VII nodaļa

1941. g. 22. jūnijs
Vācu okupācijas sākums
Jānis Urbanovičs. 1941. gada 22. jūnijs ir zīmīgs datums. Manuprāt, ja mēs vēstījumu par 1939. – 1941. gada pārmaiņām aprausim
ar šo laika robežu, tad mēs grēkosim pret patiesību. Ir ļoti ērti Latvijas
nedienu vēsturi sākt ar 1940. gada 17. jūniju, neatceroties un īpaši
neanalizējot to, kas notika pirms tam, tad novilkt vēl vienu robežu,
kad beidzas «baigais gads», un atsākt Latvijas nedienu uzskaitījumu
aptuveni no 1943. gada ziemas. Es aicinu šīs grāmatas daļas diskusijās
aplūkotā laika perioda robežu iezīmēt 1941. gada septembrī. Tas ir
zīmīgs lūzuma mirklis. Uz šo brīdi fašistiskā Vācija ir izveidojusi jau
īstenu okupācijas režīmu, kurš nav nekāds autonomijas vai formālas
neatkarības surogāts, bet kurā Latvija ir transformēta kā administratīva
vienība Austrumu okupācijas apgabalā (Ostland).
Juris Paiders. Divu gadu laikā Latvijā nomainās trīs režīmi. Vispirms – Ulmaņa ekonomiskais totalitārisms, tam seko strauja integrācija PSRS sistēmā, un tad ienāk Vācija, ieviešot reālu okupācijas režīmu. Arī Ulmaņa perioda noslēguma gads ir raksturīgs ar pēkšņiem un
ne vienmēr loģiskiem aizliegumiem. 1939. gadā kampaņas pret pārlieku
greznību ietvaros skolniecēm tiek aizliegts valkāt zīda zeķes, bet vienubrīd
tiek publiskots aizliegums turēt baložus. Pēc tam padomju vara realizē
savu aizliegumu sistēmu. Pakāpeniski Latvijas sabiedrība tika sagatavota tam, ka jebkura vara var īstenot jebkuru aizliegumu. Sabiedrība tika
pieradināta klusējot pieņemt jebkurus varas aizliegumus, lai cik dīvaini
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vai iracionāli tie arī nebūtu. Vācu okupanti aizliedza ebrejiem iepirkties
gandrīz visos veikalos. Ulmaņa ministrs aizliedza skolniecēm valkāt zīda
zeķes. Faktiski tas ļaudis noveda pie atziņas, ka viss, ko nolemj vara, ir
jāievēro. Ja tas nav iespējams, tad galvenais ir – netikt pieķertam.
Turklāt Vācijas okupācijas periodā varas ļaunums netiek nomaskēts kā padomju varas laikā. Laikraksti drukā informāciju, par kādu
rīcību ļaudis tiks nošauti uz vietas. Nekas vairs netiek slēpts. 1941.
gada jūlijā patiešām sākas svešās varas okupācija. Tur vairs nav šaubu.
Ir okupācijas pārvalde, tiek definēti okupācijas uzspiestie noteikumi.
1941. gadā, ienākot vāciešiem, viss, ko PSRS nacionalizēja, tiek pasludināts par vācu valsts īpašumu. Tikai vēlāk, kad Vācija 1943. gadā zaudēs Staļingradas kauju, attieksme būs cita. 1941. gada vasara ir brīdis,
kad Latvijas sabiedrība jau nonāk reālas okupācijas varā un ir pilnībā
sagatavota totalitārai sistēmai.
Padomju armija pameta Latviju lielā steigā, un liela daļa slepeno
dokumentu nonāca vācu rokās. Atkāpšanās taču notika neorganizēti,
pametot arhīvus, neiznīcinot visus dokumentus. No 1941. gada jūlija
okupācijas avīzes sāka publicēt to informāciju, kuru padomju vara cītīgi slēpa. Tika publicēti «troiku» tiesu spriedumi, kompartijas biroju
lēmumi un protokoli.
Tas arī nospēlēja būtisku lomu, atstājot ietekmi gan uz cilvēku domāšanu, gan uz rīcību. Līdz tam par daudzām lietām vienkāršie cilvēki
nezināja neko, bet te vācu režīms pēkšņi «nopludina» informāciju par
nometnēm un izsūtījuma vietām.
Igors Jurgens. Es jums gribu pastāstīt vēl kādu atziņu. Izcilais krievu rakstnieks, Nobela prēmijas laureāts literatūrā Ivans Buņins (18701953), visu savu dzīvi bija izteikts antistaļinists. Viņš ienīda Staļinu un
padomju režīmu. Taču Otrā pasaules kara laiku viņš nodzīvoja vācu
okupācijas jūga samītajā Francijā. Piedzīvodams fašistu okupācijas varas izpausmes, viņš rakstīja, ka viņam pirms kara nekad prātā nevarētu
ienākt doma, ka pienāks laiks un viņš lūgsies par Staļinu, lūgsies, lai
padomju armija uzvarētu Kurskas kaujā, kā arī nākamajās kaujās un,
beigu beigās, ieņemtu Berlīni.
Es domāju, ka tas bija izšķirošs brīdis izvēlei. Uzvarēja tie, kas šajā
brīdī nostājās lielās koalīcijas pusē. Tie, kas zaudēja, nonāca uz Nirnbergas prāvas apsūdzēto sola.
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255. att. Kara sākums. Kārļa Ulmaņa
lēmums labprātīgi padoties kādai no lielvarām nepasargāja Latvijas teritoriju un
iedzīvotājus no kara šausmām. Jau 1941.
gada 22. jūnija vakarā karadarbība notika
arī Latvijas teritorijā. (C 22.06.1941.)
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Juris Paiders. Vai varat kaut ko pārmest tiem, kas 1941. gadā
palika Latvijā? Pēc vācu okupācijas tie, kas palika, ieraudzīja ne tikai
padomju varas fasādes izrotāto vitrīnu, bet arī to, kas tika aizsegts
un slēpts. 1940. gadā jau notika zemes reforma. Bagātajiem zemniekiem atstāja tikai 30 hektārus, visu pārējo atņēma. Kad 1941.
gadā ienāca vācieši, viņi šo boļševiku atņemto zemi taču atpakaļ neatdeva! Zeme bija jāapstrādā vecajiem saimniekiem, bet īpašumā to
neatdeva. Ja kāds protestēja, viņu vienkārši piedraudēja nosūtīt uz
koncentrācijas nometni.
Igors Jurgens. Masu represijas 1940. gadā vēl nesākās. Stiprais latviešu zemnieks iekļuva skarbu vēsturisku notikumu virpulī. Bagātajam
zemniekam nevajadzēja lolot lielas ilūzijas par PSRS, jo nebija liels noslēpums, kas ar kulakiem notika PSRS kolektivizācijas laikā. Bet šī bija
viņa zeme – zeme, ko zemnieks bija godīgi, ar saviem sviedriem un
asinīm ieguvis, kopis. Latvijas zemnieks saprata, kas viņam draud. Bet,
no otras puses, 1941. gadā Latvijā ienāk milzīgā nacistiskā lielvara, par
kuru arī ikviens uzzina baisas lietas. Ir pat grūti stādīties priekšā, kas tā
bija par baisu un neiespējamu izvēli.
Tāds laikmets, manuprāt, ir salīdzināms ar šizofrēniju. Esmu pārliecināts, ka kalpiem un lauku proletariātam padomju vara deva vairāk
labuma nekā iepriekšējā, bet ikviens kārtīgs saimnieks tika nostādīts
dramatiskas izvēles priekšā.
Latvijas ebreju kopiena zaudēja 80 % cilvēku, kas tika iznīcināti
koncentrācijas nometnēs, nošauti, sadedzināti un vēl citādi nobendēti.
Tas taču arī ir fakts. Inteliģentais latvietis nevarēja nesaprast, ko ebrejiem nozīmēs vācu okupācija.
Inteliģents cilvēks, kas lasīja avīzes, skatījās kinohronikas, zināja, ka
Einšteins jau bija spiests aizbēgt no Vācijas un tamlīdzīgus atgadījumus –
tas viss nevarēja neradīt šaubas.
Jānis Urbanovičs. Kad ienāca fašistu režīms, pirmais, uz ko tika
norādīts, – pie visām nelaimēm vainīgi ir ebreji.
Ikviens redzēja, ka tagad no sabiedrības tiks izstumta cita nozīmīga iedzīvotāju daļa – ebreji. Vācieši ieviesta kartīšu sistēmu, nosakot, ka ebrejiem pienākas tikai puse no normas, kas noteikta visiem
citiem iedzīvotājiem. Tiek publicēts rīkojums par Dāvida zvaigznes
nēsāšanu utt.
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256. att. Gatavošanās cīņām. Liepājas komjaunieši dodas uz pulcēšanās vietu, lai saņemtu
ieročus cīņai ar ienaidnieku. Liepāja, 1941. gada jūnijs. (LKFFDA, 5106P))

Sabiedrība jau ir uztrenēta. Vispirms 1939. gadā tiek izdzīti baltvācieši, viņi tiek izsvītroti no valsts vēstures. Pēc tam, nu jau padomju vara,
vēršas pret bagātajiem – notiek nacionalizācija, rēķinu kārtošana ar šķiru ienaidniekiem. Bet pēc tam, ienākot vāciešiem, sākas holokausts.
Daudzi noziegumi, ko pastrādāja padomju režīms, tika pierakstīti ebrejiem, tika tieši norādīts – viņi ir pie tā vainīgi. Tauta tam tika sagatavota – ja kādus vajadzēs izsvītrot no saraksta, tad dodiet tik rīkojumu
un izpildītāji atradīsies.
Igors jurgens. Jā, jūsu tauta piedzīvoja šo grandiozo traģēdiju. Tikai pasaule nav ļoti mainījusies. Arī mūsdienās notiek etniskās tīrīšanas
kā, piemēram, Kosovā. Tomēr tas, ko es kā cilvēks, kas dzimis Padomju Savienībā, varu pateikt: es uzskatu, ka, izvēloties starp absolūto
ļaunumu – nacistiskās Vācijas fašistisko režīmu – un proletāriskā internacionālisma ļaunumu, attiecībā pret turīgajiem, lielākais ļaunums
bija fašisms. Tieši tāpēc vairākums ļaužu izdarīja šādu izvēli un nacisms
zaudēja Otrajā pasaules karā.
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257. att. Otrais pasaules karš. Vācu okupācija. Iela Liepājā, 1941.g. (LKFFDA, 16299N)

juris Paiders. Bet es nedomāju, ka vienkāršie cilvēki, kuriem
1941. gadā nebija atbilstošas izglītības, domātu tādās kategorijās.
Igors jurgens. Protams, ka ne! Es atkal atgriezīšos pie jau izteiktas
atziņas.
Kulaks – tātad pamatīgs, stiprs saimnieks, kam ir pietiekamā daudzumā govis, cūkas, zeme, kam ir trīs vai četri dēli un vēl meitas, kurš
kopj zemi, strādā un vēlreiz strādā, reizēm pieņemot darbā kādu sezonas strādnieku. Zeme ir viņa īpašums, viņš to ir godīgi nopelnījis. Un
tad viņu skāra šī šizofrēniskā traģēdija, kas pārvēlās pāri visai Eiropai.
Tā to vajag uztvert. Un nevajag nevienu nosodīt.
juris Paiders. Daudzi to nesaprot, bet Latvijā, ienākot vācu armijai, tika izveidots patiesi baiss okupācijas režīms. Ja kāds neizpildīs varas norādījumus, to ieslodzīs koncentrācijas nometnē. Ja kāds,
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258. att. Vāciešu ienākšana Rīgā. Pārmaiņas notiek ļoti strauji. 22. jūnijā sākas karš, 1. jūlijā
Rīgā iznāk pirmais numurs avīzei Tēvija – pirmajai vācu okupācijas varas avīzei. Pārmaiņas ir
vienkārši fantastiskas – valsts varas nomaiņai ir nepieciešama tikai nedēļa. (T 01.07.1941.)
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kaut nejauši, pārraus vācu
armijas telefona vadus – to
nošaus uz vietas: «Vācu virspavēlnieks ziņo sekojošo:
Kas neuzmanības dēļ vai ar
nodomu bojā vai iznīcina
vācu armijas un pasta tālruņu vai tēlegrafa vadus, kā arī
visāda veida ziņu ierīces, tiks
nošauts par sabotāžu.
Šis noteikums tiks attiecināts arī uz latviešu pasta
darbiniekiem, kas vācu armijas vajadzībām būvētos vai 259. att. Antisemītiski rīkojumi. Tomēr daļai iedzīieslēgtos tālruņu vai tēlegrafa votāju bija pamats uztraukties par savu dzīvību un
drošību. Jau paši pirmie okupantu rīkojumi izvirzīja
vadus kādos darbos bojā vai ierobežojumus ebrejiem. (T 02.07.1941.)
iznīcina.» (T 12.07.1941.)
Vācu cenzūra zibens ātrumā aizliedza izplatīt jebko, kas ir tipogrāfiski iespiests padomju laikā: «Lauku komandantūra paziņo visām grāmatu, avīžu un laikrakstu pārdotavām, bibliotēkām u. t. t., ka no apgrozības jāizņem visas grāmatas, avīzes, laikraksti, kalendāri un visāda
veida drukas darbi, kā arī visa boļševistiskā litēratūra, kas laisti apgrozībā krievu komūnisma varas laikā. Šos materiālus nedrīkst iznīcināt,
tie jāiesaiņo kastēs un līdz ar sarakstiem jānodrošina veikālu telpās. –
Minēto uzņēmumu īpašnieki, resp., pārziņi atbild par šā rīkojuma
izpildīšanu.Viss matēriāls ar šo tiek apķīlāts.» (T 12.07.1941.)
Jebkurš īpašums, kas var būt derīgs Vācijas armijai, tiek apzināts:
«Visām iestādēm, uzņēmumiem un privātpersonām, kuru īpašuma
rīcībā vai pārziņā atrodas līdz šim vēl nepieteiktas automašīnas, autobusi, preču automobiļi, vieglās mašīnas un motocikli, – jāpieteic
līdz š. g. 17. jūlijam Brīvības ielā 179, Rīgas satiksmes pārvaldē. Rīkojums attiecas arī uz automašīnām un motocikliem, kas nav braukšanas kārtībā.
Traktieru uzņēmumiem, vīnu tirgotavām un citiem veikaliem, kur
līdz šim atļāva reibinošu dzērienu pārdošanu patērēšanai uz vietas vai
promnešanai, aizliegts pārdot spirtu, degvīnu un liķierus personām,
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260. att. Vāciešu ienākšana Rīgā.
Gada laikā liela daļa sabiedrības saprata, ko nozīmē PSRS šķiriskā pieeja
un kāds liktenis ir iecerēts tiem, kurus
padomju vara uzskatīs par saviem
ienaidniekiem. 1941. gada 14. jūnija
deportācijas bija svaigā atmiņā, un
liela daļa cilvēku vācu armiju sagaidīja kā atbrīvotājus. (T 01.07.1941.)
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261. att. Aicinājums iestāties policijā. Sākumā okupanti uzvedās kā atbrīvotāji un aicināja
iesaistīties brīvprātīgajos bataljonos, izmantojot neatkarīgās Latvijas simboliku. (T 08.07.1941.)

kuras skaitās vācu armijas dienestā. Par šī rīkojuma neievērošanu vainīgos sodīs pēc kara laika likumiem.» (T 12.07.1941.)
Vienlaikus no pirmās okupācijas dienas tiek sākta klaji antisemītiska propaganda. Ebreji tiek nosaukti kā vainīgie pie visām latviešu nedienām, un tos vaino visos kompartijas, drošības dienesta un milicijas
noziegumos. Par to, ka liela daļa cilvēku nepakļāvās šai propagandai,
liecina arī tālaika prese. Pārdevēja Marta Kuročkina no kāda veikala Daugavpils ielā iekļuva laikraksta Tēvija slejās (T 04.08.1941.),
jo pārdeva kādai ebreju pircējai pienu. Laikraksts konstatē un piedraud
ar kara laika sodiem nepaklausīgiem pārdevējiem: «Latgales priekšpilsētas rajonā šī nav vienīgā tirgotava, kurā pārdevēji izrāda uzmanību
žīdiem. Lai tad viņi zina, ka attiecīgās iestādes to pratīs attiecīgi novērtēt, vainīgos nesaudzīgi sodot.» (T 04.08.1941)
jānis Urbanovičs. Pārmaiņas notiek ļoti strauji. 22. jūnijā sākas
karš, 1. jūlijā Rīgā iznāk pirmais numurs avīzei Tēvija – pirmajai vācu
okupācijas varas avīzei. Pārmaiņas ir vienkārši fantastiskas – valsts varas
nomaiņai ir nepieciešama tikai nedēļa.
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Juris Paiders. Pēc vāciešu ienākšanas ir skaidri saskatāmi divi
periodi. Pirmais posms ilgst līdz 1941. gada augustam. Sākumā tiek
ļauts lietot neatkarīgās Latvijas simbolus. Jūlijs vēl ir laiks, kad vācieši
ļauj realizēt nedaudzas brīvības, kas tika liegtas PSRS laikā. Jūlijā samērā neilgu brīdi tiek dota zināma brīvība. Tikai šis laiks ir ļoti īss. Ar
katru dienu pieaug varas totalitārisms. Tiek ierobežota Latvijas karoga
izmantošana. Notiek pāreja uz kartiņām preču apgādē. Tiek noteikta
stingra iedzīvotāju un vērtību uzskaite. Aptuveni no brīža, kad vācieši
ieņēma Tallinu un visa Baltija faktiski nonāca Vācijas varā, okupācijas
vara atmet jebkuru koķetēšanu ar vietējiem iedzīvotājiem. Tad notiek
totāla «skrūvju piegriešana» un Latvija tiek integrēta stingri totalitārā,
centralizētā sistēmā, kļūstot par sīku vienību Austrumu okupācijas apgabalā. Bet sabiedrība ir gatava mierīgi pieņemt šo jauno sistēmu, kas
ir vēl baisāka un nežēlīgāka par padomju laiku.

Laikmeta liecības. 1941.g.
Laikmeta liecībās iekļauti dokumenti, kas raksturo notikumus Latvijā
uzreiz pēc vācu armijas ienākšanas 1941. gada jūlijā un augustā. Padomju
armija Latvijas teritoriju atstāja haotiski, lielā steigā, nepagūstot iznīcināt
vai izvest slepenos dokumentus. Viens no pirmajiem vācu propagandas
uzdevumiem bija publiskot padomju varu kompromitējošus dokumentus,
parādot to PSRS varas pusi, kas tika slēpta no sabiedrības. Kā piemērs
šajās liecībās ir iekļauti divi raksti no okupantu rupora – laikraksta Tēvija –
«Latviešu iznīcināšanas instrukcija» un «Atklājas padomju diplomātijas aizkulises». Raksts «Karaīmiem cukuru nepārdod» ir skumja vācu okupācijas
laikmeta sākuma aina, kas raksturo gan to, kā tika veidoti antisemītiski
noskaņojumi, gan to, kā holokausta upuri centās izdzīvot necilvēcīgajos
vācu okupācijas apstākļos.
Sadaļu noslēdz brīvkunga fon Mēdema norādījumi Zemgales lauku dzīves vadītājiem. Vācieši neatdeva PSRS laikā nacionalizētos zemes īpašumus to saimniekiem, bet pieprasīja, lai bijušie īpašnieki uzņemas atbildību
par šo lauku apstrādāšanu, solot nepaklausīgos aizsūtīt uz koncentrācijas
nometnēm.
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Latviešu iznīcināšanas instrukcija
(T 08.07.1941.)
«Kā lielceļa laupītājs, ar slepkavības uzbrukumu pasta ratiem, Staļins, īstā vārdā Džugašvili, sāka savu baismīgo karjeru, kas vēsturē vēl
nepieredzētā asins spīdumā blāv pāri visai pasaulei. Ne velti, starp
divām progresīvās paralīzes lēkmēm, jau Ļeņins bija ciniski smīnējis
par savu mantinieku – «šis pavārs gatavos vienīgi stiprus ēdienus». Un
tiešām – vajadzēs daudzu gadu un daudzu sējumu, lai uzskaitītu Staļina un viņa žīdisko rokas puišu (Krievijas komūnistu partijā no apm.
3 milj. biedru vairāk nekā puse ir žīdi) šausmu darbus. Miljoniem
nogalinātu, nobendētu, nomocītu, miljoniem badā mirušu, slimību
pārņemtu. Neviens karš nav nesis tādu postu kā Staļina miera gadi,
neviena katastrofa tādu chaosu, kā viņa «darbs pēc plāna». Un katra
nākamā diena nesa arvien ko jaunu, arvien ko šausmīgāku.
Viens no pēdējiem Staļina «gudrās un tālredzīgās» polītikas pasākumiem bija latviešu, igauņu un lietuvju tautu iznīcināšanas plāns, kas,
jau daļēji vien izvests, ir sitis bezgala dziļas rētas mūsu tautas miesās.
Kurš gan spēs aizmirst tās baiļu naktis, kad garās rindās plūda smagie
automobiļi ar čekistiem, miličiem un bruņotiem kompartijas biedriem
un biedrenēm. Kā zvēri tie klupa dzīvokļos, rāva automobiļos ģimeni
pēc ģimenes. Garo bezcerības ceļu dzelžos saslēgti aizgāja daudzi simti
mūsu armijas virsnieku no Litenes nometnes un daudzi desmiti tūkstoši bērniņu, sieviešu, jaunavu, jaunekļu un vīru no visām Latvijas
pilsētām un pagastiem.
Mūsu rokās nācis kāds Krievijas moku kambaru amata lielmeistara, valsts drošības komisāra vietnieka Serova parakstīts dokuments, kas
sastādīts tajā pašā liriskajā stilā, kurā dzimumu orgānu izgriešanu un
ādas plēšanu dzīvam cilvēkam sauc par nopratināšanu, bet nāves sodu
kaunīgi – par augstāko soda mēru.
Šis dokuments saucas «Instrukcija par Lietuvas, Latvijas un Igaunijas pretpadomju elementu izsūtīšanas operācijas izvešanas kārtību» un
tas liek lūgt Dievu par tiem, kas šo ceļu jau gājuši, un vēl reiz pateikties
Vācijas armijai tiem, kas šeit palikuši.
No instrukcijas vispirms redzams, ka operācija gatavota ilgi un rūpīgi, to sagatavojuši īpaši operātīvie štābi un apriņķu «troikas», kas tikai
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262. – 264. att.
Tomēr jau dažas
dienas vēlāk
sākas Latvijas
simbolu un
militāro formas
tērpu ierobežošana un aizliegšana, jo Latvijas
neatkarības atjaunošana nebūt
nav okupantu
mērķis.
262. att. Aizliegums nēsāt sarkanbaltsarkanos apsējus. ( T 25.07.1941.)
263. att. Aizliegums lietot
Latvijas karogu.
(T 22.07.1941.)

264. att.
Aizliegums
lietot Latvijas
simboliku.
(T 11.07.1941.)

265. att. Naudas balvas ziņotājiem.
Visticamāk, ka nebija novērojams masveida
entuziasms palīdzēt fašistiem, tāpēc jau jūlija beigās tiek noteikts naudas atalgojums
ziņu pienesējiem. (T 29.07.1941.)
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266. att. Brīdinājums
nošaut visus, kas
traucēs. Viens no
pirmajiem rīkojumiem
iedzīvotājiem sola
nošaut ikvienu, kas,
kaut aiz neuzmanības,
sabojās vācu armijas
telefona vadus. (T
12.07.1941.)

īsi pirms pašas operācijas atbilstošos uzdevumus paziņojuši operātīvām
grupām – t. i. tiešiem uzdevuma izpildītājiem.
Izsūtīšanas instrukcija ir pēc visiem kara mākslas likumiem sastādīts operātīvs dokuments. Tur rūpīgi, punkts pēc punkta, uzskaitīts,
kā sagatavojami izsūtīšanas ordri, transports, vilcieni, ka operācija
sākama rīta ausmā u. t. t. Reglamentēts pat mazākais sīkums, no kā
patiesā izbrīnā var konstatēt, cik augstu līmeni Krievijā sasniegusi tās
vienīgā kara māksla – māksla karot ar neapbruņotiem iedzīvotājiem,
ar sievietēm un bērniem. Lai sīkāk dokumentu raksturotu, atzīmēsim no tā dažus izrakstus:
«Pretpadomju elementu izsūtīšana no Baltijas republikām ir svarīgs
politisks uzdevums. Tā sekmīgs atrisinājums no tā, cik rūpīgi apriņķu «troikas» un operātīvie štābi pratīs izstrādāt operācijas izpildīšanas
plānu un laikus paredzēt visu nepieciešamo... Operatīvo grupu –
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267. att. Cenzūra. PSRS cenzūru nomaina vācu cenzūra. (T 31.07.1941.)

(apcietinātāju) instruēšanu apriņķu «troikas» izdara operācijas priekšvakarā, maksimāli īsā laikā pirms operācijas sākšanas. Apriņķu «troikas» savlaicīgi gatavo nepieciešamo transportu operātīvo grupu pārvešanai – uz operācijas vietu ciemiem... Pēc operātīvo grupu vispārīgās
instruēšanas, pēdējam nepieciešami izsniegt dokumentus par izsūtāmiem. Dokumentiem jābūt laikus savāktiem un saliktiem pēc operātīvām grupām, pagastiem un ciemiem, lai izsniegšana notiktu bez
traucējumiem... Ierodoties ciemos, operātīvās grupas (ievērojot nepieciešamo konspirāciju) sazinās ar lauku padomju priekšsēdētāju, sekretāru vai locekļiem un pie tiem noskaidro izsūtāmo ģimeņu precīzu
dzīves vietu...»
...
Mēs būsim precīzi un runāsim vienīgi instrukcijas vārdiem:
«Pēc kratīšanas izsūtāmiem paziņojams, ka viņi ar valdības lēmumu
tiek izraidīti uz citiem savienības apgabaliem. Ņemot vērā, ka lielam
daudzumam izsūtāmo jātiek arestētiem un novietotiem speciālās nometnēs, bet viņu ģimenes nosūtāmas uz speciālām nometināšanas
vietām attālākos apgabalos, nepieciešami izsūtāmo ģimeņu galvu un
ģimeņu locekļu «izņemšanas operāciju» izdarīt vienlaicīgi, neziņojot
viņiem par priekšā stāvošo šķiršanos. Visas ģimenes nosūtīšana līdz
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268. att. Pārkāpumi, par kuriem piemēroja nāvessodu.
(T 17.07.1941.)

268. – 270. att. Vācu okupācijas režīms sāk veidot savu
totalitāro sistēmu, kurā galvenais elements ir bailes no
nošaušanas un ieslodzīšanas koncentrācijas nometnē.

269. att. Pārkāpumi, par
kuriem piemēroja nāvessodu. (T 24.07.1941.)

iekraušanas stacijai notiek vienos ratos un tikai iekraušanas stacijā ģimenes galvu novieto atsevišķā no ģimenes, speciālā ģimeņu galvām
nozīmētā vagonā. Sakravāšanas laikā izsūtāmo dzīvoklī ģimenes galva
jābrīdina, lai personīgās vīriešu mantas tas novietotu atsevišķā čemodānā, jo izsūtāmo «sanitārā apstrādāšana» (san. obrabotka) izsūtāmiem
vīriešiem notiks atsevišķi no bērniem un sievietēm. Iekraušanas stacijās
arestējamos ģimeņu galvas iekraut (ne ievietot, bet burtiski «iekraut»)
sevišķi viņiem nozīmētos vagonos, kurus nozīmēs speciāli šim mērķim
iecelts operatīvais darbinieks...»
Cilvēku medīšanas un iznīcināšanas augstā skola vienīgā no visām
skolām, ko Staļinam ir izdevies pacelt līdz tam tik stipri kārotam līmenim, kurš «pārsniedz Eiropu».
Ir bezgala smagi, bet arī nepieciešami pateikt. Izsūtīšana nav bijusi
nekas cits, kā apzināta un pēc noteikta plāna izvesta latviešu tautas
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270. att. Iedzīvotāju sarakstu iesniegšana. (T 22.07.1941.)

iznīcināšana: vīrieši apcietināmi un novietojami speciālās nometnēs,
bet viņu ģimenes nosūtāmas uz speciālām nometināšanas vietām attālākos apgabalos...»
...

atklājas padomju diplomātijas
aizkulises
(T 11.07.1941.)
«Somijas ārlietu ministrija publicējusi plašu izvilkumu no Zili –
baltās grāmatas. Tas stāsta par Somijas – Padomju Savienības attiecību izveidošanos pēc 1940. g. martā noslēgtā miera līguma. Izvilkumi
sniedz skaidru ainu par Padomju savienības neatlaidīgiem mēģinājumiem iespaidot Somijas polītiku.
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271. att. PSRS rublis kā vācu okupācijas nauda. Vācu okupanti kā maksāšanas līdzekli Latvijā
neatcēla PSRS rubli. (T 24.07.1941.)

Miera līgumu noslēdzot Padomju Savienība atstāja sev tiesības izmantot ceļus līdz Hango ostai, tiesības piedalīties Petsamo niķeļa raktuvju izmantošanā, brīvu komūnistisko propagandu Somijā, padomju
ierēdņu iecelšanu visā valstī, Ālandu salu demilitārizēšanu un tiesību
iejaukties Somijas iekšējo lietu kārtošanā.
Lai nodrošinātu mieru, Somija bija spiesta pieņemt šos smagos noteikumus, kuru reālizēšana dzīvē izrādījās vēl grūtāka, jo
Padomju Savienība no jebkādas pretimnākšanas, lai radītu tiešām
normālas attiecības abu valstu starpā, atteicās. Padomju karaspēks
ieņēma paredzētos apgabalus daudz ātrākā tempā, nekā tas bija
paredzēts līgumā. Civīliedzīvotāji cieta ievērojamus zaudējumus
un daļa no tiem tā arī nesaņēma atļauju izbraukt no ieņemtajiem
apgabaliem. Jaunās robežas visur nosprauda Padomju Savienībai
izdevīgāki. Padomju iestādes atteicās izmeklēt notikušos robežstarpgadījumus.
Tūlīt pēc miera noslēgšanas Padomju Savienība nostājās pret Somijas vēlēšanos ieslēgties ziemeļvalstu plānotajā aizsardzības blokā, kas
nekādā ziņā nebija vērsts pret Padomju Savienību. Somijai uzlika arvien lielākus saimnieciskus žņaugus.
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272. att. Staļina līnija.
Hitlerieši bija pārliecināti, ka karā pret PSRS gūs
uzvaru, ja vācu armijai
izdosies ātri pārraut t.s.
Staļina līniju, pasniedzot
to kā analogu Mažino
līnijai Francijā vai Mannerheima līnijai Somijā.
(T 24.07.1941.)
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273. att. Aizliegumi ebrejiem.
Liepājā ebreji drīkst iziet uz ielas tikai dažas stundas dienā.
(T 13.07.1941.)

274. att. Antisemītisks
rīkojums par gaļas iegādi.
(T 02.09.1941.)
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273. – 277. att. Pēc Latvijas okupācijas hitlerieši nekavējoties sāka īstenot antisemītisku politiku. Mūsdienu lasītāju
var šokēt naida un neiecietības apmērs, kas plūda no fašistu
oﬁciālās propagandas ruporiem un publiskotie varas rīkojumi.

275. att. Aizliegums
pārdot preces ebrejiem.
(T 30.07.1941.)
276. att. Antisemītisks
rīkojums par cukura
iegādi. (T 04.09.1941.)

277. att. Antisemītisks rīkojums
par sviesta iegādi. (T 02.09.1941.)
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278. – 283. att. Lai gan
oﬁciāla okupantu propaganda nesniedz ziņas par ebreju
nogalināšanu, tā nepārprotami norāda, ka šī iedzīvotāju
grupa tiek izstumta ārpus
likuma un sabiedrībai no tās
uz visiem laikiem ir jāatsakās.
278. att. Rīkojums par
Dāvida zvaigzni.
(T 29.07.1941.)

279. att.
Antisemītiski
aizliegumi.
(T 23.08.1941.)

280. att. Rīkojums par Dāvida
zvaigzni. (T 02.08.1941.)

281. att. Rīkojums par
ebreju reģistrāciju.
(T 24.07.1941.)

282. att. Plānotais ebreju
geto. (T 23.08.1941.)
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283. att. Dāvida
zvaigznes
ebrejiem uz
krūtīm.
(T 23.08.1941.)
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Padomju vara gāja pat tik tālu, ka piespieda Somiju iepirkt ārzemēs mašīnas un aparātus un tos nodot Maskavai. No Somijas aizveda
75 lokomotīves un 1868 preču vagonus. Tāpat Somijai bija jāpiegādā
Padomju Savienībai visas jaunajām dzelzceļstacijām nepieciešamās iekārtas ar telefona un telegrafa ierīcēm.
Somijai bija jāatlīdzina visi kara laikā nodarītie zaudējumi. No viņas pieprasīja 800 miljonus somu marku. Tālāk Padomju Savienība
pieprasīja pilnīgu kustības brīvību visā Laplandē un tai piederošās stepēs, kā arī Sulū, Torneo, Kemi, Romanienī, Kimajervi un Gillehammerā. Drīz vien Padomju Savienība paziņoja savu negrozāmo vēlēšanos
izmantot Valinkoski ūdensspēkstaciju.
Bija pagājušas tikai dažas nedēļas kopš miera līguma parakstīšanas,
kad Molotovs pieprasīja, lai Somija izdod pazīstamo nodevēju komūnistu Antikainenu un vēl dažus citus tā līdzzinātājus. Somijas valsts
prezidentam zem padomju spiediena šie noziedznieki bija svinīgi jāapžēlo. Tāpat padomju komisāri piespieda no valdības izstāties vairākus
valdības locekļus.
Atsevišķi Zili – baltās grāmatas nodaļa stāsta par Padomju Savienības spekulātīviem nodomiem Petsamo niķeļa raktuvēs.
Kopš 1934. gada minēto raktuvju koncesija atrodas kanadiešu sabiedrības rokās. Somijai nebija tiesības noslēgto līgumu vienpusīgi lauzt.
Tādēļ pēc tam, kad Padomju Savienība pieprasīja sev tiesības raktuvju
produkcijas izmantošanā, Somija paziņoja, ka Padomju Savienībai tā
var pārdot tikai daļu no produkcijas. Tas Padomju Savienībai bija nepieņemami. Molotovs 1940. g. jūnijā paziņoja, ka Padomju Savienībai svarīga ir ne tikai raktuvju produkcija, bet viss Petsamo apgabals.
Esot nepieciešami, lai angļu koncesiju turētāji no minētā apgabala pazustu. Padomju spiediens kļuva arvien lielāks, līdz Somija bija spiesta
piekāpties. Bet tad Padomju Savienība sarunas pilnīgi pārtrauca.
Kāda cita nodaļa stāsta par to, ka 1941. gada janvārī Padomju
Savienība pilnīgi pārtraukusi savu eksportu uz Somiju. Par iemeslu
šādai rīcībai uzdots, it kā Somijas ievedumi Padomju Savienībā esot
pārāk niecīgi. Līdz ar to Padomju Savienība uzsāka tirdzniecības karu
pret Somiju. Lai gan noslēgtais klīringa līgums noteica, ka preču apmaiņai starp abām pusēm jānoris vienādos apmēros, tomēr Padomju Savienība atteicās piegādāt Somijai sekojošas līgumā paredzētas
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preces: 35.000 to labības, 5000 to gāzeļļas, 14.000 to petrolejas,
18.000 to benzīna, 3000 to smēreļļas, 30 to parafīna, 1000 to mangānrūdas, 1250 to kokvilnas un 3400 to mašīneļļas.
Pieskaroties notikušajiem robežincidentiem, Zili – baltā grāmata stāsta, ka kopš miera noslēgšanas padomju lidmašīnas 85 reizes pārlidojušas Somijas robežu. Sauszemes robeža mēģināta pāriet
109 reizes. Visos minētajos gadījumos Somijas valdība iesniegusi
protestus padomju iestādēm. To lielākais vairums tomēr palicis neatbildēts. Tāpat lidojumā no Tallinas uz Helsinkiem padomju gaisa
spēki notriekuši somu pasažierlidmašīnu «Kaleva», piesavinādamies
vairāk nekā 100 kg pasta sūtījumu. Pēdējā grāmatas nodaļa stāsta
par padomju karaspēka iebrukumiem somu teritorijā pēc tam, kad
22. jūnijā bija sācies Vācijas – Padomju Savienības bruņotais konflikts. Grāmatā sīki dokumentētas arī Padomju Savienības sūtņa un
Molotova diskusijas par ziemeļvalstu defensīvo bloku. Šai sakarībā
Molotovs uzsvēris, ka Zviedrijā darbojas plašas organizācijas, kuras
gatavojas cīņai pret Padomju Savienību. Tālāk Molotovs pasvītrojis,
ka Padomju Savienībai nav patīkams apstāklis, ka Somija jautājumā
par Petsamo niķeļa rūdu izmantošanu sazinājas arī ar Vāciju. Šī gada
februārī ārlietu komisārs Višinskis paziņojis Somijas sūtnim Maskavā, ka Somija un Padomju Savienība atrodas tirdzniecības karā.
Tā visiem līdzekļiem mēģināts iespaidot Somiju, lai panāktu no tās
Padomju Savienībai labvēlīgu nostāju.»

Karaīmiem cukuru nepārdod
(T 24.07.1941.)
««Cukurs ievārījumiem» priecīgi iedzīvotāji lasa tirdzniecības departamenta rīkojumu. Un jau otrā rītā straujākie patērētāji steidzas veikalos.
«Vai jums ir cukurs ievārījumiem?» skan jautājumi. Bet ne katrā
veikalā cukura piegāde jau nokārtota. Jautātāji tomēr ir nepacietīgi un
nervozi, skraida no viena veikala uz otru. Tikko padzird, ka kādā veikalā cukurs ievārījumam dabūjams, stājas rindās un prāto – nezin’, vai tik
iznāks. Dažs cukura gaidītājs stāsta par iepirktajiem milzīgajiem ogu
krājumiem, kas aiziešot bojā, ja nedabūšot cukuru. Cukura vajadzība
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284. – 288. att. Vācu totalitārisms ekonomikā ievieš vēl
lielāku centralizāciju un kontroli,
salīdzinot gan ar Ulmaņa ekonomisko totalitārismu, gan ar
padomju sistēmu.
284. att. Aizliegums
pārdot sviestu un cukuru.
(T 30.08.1941.)

285. att. Gaļas
tirdzniecības monopols.
(T 02.08.1941.)
286. att. Kartiņu
ieviešana.
(T 19.08.1941.)
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287. att. Apgādes
grāmatiņas.
(T 20.08.1941.)

288. att. Aizliegums privātpersonām
pārdot krējumu. (T 11.08.1941.)
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289. att. Rīkojums visiem darbaspējīgajiem pieteikties Darba
pārvaldē. (T 05.08.1941.)

290 att. Sējumu
reģistrācija
(T 12.08.1941.)

291. att. Pirkumu reģistrācija pasē.
Pasē neveic atzīmi tikai par sīkiem
pirkumiem. (T 13.08.1941.)
289. – 293. att. Vācu okupanti par Vācijas kara laupījumu pasludināja visus
PSRS valsts īpašumus. Tas nozīmēja,
ka viss PSRS laikā nacionalizētais, zemi
un namus ieskaitot, kļuva par Vācijas
īpašumu. Pat agrākie namnieki, rūpnieki
un citi bagātie Latvijas pilsētu iedzīvotāji
kļuva par algādžiem vācu okupantiem
piederošos uzņēmumos.
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292. att.
Rīkojumi par
lauksaimniecības
nodevām
(T 20.09.1941.)

293. att. Nacionalizēto muižu
pārņemšana. (T 25.08.1941.)
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294. att.
Komunistu
terors.
(T. 30.07.1941.)

295. att. Iespējamie čekas
upuri. (T. 20.08.1941.)
296. att. Dokumenti
par izsūtīšanu
(T. 20.08.1941.)

294. – 298. att. Padomju varu atmaskojoši dokumenti un liecības.
Padomju armija pameta Latviju
lielā steigā, un liela daļa slepeno
dokumentu nonāca vācu rokās.
Atkāpšanās taču notika neorganizēti, pametot arhīvus, neiznīcinot visus
dokumentus. No 1941. gada jūlija
okupācijas avīzes sāka publicēt
to informāciju, kuru padomju vara
cītīgi slēpa.
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297. att.
Dokumenti par
izsūtīšanu. (T
08.08.1941.)

298. att.
Nezināmi tiesu
spriedumi. (T.
02.07.1941.)
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pēkšņi kļuvusi tik liela, ka pilnīgi aizmirsts rīkojuma noteikums, – cukuru ievārījumiem var saņemt līdz 15. augustam. Un bez zemenēm
gaidāma vēl bagātīga citu ogu raža – jāņogas, avenes, upenes. Vai dedzīgie cukura pircēji nepadomātu arī par šo ievārījumu sagatavošanu?
Cukura krājumi sagatavoti un visi, kam tiesības to saņemt, cukuru
pilnā mērā arī dabūs. Tāpēc veltīga kņada un drūzmēšanās, nepamatota baiļošanās – kad tik nu es dabūtu, ka tik nu man pietiktu.
Rīkojumā noteikts, ka žīdiem cukuru ievārījumam nav tiesība saņemt.
Bet žīds nebūtu žīds, ja nemēģinātu iegūt to, kas tam nepienākas. Piemēram, Vāgnera ielā, Vienības veikalā ienāk tipiska žīdiete un pasniedz pārdevējai pasi. «Zāra Novicka», lasa pārdevēja. «Vai neesat žīdiete?» – «Nē,
es ir karaīm tautības.» – «Bet kas tie karaīmi tādi ir,» (Karaīmi – žīdu sekte) jautā pārdevēja. «Jūs nerunā, palas iekš literātūr. Es grib cukur un jums
man to jādod.» Apzinīgā pārdevēja tomēr Zārai cukuru nedod, norādot
pircējai ierasties vēlāk. Zāra tomēr otrreiz veikalā nav rādījusies.
Veikalu pārdevējiem stingri jāievēro tirdzniecības departamenta rīkojuma noteikums, ka žīdiem cukuru ievārījumiem nedrīkst izsniegt,
vienalga, vai viņi uzdodas par karaīmiem, poļiem, vai vēl kādas citas
tautības piederīgiem.»

Nepaklausīgie nonāks koncentrācijas
nometnēs
Brīvkunga von Medem’a norādījumi Zemgales lauku dzīves vadītājiem (T 21.08.1941.): «Zemgales apgabala komisāra brīvkunga von
Medem’a aicināti, aizvakar Jelgavas pilī pulcējās 41 pagasta pārstāvis, lai uzklausītu norādījumus turpmākā darbā un ziņotu par dzīvi
pagastos. Aktu zālē apgabala komisāru brīvkungu von Medem’u, ko
pavadīja adjutants von Grabe, apgabala komisāra štāba priekšnieks
Fehre, rotmistrs Pomerehne un Jelgavas apr. saimniecības vadītājs
Christianmeyr’s, apsveica Jelgavas apr. vecākais Ed. Ulmanis un apr.
valdes darbiniece Birnīte pasniedza rozes.
Apsveicinājies ar katru pagasta pārstāvi un uzklausījis viņu ziņojumus par boļševiku aizvesto personu skaitu katrā pagastā, apgabala
komisārs savā runā, starp citu, teica: «Darbs var sekmēties tikai tad, ja
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299. att. Vācu okupantu attieksme pret Latvijas valstiskumu. Okupanti neatjaunos pat valstiskuma surogātu. Pirmās pazīmes par to, ka okupācija neatjaunos valstiskumu, bija manāmas
jau 1941. gada augusta sākumā, kad Latvija tika iedalīta Austrumu okupācijas apgabalā un
vācu dokumentos oﬁciāli dēvēta par agrāko Latvijas brīvo valsti. (T 08.08.1941.)

ir pilnīga iekšējā drošība. Tāda jums jau ir un būs arī turpmāk. Lai par
šo drošību gādātu un rūpētos, tad arī Vācijas valsts un tautas Vadonis
Ādolf’s Hitler’s iecēlis mani par šī apgabala komisāru. Vācu karavīrs jūs
atbrīvojis no boļševiku jūga, un mierīgās dzīves iespējas jums sagādā un
sargā vācu ieroču spēks. Uzņemoties apgabala pārvaldi, mans pirmais
rīkojums atjaunoja vecās saimniecības.
Es atradu, ka nepieciešams vēl pirms ražas novākšanas likvidēt
absurdo 10 ha sistēmu. (Rīkojums Zemgales apgabalam izdots š.
g. 4. augustā un tanī, starp citu, noteikts: «Lielinieku valdīšanas
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300. att. Ieņemta Tallina. Tallinas iekarošana iezīmēja zināmu lūzumu Vācijas attieksmē pret
Baltiju. Pēc Tallinas iekarošanas koķetēšana ar latvisko patriotismu izbeidzās un no latviešiem
pieprasīja tikai paklausību un precīzu okupantu rīkojumu izpildi. (T 29.08.1941.)

periodā no vecsaimniecībām atdalītās un jaunajiem zemes ieguvējiem nodotās apm. 10 ha lielās saimniecības līdz turpmākam
tiek nodotas agrāko zemes īpašnieku apsaimniekošanā atpakaļ.
Viss tur piederīgais dzīvais un nedzīvais inventārs tiek nodots veco
saimnieku darba rīcībā, jo viņi turpmāk atkal atbildīgi par ražas
ievākšanu un nākamā gada ražas nodrošināšanu visā tiem padotā
saimniecībā. Šim rīkojumam ir pagaidu raksturs un tas nenozīmē
īpašuma tiesību grozīšanu.»)
Rīkojums nav domāts dažu cilvēku resp. vecsaimnieku personīgo
interešu apmierināšanai, bet gan tas izdots vispārības labā, lai lauku
apstrādāšanas un ražas novākšanas darbs noristu normāli un ar labiem
panākumiem. Tā kā pagastos ir dažādi apstākļi, tad arī turpmāk izdošu
dažādus rīkojumus lauksaimniecības jautājumu kārtošanai.
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301. att. Latvija iekļauta Austrumu okupācijas apgabalā 1941. gada 15. septembrī. Notika
pilnīga noteikumu, cenu, algu utt. novienādošana visā Austrumu okupācijas apgabalā.
(T 15.09.1941.)

Mana vissirsnīgākā vēlēšanās, lai, atrisinot šo desmit hektarnieku
jautājumu, neceltos nekādi asumi un rīvēšanās veco un jauno saimniekotāju starpā. Lai nebūtu nekādas abpusējas izrēķināšanās. Kā vecajiem, tā jaunajiem zemes apstrādātājiem tagad jāveltī visi spēki ražīgam darbam, kas nāktu par labu plašākai sabiedrībai.
Es gribu no jums, pagastu vecākie, dzirdēt, kur mani rīkojumi labi
izpildīti un kur būtu kaut kādi trūkumi, lai tos varētu nekavējoties
novērst.
ja kāds no līdzšinējiem 10 hektaru gabalu lietotājiem kaut
kur izrāda kaut mazāko pretestību vai arī apzināti traucē normālu darba norisi, tad tādu nekavējoties nodot apriņķa priekšniekam apcietināšanai un pēc tam to nosūtīs spaidu darbos citā
rajonā. Rīkojumu es esmu izdevis, un tas arī noteikti jāizpilda.
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Ja kāds vecsaimnieks iedomāsies apieties slikti ar bijušiem 10 ha
lietotājiem, pašreizējiem vecsaimniekiem pakļautiem strādniekiem, tad lai tāds vecsaimnieks rēķinās ar to, ka es viņam atņemšu tiesības pārvaldīt īpašumu, izlikšu viņu no mājām. Sociālie
pienākumi jāievēro visiem.
Ja jums jautājumu atrisināšanā rodas kaut kādas grūtības, kurām
nav iespējams tikt pāri pašu spēkiem, tad griežaties pie apriņķa vecākā,
tas jautājumus izšķirs.
Manu rīkojumu pildīšanā jums jāatmet katra nolaidība, nenoteiktība, vienmēr jums jāizšķiras ātri un pilnīgi.
Savas inspekcijas braucienos esmu novērojis, ka vēl daudzās vietās
manus rīkojumus pareizi izpilda tikai 60 proc. apmērā, ir tomēr arī
vietas kur 80 un pat 90 proc. apmērā. Dažās vietās pagastu vecākie vēl
jauni gados, tie nav lietas kursā, kaut arī tie vēlas tikai labāko. Tādi
jānomaina, jo pagastu vecākiem jābūt savā pagastā tādai autoritātei,
kas var droši un noteikti vadīt pagasta dzīvi augšup. Un tieši ar savu
personīgo autoritāti jūs vislabāk iespēsit likvidēt desmit hektarnieku
jautājumu.
Ceru, ka neraugoties uz lielajām grūtībām – zirgu, mašīnu un
strādnieku trūkumu – jūs, pagastu vecākie, darīsiet visu, kas jūsu spēkos, lai jums pakļautos pagastos tiktu novākta visa raža, katrs grauds.
Uzaiciniet savus pagasta iedzīvotājus palīdzēt viens otram kā pie ražas
novākšanas, tā arī pie zemes apstrādāšanas. Ar līdzšinējo darbu uz laukiem, cik man bijis izdevības to novērot, esmu ļoti apmierināts. Prieks
redzēt, kā zemnieks, apzinādamies svarīgo laikmetu, kopj savu lauku
pat līdz vēlai vakara stundai.
Pagastu vecākie, jūs redzat, ka jūs vada nevis no kancelejas zaļā
galda, bet gan apskatot visu uz vietas. Tā tad esat sagatavoti, ka es kuru
katru brīdi varu pēkšņi pie jums ierasties un prasīt jums norēķinu par
jūsu saimniekošanu.
Tāpēc apsveriet visi, vai jums ir pietiekoši daudz laika un pietiekoši daudz autoritātes, lai pildītu jums uzticētos pienākumus atbildīgajā darbā. Ja kāds domājas sevi esam neatbilstošu, sakiet, es jūsu vietā
iecelšu citu, jo darbam jāiet normāli. Es ceru un ticu, ka jūs neviens
nežēlosit visus savus spēkus cīņai par labāku nākotni, cīņai pašreizējos
grūtos apstākļos.
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302. att. Vācu okupācijas īstā seja. Par to, kā vācu okupācijas postu un noziegumus izjuta un
redzēja iedzīvotāji, oﬁciālie dokumenti un propagandas materiāli liecina visai maz. Par vāciešu
okupācijas īsto seju daudz labāk liecina arhīva foto. Ebreju nošaušana Šķēdē. Liepājas rūpnīcas
Kursa strādniece Roza Purve, viņai blakus māte. Liepājas novads, Šķēde, 15.12.1941. Foto
autors: Gestapo Liepājas nodaļas hauptšarfīrers Kārlis Strots. (LKFFDA, 20011P)

Tad vēl otrs jautājums, kuru es gribētu ar jums kopīgi noskaidrot. Tas ir – iekšējā drošība laukos. Vienreiz jānāk pie pilnīgas skaidrības, vai jūsu pagastā ir vēl kādi bēguļotāji – komunisti un kareivji,
un cik to, lai mūsu karavīri tos varētu reiz par visām reizēm likvidēt.
Es saprotu, ka tauta pārdzīvojusi smagus laikus, ka tā kļuvusi nervoza, tāpēc es jums saku, laucinieki var būt pilnīgi pārliecināti, ka tie
tagad dzīvo pilnīgā drošībā; baumas jāapkaro uz stingrāko. Nedrošības vairs nav!
Vēlreiz atkārtoju, ka dažādas nepamatotas baumas nodara zaudējumus ražīgam lauksaimniecības darbam. Novērsiet traucējumus
no savas puses, un es jums apsolu, ka darīšu visu, ko spēšu no savas
puses jūsu labā, jo es vēlu jums to labāko. Jūsu ražojumi tiks la437

bāk izvērtēti, saņemsit augstākas cenas, lauksaimniecības kultūrālais
līmenis tiks pacelts.»
Sekojošās pārrunās Salgales pag. vecākais J. Segliņš aizrādīja, ka
laukos neesot skaidrības, vai boļševiku zemes reforma arī turpmāk pastāvēšot. Uz to apgabala komisārs aizrādīja: «Rīkojums nosaka gaiši,
ka boļševiku atdalītie desmit hektari atdodami atpakaļ vecā saimnieka
rīcībā. Nevar vairāk pastāvēt nekāda boļševiku reforma, un kas ar to
negrib un nevar samierināties, tas nekavējoties izolējams. Īpašuma piederības jautājums vēl pašlaik atklāts, jo mums vēl daudz citu svarīgu
jautājumu.
Nacionālsociālistiskais uzskats nosaka, ka katrs zemnieks, kas apstrādā zemi, ir tās zemes pārvaldnieks, kuru viņš apstrādā. Īsts zemkopis
neskatās uz to, vai viņu sauc par zemes īpašnieku vai pārvaldnieku, bet
gan uz to, lai viņš varētu zemi apstrādāt ar prieku un mīlestību. Viņš
pieliek visas pūles, lai zeme dotu aizvien vairāk un vairāk. Darbs un atkal
darbs ir viņa laime. Neviens zemkopis taču nestrādā tādēļ, lai visu ražoto apēstu viens pats, bet gan, lai dotu arī citiem. Samaksu par saviem
ražojumiem viņš nesaņem tādēļ, lai varētu vest bezrūpīgu dzīvi, bet gan,
lai pārpalikumu ieliktu saimniecībā, lai tā dotu aizvien vairāk. Un kas
šādā veidā darbojas, tas sevi var skaitīt par mūžīgu zemes īpašnieku, bet
pārējie sevi tikai par pārvaldniekiem, kurus var arī atcelt. Pie mums nav
arī pieņemts vadīt lauku saimniecības no pilsētām.
Pieejot šejienes apstākļiem, gribu atzīmēt, ka boļševiku piešķirtie 10 ha arī nebija jauno apsaimniekotāju īpašums, tie bija nodoti
tikai lietošanā, tā kā tagad nevar būt nekāds strīdus par īpašuma
tiesībām.
Tad tālāk, boļševiki atdalīja no vecsaimniecībām zemi nemaz nezinādami, vai būs, kas to apstrādā, vai nē, tas viņiem bija vienaldzīgi.
Lai izdalītu visus sagatavotos gabalus, tad zemi piešķīra gan poļiem,
gan krieviem.
Es vēl atradu daudzus 10 ha gabalus, kas stāvēja neapstrādāti.
Vai šādu nekrietnību var ciest? Gluži vienalga, kam tā zeme turpmāk
piederēs, bet tagad jābūt vienam, kas atbild par zemes kārtīgu apstrādāšanu un izmantošanu. Ar rīkojumu nepārprotami noteikts,
kas turpmāk ir atbildīgs par zemes kārtīgu apstrādāšanu un ražas
novākšanu. Kas savus pārvaldnieka pienākumus nepildīs kārtīgi vai
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303. att. Neglaimojoši vēstures fakti. Tikai, par lielu nožēlu mums visiem, ir jāsaka, ka bieži
vien notika tieši tā, kā redzams šajā arhīva foto. Vācieši pavēlēja, bet vietējie pakalpiņi tūdaļ
pat par atalgojumu pieteicās izpildīt nāvessodu nolemtajiem. Otrais pasaules karš. Vācu okupācija. Publiska nāves soda izpilde pakarot. Ostlande, Latvijas ģenerālapgabals. (LKFFDA,
182697P)

kas tos gribēs pildīt, pats atrodoties citā vietā, to no pienākumu
pildīšanas atcels un viņa vietā ieliks citu, jo no zemes jāizņem viss,
ko tā spēj dot.
Nolaidīgi saimniekojot, mums būtu jāpiedzīvo zināmas grūtības.
Vēlreiz aizrādu, ka vecsaimnieki nedrīkst izrādīt nekādu uzpūtību un
atriebību. Jums jāsaka nevis, ka tā zeme un govs ir jūsu, bet gan, ka jūs
mākat saimniekot labāk. Un es domāju, ka tas ir arī taisnība.»
Sanāksmes noslēgumā apgabala komisārs vēl teica: «Gribu jums
jautāt, vai mans rīkojums ir jums palīdzējis ražas ievākšanas kampaņā,
vai tas to ir atvieglojis?» Saņēmis piekrītošu atbildi, komisārs turpināja:
«Vēl reiz es jums atgādinu, ka visus tos, kas kavē normālu darbu,
nekavējoties ievietos koncentrācijas nometnēs. Visiem iedzīvotājiem jāzina, ka šeit valda kārtība, noteiktība un spēks.
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Ja jūs būsit enerģiski pagasta dzīves kārtotāji, es jūs vienmēr atbalstīšu un, ja jūs kādreiz nevariet nodibināt kārtību, sauciet mani, es
esmu jūsu rīcībā, es jums palīdzēšu kārtību nodibināt. Novēlu jums
visiem labu ražu, mieru un darbu. Strādāsim visi roku rokā, lai dzēstu
smagā laika sistās brūces!»

Tēzes, par kurām mēs aicinām diskutēt:
 1) Pat virspusēji salīdzinot padomju sistēmu un vācu okupāciju, ir jāsecina, ka, vācu armijai
ienākot Latvijā, tika izveidots
patiesi baiss okupācijas režīms,
kurā, vismaz sākotnēji, Latvijai
nebija paredzēta pat autonomija
vai kāda suverenitātes imitācija.

 2) 1941. gada septembrī, kad
Latvija tika iekļauta Austrumu
okupācijas apgabalā, Latvijas
neatkarība tika pilnīgi iznīcināta.

Šīs nodaļas turpinājums un pilnīgs Otrā pasaules kara izvērtējums, Kārļa Ulmaņa traģiskais liktenis, leģiona izveide u.c. tiks
aplūkots grāmatas otrajā daļā.
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Nobeigums
Juris Paiders. Ikviens sabiedrības loceklis vienmēr atrodas noteiktas ideoloģijas laukā. Mēs dažkārt pat varam nepamanīt šo ideoloģiju,
mēs varam izturēties pret to skeptiski. Fundamentālā problēma ir tā, ka,
dzīvojot šādā ideoloģiskā laukā, mēs ietekmējamies no šīs ideoloģijas un
bieži pieņemam kā patiesību šķietamus sīkumus, kurus vienkārši nepārbaudām vai nevaram pārbaudīt. Tā tas ir noticis pēdējos 20 gados attiecībā uz Latvijas vēsturi. Oficiāli tika uzturēta ideoloģiska konstrukcija,
kurā tika parādīta ideoloģiski vajadzīga aina, kas ir lielā pretrunā ar to,
kā patiesībā ir bijis. Tiek definēta viena dogma – bija okupācija. Tiek
rādīts tikai 1940. gada 17. jūnijs un tālākie notikumi, neapskatot vairāku
gadu periodu, kas notika pirms tam, kādi procesi pirms tam ir bijuši.
Igors Jurgens. Vēsture nav jāuztver pārāk vienkāršoti. Viens lēmums,
kas no tā laika taktiskā vai stratēģiskā viedokļa šķiet pareizāks, var atstāt
ilgtermiņa sekas uz daudziem gadu desmitiem. Staļinam lēmumi par masveida kolektivizācijas uzsākšanu un izsūtīšanu šķita dabiski un atbilstoši
valsts ideoloģijas un attīstības loģikai. Tikai, manuprāt, tieši šie lēmumi
bija iemesls, kāpēc padomju vara pazaudēja lielas iedzīvotāju daļas simpātijas. Ja nebūtu šādu represiju un vardarbības, tad liela iedzīvotāju daļa,
manuprāt, vairāk nekā puse, būtu labprātīgi pieņēmusi, ka viņu dzimtenē
tiek īstenots kreiss attīstības modelis. Manuprāt, orientācija uz bezjēdzīgi
noteiktiem termiņiem un ideja, ka visus var vest uz laimi pēc vienas receptes, atstāja ļoti negatīvu ietekmi, kas izpaudās desmitiem gadu garumā un
savu aktīvo izpausmi īstenoja jau pēc PSRS sabrukuma.
Esmu pārliecināts, ka tā laika lēmumos par Latviju netika ņemts vērā,
ka trīsdesmito gadu beigās Latvija jau galvenajos vilcienos bija izveidojusies par zemi ar Rietumu civilizācijai atbilstošu uztveri un domāšanu.
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Tāpēc reakcija bija pretēja tai, kuru gaidīja padomju vara. Varam vilkt
paralēles ar Latvijas 19. gadsimta vēsturi. Kad vācu baronu spiediens
kļuva nepanesams, tad latvju zemnieku protesti izpaudās masveida pārejā uz pareizticību. Atbilde uz padomju varas nesaprātīgo politiku pret
Latviju bija iekšēja pāreja uz antisovjetisku attieksmi.
Jānis Urbanovičs. Man liekas, ka līdzīgas paralēles var vilkt, bet es
tās vilktu savādāk. Ulmanim un tā laika politiskajai elitei bija saprotams
mērķis – pārvaldīt valsti pēc saviem priekšstatiem un savas izpratnes par
racionālu pārvaldi. 1990. un 1991. gadā, kad Latvijā no jauna tika izvēlēta valsts pārvaldes forma, tad, līdzīgi, kā jau tas bija, izvēloties valsts likteni 1939. gadā, visi citi viedokļi tika definēti kā nepareizi, kā kaitīgi un
pat pretvalstiski. Tolaik iestrādātais totalitārais diskusiju neiespējamības
stils lielā mērā ir saglabājies un visspilgtāk izpaudās 2008.-2011. gadā,
kad izšķirīgi lēmumi par valsts nākotni, ekonomisko neatkarību un valsts
ekonomikas nākotni tika pieņemti tikpat šaurā (ja vēl ne šaurākā) lokā kā
Ulmaņa laikā. Tikai tagad harizmātiskā Ulmaņa vietā ir grāmatvediski
domājošais Valdis Dombrovskis. Tieši tāpat kā tolaik – ļoti šaurs loks
izdara izvēli, kas ietekmēs Latvijas valsts attīstību uz gadu desmitiem, un
deklarē Valūtas fondam vai Eiropas Komisijai, ka tā ir tautas izvēle. Principā nekas nav mainījies. Tikai politiskās varas elites izvēles detaļas tiek
saskaņotas nevis ar Staļina rokaspuišiem, bet Valūtas fonda ekspertiem.
Lai iedzīvotāji nepamanītu līdzību, tiek konstruēta ideoloģiska klišeja par okupāciju, kuras ietvaros pati diskusija par vārdu «okupācija»
jau ir nodevība. Bija okupācija vai nebija? Ja tu šaubies – tu esi svešs!
Juris Paiders. Jāsaka, ka svaigākās vēsmas ir vēl stingrāk «aizbāzt
mutes» un ieviest kriminālatbildību par okupācijas noliegšanu.
Jānis Urbanovičs. Te ir vēl viena vēsturiskā paralēle. Pēc būtības
tās nav lielas pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējiem laikmetiem. Ir viens
pareizais priekšstats – uzvarējušās grupas uzstādījums. Uzvarētāji raksta
ideoloģiju: šīs te ir labās un šīs – nepareizās domas un idejas. Ja kāds
grib debatēt par okupāciju, lūdzu, neielaidieties ar viņu diskusijās, viņš
jau ir noziedznieks, nav ko jums ar viņu debatēt... Labie un sliktie... Par
nesenās pagātnes interpretāciju Latvijā šaubīties joprojām nedrīkst. Ar
ko mēs atšķiramies no 1918. – 1940. gada Latvijas? Atjaunojot 1937.
g. Civillikumu, mēs esam «restartējuši» Ulmaņa pirmo republiku – tieši
Ulmaņa, nevis Kvieša vai Čakstes – līdz ar tās ideoloģiju un dzīvojam
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tajā. Ir mainījušies aktieri, ir mainījušies līderi, vīri un sievas. Un mums
joprojām nav difūzija starp Latvijas krieviem un Latvijas latviešiem. Jo
visu laiku tiek ideoloģiski raidīts signāls, ka ir labie un sliktie, mūsējie un
svešie. Un okupācija, ja mēs runājam par to, ideoloģiski tiek pacelta dievības līmenī. Līdz ar to – nekādas analīzes. Un nedrīkst runāt par to, ka
ir bijis slikti, bet jaunajai paaudzei tiek piedāvāts Ulmaņa kults. Jo tālāk
no tā laika, jo tas šķiet labāks un jaukāks. Cilvēkiem, kas tajos gados bija
jauni, šķita, ka zāle ir zaļāka un debesis – zilākas, jo pats viņš bija spraunāks. Tā ir nostalģija. Tas ir normāli.
Nostalģija un atgriešanās pie vecās Satversmes sekmējas ar to, kāpēc
mēs tagad tik slikti dzīvojam.
Mums ir jāārstējas. Faktiski visiem, kas dzīvo Latvijā, vajadzētu
pamazām apgūt rietumnieciski protestantisku pasaules uztveri. Iedrošināties būt ar savu viedokli. Tad vajadzība pēc vadoņiem ir mazāka,
bet vadoņi, ja viņus kritiski vērtēs, strādās ar mazāku kļūdu un pieļauto aplamību daudzumu. Mūsu lielā problēma Latvijā ir tāda, ka mēs
neesam kritiski. Tiklīdz kāds kļūst par premjeru vai premjera partiju,
neatkarīgi no tā, ko pēc tam par viņu teiks, viņš jūtas varens, jo viņš ir
vara, mūsu glābējs. Vai tas nav kaut kas pazīstams?
Juris Paiders. Ja runājam par citām vēstures paralēlēm, tad ir mainījusies forma un mainījusies politikas izpausme. 21. gadsimta sākums,
bet īpaši – 2011. gada Lībijas notikumi,- parādīja, ka lielvaras veido
savu politiku ar mazām valstīm no brutāla spēka pozīcijām. Respektīvi,
notiek brutāla lielvaras interešu realizācija mazas valsts teritorijā, nekādā
veidā nerēķinoties nedz ar šīs mazās valsts interesēm, nedz ar kaut kādu
tautas noskaņojumu un tamlīdzīgi. Gan 1939. gadā gan 2011. gadā mazās valstis ir izvēles priekšā – vai nu piekrist globālai sadalei un ļaut savas
valsts teritoriju integrēt citas lielvaras interešu sfērā vai nē. Latvija 1939.
gadā piekrita, līdzīgi kā piekrita arī Igaunija un Lietuva. PSRS karaspēks
ienāca Latvijā 1939. gada oktobrī. Tolaik 25 000 karavīru lielais armijas
kontingents tika sagaidīts, spēlējot valsts himnas, sakot runas, izrādot
draudzību. 1939. gada oktobris bija brīdis, kad notika izšķiršanās. Vadonis piekrita, bet iedzīvotāji neprotestēja, nerīkoja sacelšanos. Valsts
labprātīgi izvēlējās padoties vienai lielvarai, kuras interešu sfērā mēs
vēlāk tikām ierakstīti uz pusgadsimtu. Vara padevās un iztapīgi darīja
visu, ko lielvara no mums pieprasīja. Lielā mērā no 1939. gada oktobra
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sākās plānveidīga Latvijas sagatavošana integrācijai PSRS interešu sfērā.
Līdz ar to nav īsti pamata lietot terminu «okupācija». Par Poliju 1939.
gada septembrī nav šaubu. Polija tika okupēta. Latvijā valsts vadījās no
iedzīvotāju noskaņojuma. Liela daļa iedzīvotāju bija piedzīvojusi Pirmā
pasaules kara šausmas, kad frontes līnija šķērsoja Latviju. Labprātīga
piekrišana aneksijai šai iedzīvotāju daļai šķita mazāks ļaunums nekā no
militārā viedokļa bezjēdzīga pretošanās. Tāpēc runāt par Latvijas okupāciju 1939. un 1940. gadā principā ir grēkot gan pret patiesību, gan
arī veidot uz meliem balstītu ideoloģisku konstrukciju.
Protams, daudzi vēlas, lai pret mums attieksme būtu kā pret Poliju vai Somiju, kuras izvēlējas bruņoti pretoties agresoriem. Tikai mēs
neveicām šādu izvēli. Attiecībā pret šo periodu lietot terminu «okupācija», man šķiet, nav vēsturiski pareizi. To, kas notika var apzīmēt ar
«labprātīga piekrišana aneksijai».
Jānis Urbanovičs. Tam nav nekāda sakara ar to slodzi, kas tiek
likta vārdam «okupācija», ko sākumā jau mēs iztirzājām. Ja šaubies
par okupāciju, tu neesi savējais, tu esi svešais. Līdz ar to testēšana par
okupācijas faktu arī notiek totalitārisma tradīciju garā un kalpo kā pierādījums šīm tradīcijām, kas ir dzīvas. Jo citas slodzes nav.
Tie, kas cīnās par okupācijas vispārēju atzīšanu, to dara tikai, lai
attaisnotu sabiedrības segregāciju, šķelšanos un izolāciju.
Juris Paiders. Varētu minēt vienu līdzību. Notikumus 1939. un
1940. gadā var salīdzināt ar divu karavīru rīcību. Viens ir karojis, šāvis,
cīnījies, smagi ievainots (kā Polija) un nonācis pretinieka gūstā. Otrs
karavīrs izlēma, ka pretošanās pārspēkam ir bezjēdzīga, un padevās gūstā bez neviena šāviena (Latvijas izvēle). Jautājums – kurš no viņiem ir
karojis? Nav šaubu, ka tas, kurš ir šāvis, cīnījies un saņemts gūstā, smagi
ievainots, ir karojis (ir okupēts). Bet otrs? Vai varam par karotāju saukt
to, kurš, parādoties ienaidniekam, ir pacēlis rokas, atdevis visus savus
ieročus, visu savu mantību un nodevis sevi uzvarētāju žēlastībai?
Jānis Urbanovičs. Laba līdzība, jo tagad karavīrs, kurš padevās bez
neviena šāviena, sāks visiem, sākot ar mācību grāmatām un noslēdzot
ar Eiroparlamenta tribīni, stāstīt: «Es taču biju okupēts, man pienākas
tādi paši pagodinājumi kā ikvienam, kas varonīgi cīnījās!» Latvijas rīcība 1939. gadā nelīdzinās karavīram, kurš kā Polijas armija 1939. gadā
bezcerīgā cīņā turpināja pretoties.
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Jā, bet Latvija ir aizmirsusi šo faktu...
Juris Paiders. Mums pašiem var nepatikt šāds salīdzinājums. Mēs
noteikti negribētu, ka citi šādi interpretē Latvijas varas rīcību un izvēli.
Mēs sakām – tā bija okupācija –, lai gan patiesībā tā nebija okupācija. Ir notikusi aneksija. Noskaidrot, vai tautas vairākums atbalstītu Ulmaņa valdības izvēli, tagad nav iespējams. Turklāt Latvijā 1939.
gadā pārvaldes sistēma bija autoritāra ar totalitārisma elementiem. Šāds
jautājums iedzīvotājiem nevarēja tikt uzdots.
Jānis Urbanovičs. Turklāt Latvijas Satversmē bija un joprojām ir
aizliegts referendumā izvirzīt jautājumu par karadarbību. Satversmes
73. pants: «Tautas nobalsošanai nevar nodot budžetu un likumus par
aizņēmumiem, nodokļiem, muitām, dzelzceļu tarifiem, kara klausību,
kara pasludināšanu un uzsākšanu, miera noslēgšanu, izņēmuma stāvokļa izsludināšanu un tā izbeigšanu, mobilizāciju un demobilizāciju,
kā arī līgumus ar ārvalstīm.» Latvijas Satversmes veidotāji labi saprata,
ka lielākā daļa iedzīvotāju, neatkarīgi no starptautiskiem apstākļiem vai
racionāliem argumentiem, var būt pret karu.
Tomēr ir lietas, ko nevar savienot. Ja mēs sakām, ka bija okupācija,
tad nedrīkstam glorificēt Ulmani. Vienlaikus vadonis bija labs un izvēlējās padoties, un vienlaikus bija okupācija. Tas neiet kopā, bet Latvijā
tas strādā.
No otras puses, okupācija ir kā vīģes lapa tam, ko daudzi uzskata par
nodevības kaunu. Tanki bija, tātad – bija okupācija. Vārds «okupācija»
tika pieņemts, lai ar šo jēdzienu noslēptu kaunu par nepretošanos.
Juris Paiders. Nenovelsim visu uz Ulmani. Ulmanis nebija viens.
Ap viņu bija ministri, ģenerāļi un vadītāji, bez kuriem viņš nebūtu
varējis vadīt valsti. Viņš bija tikai piramīdas virsotnē. Lēmumi nebija
vienpersoniski. Ja viņš pieņemtu lēmumu, pret kuru iebilstu visi viņa
apkārtnē, viņš nevarētu šo lēmumu īstenot. 1939. gada oktobra izvēle ir
Latvijas politiskās elites lēmums. Savukārt, ja tauta nesabotē politiskās
elites lēmumus, tad tauta ar savu neprotestēšanu apstiprina (leģitimizē)
elites izvēli. Manuprāt, redzot, kas notiek visā Eiropā, pret šo lēmumu
nebija ko iebilst sabiedrības lielākai daļai. Tāpēc 1939. un 1940. gada
notikumus saukt par okupāciju, ja mēs ar okupāciju saprotam tiešu
militāru iekarošanu, nevar. Bija skaidra Latvijas vadības gribas izpausme – ja mēs esam šajā interešu sfērā, tad mēs esam gatavi paklausīgi
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tajā integrēties. Un, lūdzu, atstājiet mums kādus neatkarības atribūtus,
kaut vai ierobežotu rīcības brīvību. Bet diemžēl Staļins šos lūgumus
neuzklausīja, aneksija beigu beigās izvērtās inkorporācija savienotās republikas formā.
Kas notika tālāk, pēc integrācijas PSRS? Cenzūra bija, totalitāra
ekonomika izveidota, vadoņa kults palika, tikai nomainījās vadoņa
personība. Tika ieviesti vairāki jauninājumi – strādājošo apdrošināšana, valsts sistēmā strādājošo darbinieku bērnu atbrīvošana no skolas
maksas, prasības pēc sieviešu līdztiesības, pēc tautu draudzības u.c.
Taisnības labad ir jāpiebilst, ka Vācijas 1941. gada okupācijas režīms
Latvijā neparedzēja pat tādu autonomijas formu, kādu tai deva padomju
republikas statuss.
Jānis Urbanovičs. Ciniski bīdot okupācijas tēmu, politiskā elite
dara to pašu, ko padomju elite. Un pieļauj to pašu kļūdu. Uz meliem,
uz nestabila pamata tiek būvēta vēsture. Vēsturei, vēstures izpratnei
jāparedz darba kārtība arī nākotnē. Ja tu tagad pagātni vērtē nepareizi,
tad arī nākotni būvē nepareizi. Tā ir aksioma.
Protams, tas atbilst tai teorijai, ka totalitāra vara bāzējas uz masu
atbalstu. Tātad, arī Latvijas masas tika uzrunātas ar šiem labumiem –
bezmaksas izglītību, bezmaksas medicīnu un apdrošināšanu. Taisnība
un līdztiesība.
Ulmanis bija taisnīgs vadonis. Tomēr Ulmanis sagatavoja Latvijas
sabiedrību totalitārismam. Par to var pārliecināties, izsekojot, cik viegli
Latvijas sabiedrība pieņēma jaunā vadoņa kultu un cik viegli komunisms nomainīja nacionālisma propagandu. Pārsvarā masas bija gatavas
piekrist varas diktātam, galvenais, ka tā ir pareizā jeb vadošā ideoloģija.
Sabiedrība bija gatava pieņemt jebkuru ideoloģiju, ja tā nāca no varas.
Tagad ir visai līdzīgi. Kas ir kritērijs, vai tā būs pareiza sapratne vai nepareiza? Tai ir jānāk no varas. Ja priekšlikumi nāk no varas nesējiem,
tad tie ir pareizi, ja nāk no pretpola, no opozīcijas, tad tie ir slikti. Vienīgais kritērijs – taisnība ir tikai varai! Mēs tagad dzīvojam tieši tāpat.
Vara ir taisnības arbitrs un soģis. Vara drīkst jebkādā veidā mainīt likumus, ideoloģiju, mainīt pati sevi, mainīt vadoņus. Vara drīkst visu, vara
ir no Dieva. Un, ja ir totalitāra sabiedrība, nevar būt netotalitāra valsts.
Igors Jurgens. Taču vēsturi nevar pagriezt atpakaļ, un vienīgais, ko
var teikt, attaisnojot 20. gadsimta līderus, – ka nav iespējams pieņemt
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pilnīgi un absolūti nevainojamus lēmumus. Ikvienā lēmumā būs zināmas nepilnības. Varbūt nebūsim soģi. No šodienas zināšanu skatpunkta citus pamācīt un nosodīt ir ļoti viegli. Valstsvīri, kas tolaik pieņēma
lēmumus, nezināja un nevarēja zināt, kāda būs nākotne un cik pareiza
vai nepareiza būs viņu izvēle no nākotnes skatpunkta. Mums tā laikmeta diženie cilvēki ir jāieņem tādi, kādi tie bija. Mums nevajag tagad
konstruēt jaunas klišejas, kuras vēlāk mums traucēs dzīvot, strādāt un
sadarboties. Tas, ko no savas puses varu darīt – sadarboties, lai tiktu
pavērtas tās neskaidrās Latvijas un Krievijas attiecību lappuses, par kurām Krievijas arhīvos ir pieejami materiāli. Tas jādara, lai mēs labāk
saprastu gan to laikmetu, gan to cilvēku motīvus, kuriem liktenis bija
lēmis pieņemt izšķirīgus lēmumus savu tautu un valstu vārdā.
Juris Paiders. Es līdz šim publiski biju daudz kritizējis Ulmani par
nacionālo interešu nodevību 1939. un 1940. gadā. Tagad, kad esmu «izgājis cauri» tiem dokumentu un vēsturisko liecību kalniem, kas ir apskatīti šajā grāmatā, es vairs nevaru būt tik kategorisks. Ulmanis bija dižens
valstsvīrs, kuram liktenis bija lēmis atrast izeju situācijā, kad jebkurš lēmums ir slikts. Manuprāt, mums visiem ir jāuzņemas zināma atbildības
pēctecība par neatkarīgās Latvijas valdības rīcību un izvēli. Ja vēlamies
būt godīgi pret sevi, tad mēs nevaram visus ļaunos darbus, kas notikuši
mūsu zemē, novelt tikai uz vācu okupantiem vai padomju varu. Latvijas
valsts vara pirms tam sagatavoja sabiedrību dalībai totalitārā sistēmā. No
tā izriet, ka mēs esam līdzatbildīgi gan par holokaustu un līdzdalību nacistu noziegumos, gan arī līdzdalību padomju laika represijās.
Jānis Urbanovičs. Es ceru, ka mūsu kopdarbs dos ierosmi sākt
paškritisku valsts paveiktā izvērtēšanu. Es aicinu sabiedrību paraudzīties uz sevi spogulī un necensties tur saskatīt to, ko vēlamies redzēt, bet
gan objektīvi novērtēt mūsu veikumu, lai nenospraustu greizi nākotnes
virzienu. No tā, kā mēs saprotam pagātni, būs atkarīga mūsu nākotne.
Mūsu vēsture ir mūsu nākotnes melnraksts.
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