restrict the migrant colonization and

their rout in July 1959.

Documents of the examined period irrefutably prove a fact that the Communist

Party of the Soviet Union and the government of the USSR have been continuing

the policy of the colonization of Latvia that was begun by the tsarist Russia,

deliberately streaming hundreds of thousands of migrants. In the years of the

"Awakening" (Atmoda), in the end of the eighties exactly the migrants were the

most bitter enemies of the state independence of Latvia.
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