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klaipēdas nonākšana vācijas varā 
1939. gada martā: skats no latvijas

rakstā aplūkota Lietuvai piederošā klaipēdas apgabala aneksija Vācijas sastāvā 1939. gada 
martā, balstoties uz līdz šim plašāk neizmantotiem Latvijas sūtniecību kauņā un berlīnē, kā arī 
ģenerālkonsulāta klaipēdā ziņojumiem. konstatēta arī Latvijas republikas valdības un Ārlietu 
ministrijas nostāja, kas bija uzsvērti neitrāla, kaut arī notiekošais izraisīja dziļu satraukumu 
Latvijā. �iņojumi atklāj jaunus aspektus arī Lietuvas un Vācijas vēsturē.. �iņojumi atklāj jaunus aspektus arī Lietuvas un Vācijas vēsturē.
Atslēgvārdi: klaipēdas pilsēta un apgabals, Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības kauņā 
un berlīnē, ģenerālkonsulāts klaipēdā, Vācijas ultimāts Lietuvai, klaipēdas aneksija Vācijas 
sastāvā. 

Tagadējā klaipēdas apgabala teritorija viduslaikos tika pievienota Prūsijai, 
taču šeit starp iedzīvotājiem ilgstoši saglabājās lietuviešu valoda un kultūra, 
kaut arī viņi piederēja luterticībai un pakāpeniski pakļāvās arī vāciskuma 
iespaidam. 19. gadsimta otrajā pusē t. s. Mazā Lietuva jeb lietuviešu 
apdzīvotās teritorijas Prūsijā kļuva par vienu no galvenajiem lietuviešu 
nacionālās atmodas centriem. Pēc Pirmā pasaules kara uzvarētājvalstis 
atdalīja klaipēdas ostu un apgabalu ap to no Vācijas, līdz teritorijas valstiskās 
piederības izšķiršanai, nododot to Tautu savienības pārziņā (pilsētā tika 
izvietots Francijas armijas bataljons). Taču 1923. gada janvārī Lietuvas 
valdība organizēja apgabala vardarbīgu pārņemšanu, maskējot šo pasākumu 
kā vietējo iedzīvotāju sacelšanos. Drīz pēc tam Tautu savienība akceptēja 
notikušo apgabala iekļaušanu Lietuvā ar plašām autonomijas tiesībām, 
ieskaitot savu parlamentu (seimeli jeb landtāgu), kurš sastādīja izpildvaras 
institūciju jeb direktoriju.1 Vienlaikus apgabalu pārraudzīja Lietuvas valdības 
gubernators, kuram bija tiesības atcelt vietējā seimeļa lēmumus. 30. gados 
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iedzīvotāju vidū, tāpat kā visās vāciešu apdzīvotajās zemēs ārpus Vācijas, 
lielu popularitāti guva nacionālsociālisma idejas, pastiprinājās nesaskaņas 
starp radikāli noskaņotajiem apgabala vācu iedzīvotājiem un Lietuvas 
varas iestādēm, tās izpaudās arī vairākos vācu organizāciju vadītāju tiesas 
procesos, sāka pieaugt arī pretrunas Lietuvas un Vācijas attiecībās jautājumā 
par klaipēdu.

nolūkā uzlabot attiecības ar Vāciju, Lietuvas valdība 1938. gada 1. no-
vembrī atcēla visā valstī  kara stāvokli, kas vēl vairāk pastiprināja Vācijas 
izteikti atbalstīto klaipēdas vāciešu prasību izvirzīšanu (šajā laikā Vācijas 
kanclers jau bija devis rīkojumu arī par klaipēdas ieņemšanas militārā plāna 
izstrādi). 1938. gada 11. decembrī notikušajās seimeļa vēlēšanās, kurās 
piedalījās 96,8% balsstiesīgo iedzīvotāju, 87% balsu saņēma vienotais Vācu 
kandidātu saraksts, bet četru atšķirīgu lietuviešu kandidātu saraksti – 13% 
balsu (attiecīgi 25 u 4 vietas jaunajā seimelī). Tas tika uzskatīts par zināmu 
mandātu klaipēdas apgabala pievienošanai Vācijai. 

1938. gada 23. decembrī un 1939. gada 5. janvārī Lietuvas valdība izteica 
gatavību nosūtīt uz berlīni pārstāvi sarunām klaipēdas jautājumā, taču 
Vācija vairs nebija ieinteresēta šādās sarunās. Līdz 1939. gada 13. janvārim 
Lietuvas valdība bija izpildījusi visas Vācijas 1938. gada martā izvirzītās 
prasības klaipēdas jautājuma noregulēšanā, kuru pieņemšana tika saistīta ar 
labu attiecību nodrošināšanu starp Vāciju un Lietuvu. Pašā klaipēdā vietējā 
nacionālsociālistu organizācija rīkojās arvien aktīvāk, tagad jau atklāti ieviešot 
Vācijā pastāvošo kārtību. Pēc Čehoslovākijas valsts iznīcināšanas 1939. gada 
martā Lietuvas valdība izmisīgi centās gūt sev vismaz kādu Lielbritānijas 
un Francijas atbalstu klaipēdas jautājumā, taču saņēma diezgan skaidru 
atteikumu.

20. martā, atceļā no romas, Lietuvas ārlietu ministrs J. Urbšis2 berlīnē tikās 
ar Vācijas ārlietu ministru J. ribentropu, kurš pieprasīja atdot klaipēdu Vācijai, 
atteikuma gadījumā draudot ar militāru spēku. 21. martā Urbšis atgriezās 
kauņā, bet Vācijas sūtniecība paziņoja, ka sagaida Lietuvas pārstāvjus berlīnē 
jau nākamajā dienā. Pēc apspriedēm Lietuvas seimā un valdībā, vēlreiz 
pārliecinoties par jebkāda atbalsta trūkumu no Lielbritānijas un arī Polijas 
puses,3 tika nolemts ultimātu pieņemt. nākošajā dienā, 22. martā, Lietuvas 
administrācija faktiski izbeidza savu darbību klaipēdā, varu nododot vietējām 
vācu iestādēm. Pilsētu atstāja lietuviešu garnizons, karakuģis “Prezidentas 
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Smetona” un citi kuģi, tiem dodoties uz mazo sventājas ostu un Liepājas ostu 
Latvijā, klaipēdā tika atbruņoti tur vēl palikušie lietuviešu policisti. Vācu 
atsūtītā kara lidmašīnā uz berlīni izbrauca ārlietu ministrs J. Urbšis. Līgums 
tika parakstīts vēlā naktī un paredzēja klaipēdas pievienošanu Vācijai ar 22. 
martu, Lietuvas rīcībā uz 99 gadiem nodotās brīvostas ierīkošanu pilsētā, abu 
līgumslēdzējpušu atturēšanos no savstarpēja spēka pielietošanas un pret kādu 
no viņām virzītu trešās puses spēku atbalstīšanas (tādējādi Lietuva kļuva par 
pirmo baltijas valsti, kas faktiski parakstīja neitralitātes līgumu ar Vāciju). 
Lietuva zaudēja 2850 kvadrātkilometrus (5%) savas teritorijas ar 154 000 
(6% no kopskaita) iedzīvotāju un ievērojamu rūpniecisko potenciālu (1937. 
gadā klaipēdas apgabals deva 31% no visas valsts kopējās produkcijas). 23. 
martā klaipēdā uz karakuģa klāja ieradās Vācijas valsts vadītājs Ā. Hitlers,4 
bet pa sauszemi ienāca Vācijas armijas virspavēlnieks ar 1000 motorizētajiem 
kājniekiem. klaipēdas apgabals kļuva par Gumbinenas apriņķa sastāvdaļu 
Vācijas sastāvā.5       

klaipēdas un apgabala piederības statuss zināmu Latvijas valdības interesi 
izraisīja jau kopš neatkarības sākuma. sevišķi aktuāls jautājums kļuva 1923. 
gadā, kad lietuvieši ar varu ieņēma franču garnizona pārvaldīto apgabalu, 
nostādot Tautu savienību notikuša fakta priekšā un panākot apgabala 
iekļaušanu Lietuvā ar plašas autonomijas tiesībām, ieskaitot savu seimeli 
(apgabala parlamentu). �ināmu interesi Latvijas sabiedrībā izraisīja arī 
kursenieku – latviešiem valodas ziņā ļoti tuvo vietējo iedzīvotāju – jautājums, 
tomēr viņu lielākā daļa jau bija lielā mērā pārvācojusies.6

20.– 30. gados Latvijas puse ar zināmām bažām vēroja vienu no galvenajām 
Lietuvas iekšējām un ārējām problēmām, ko izraisīja klaipēdas un apgabala 
vāciešu un arī Vācijas pieaugošās prasības. Īpaši aktuāls jautājums kļuva 
pēc nacionālsociālistu nākšanas pie varas Vācijā 1933. gadā, un 1934. gadā 
noslēgtajā baltijas valstu līgumā par sadarbību (t. s. baltijas antantes līgums) 
pēc Latvijas un igaunijas pušu prasības bija iekļauts nosacījums, ka abu 
minēto valstu pienākums nav Lietuvas specifisko problēmu – Viļņas un 
klaipēdas jautājumu – risināšana. 1939. gada martā klaipēdas pilsēta un 
apgabals tika pievienoti Vācijai. Jautājums plaši aplūkots Lietuvas vēstures 
literatūrā, taču Latvijas historiogrāfijā līdz šim tas nav skarts tik plaši. šā 
raksta mērķis ir atspoguļot klaipēdas notikumus Latvijas diplomātisko un 
konsulāro pārstāvju redzējumā, konstatējot arī Latvijas valdības un ārlietu 
resora nostāju.
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sūtniecības kauņā un berlīnē

ievērojot baltijas antantes līguma saistības un Lietuvas nozīmi Latvijas 
ārējā politikā kopumā, Latvijas sūtniecība kauņā 30. gados Lietuvas–Vācijas 
attiecībām un klaipēdas jautājumam tajās sekoja ļoti vērīgi. Pieaugot krīzei 
klaipēdā, 1939. gada 13. janvārī sūtnis kauņā Ludvigs sēja7 konstatēja, ka 
līdz ar jaunās direktorijas stāšanos amatā šajā dienā noslēdzas “liels un svarīgs 
Klaipēdas bēdu stāsta posms” – visas klaipēdiešu un arī Vācijas valdības prasības 
var tikt uzskatītas par izpildītām. sūtnis 12. janvārī bija personiski centies 
sarunās ar ārlietu ministru J. Urbši un Vācijas sūtni ē. cēhlinu8 noskaidrot, 
vai nav gaidāms Lietuvas ārlietu resora vadītāja brauciens uz berlīni, uz ko 
intervijā britu laikrakstam “Daily Telegraph” bija norādījis Ministru prezidents 
V. Mirons,9 taču apstiprinājumu neguva. Minēto valdības vadītāja interviju 
L. sēja novērtēja kā “kroņa optimisma paraugu”, atzīmējot, ka “apstākļu 
pazinējam kļūst neomulīgi, lasot viņa komiski optimistiskos novērtējumus 
par klaipēdas lietām, kur, pēc viņa domām, valdot jauka kārtība un pilnīgs 
miers, kamdēļ par klaipēdas stāvokli neesot ko bažīties.”10

Par klaipēdas jautājumu sūtnis ar J. Urbši runāja arī 24. janvārī un 
ministrs bija reālistiskāks. sēja ziņoja, ka “Urbšis visumā noskaņots stipri 
pesimistiski, tāpat kā agrāk. Līdzīgs pesimisms valda Lietuvas valdībā, par 
ko liecina arī lēmums stāties pie šventojas ostas izbūves.” kopumā Urbšis 
šajā dienā nevarēja sūtnim neko konkrētu pateikt arī par savu vizīti Vācijā, un 
sēja ziņoja, ka “brauciens var nemaz nenotikt”.11 savukārt 11. februārī sūtnis 
no kauņas ziņoja, ka tur uzturas jaunieceltais Lietuvas sūtnis berlīnē k. 
škirpa,12 kurš ieradies, lai pārrunātu klaipēdas jautājumu. Urbšis bija sacījis 
Latvijas sūtnim, ka arī škirpa vēl neko konkrētu nevarot pateikt, jo “berlīnes 
Ārlietu ministrijā visas atbildīgās personas esot joprojām uzkrītoši atturīgas, 
tiklīdz runa ejot par klaipēdu [..] šī noslēpumainība un vācu izvairīšanās 
no runāšanas ārkārtīgi nervozē lietuviešus.” sūtnis konstatēja, ka starplaikā 
“klaipēdas nacionālsocializēšana iet straujiem soļiem uz priekšu un jābaidās, 
ka drīz tur organizatoriem pietrūks darba [..] Lietuvas valdība joprojām izturas 
pasīvi un ļauj klaipēdiešiem pilnīgu vaļu [..] stāvoklis klaipēdā smagi spiež 
sirdi lietuviešiem. arvien biežāk nākas dzirdēt, ka neciešamajam stāvoklim 
jādara gals; ka klaipēda Lietuvai jau faktiski zudusi, ka no klaipēdas arī 
formāli jāraisās vaļā un jo ātrāk, jo labāk. bet to ir viegli pateikt, bet grūti 
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izdarīt. Lietuvas valdību nervozē arī opozīcijas organizēšanās klaipēdā, kur 
turpina iznākt viņas lapele “Bendras Žygis” [..].”13

8. martā sūtnis savu ziņojumu uzsāka ar konstatējumu, ka “pēdējās pāris 
nedēļās stāvoklis klaipēdā kļuvis vēl ļaunāks, lai gan šķita, ka tas nemaz 
nebija iespējams [..] Paši klaipēdieši turpina runāt par vēl priekšā stāvošām 
cīņām un viņu runu tonis ir vēl draudošāks un skarbāks nekā agrāk. [..] Lietuvas 
valdība un sabiedrība par vācu izturēšanos ļoti sarūgtināta. Lietuvas valdība 
esot devusi klaipēdiešiem pilnīgu brīvību rīkoties pēc sava famozā pasaules 
uzskata. kā 7. martā ārlietu ministrs Urbšis man sacīja, Lietuvas valdība savā 
piekāpībā pret vāciešiem esot sasniegusi galīgo robežu un dažos punktos šo 
robežu pat pārkāpusi. Lietuvai vairs nekā neesot, ko viņa klaipēdiešiem vēl 
varētu dot. Pirms pag.[ājušā] gada novembra Vācijas valdības vīri vienmēr 
sacījuši: atceļat kara stāvokli klaipēdā, ievērojiet visās lietās klaipēdas 
statūtu, un Lietuvai būs labākās attiecības ar Vāciju. Tagad Lietuvas valdība 
esot devusi visu, ko no viņas prasīja, bet vācu neapmierinātība neesot 
mazinājusies. Vācijas prese esot Lietuvai pat nedraudzīgāka nekā pirms 
p. g. novembra [..].”14 nākošajā dienā pēc sarunas ar L. sēju – 8. martā Urbšis 
izbrauca uz romu, ceļā berlīnē plānodams mēģināt tikties ar Vācijas ārlietu 
ministru J. ribentropu,15 lai beidzot noskaidrotu klaipēdas jautājumu.

sākoties klaipēdas krīzes kulminācijai, 1939. gada 20. martā Latvijas 
ārlietu ministrs Vilhelms Munters16 telefoniski deva rīkojumu sūtniecības 
vadītājam berlīnē ērikam igenbergam17 noskaidrot notiekošo pie Lietuvas 
sūtņa k. škirpas. Tomēr pēdējais atlika sarunu uz nākošo dienu, aizbildinoties 
ar aizņemtību un vajadzību pavadīt savu ārlietu ministru uz mājām. Taču 
igenbergs saņēma informāciju no “Lietuvas sūtniecībai tuvu stāvošām 
aprindām”, ka “Urbšis uzskatot stāvokli par ļoti nopietnu un norūpējies par 
Lietuvas neatkarības saglabāšanu”. Turklāt igenbergs telefoniski un rakstiski 
ziņoja uz rīgu, ka berlīnē ārzemju telegrāfa aģentūru pārstāvju aprindās klīst 
baumas par vācu–poļu sarunām Varšavā, kurās galvenais temats ir t. s. Polijas 
koridora atdošana Vācijai pret teritoriālām kompensācijām uz Lietuvas un 
Latvijas rēķina. k. škirpas noteiktajā laikā – 21. martā plkst. 11.00 pie viņa 
ieradās ē. igenbergs. Pēdējais ziņoja: “sūtnis škirpa teica, ka ministrs Urbšis 
pilnvarojis viņu mums tagad pateikt, ka vakardienas sarunā ar ribentropu 
pārrunāts klaipēdas jautājums. Ministrs Urbšis neuzskatot par iespējamu 
atstāstīt mums visu sarunu pirms ziņojuma Lietuvas valdībai. Tātad sīkāku 
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pārskatu ministrs Urbšis sniegšot mūsu sūtnim kauņā. Urbšis pilnvarojis 
vēl škirpu pateikt man, ka viņš uzskata stāvokli par ļoti nopietnu. Pie šī 
gadījuma runājām ar škirpu par dažādām iespējamībām. Viņš teica man, ka 
viņa rīcībā esot noteiktas ziņas par to, ka Vācijas karaspēks koncentrējas pie 
Lietuvas robežas. škirpa bija noteicis man ierasties plkst. 12.30, bet šodien man 
piezvanīja no sūtniecības un lūdza atnākt jau 11-os. škirpam šodien paredzētas 
vizītes auswärtiges amt’ā18 un viņš rādīja man nelielu komunikātu, kuru viņš 
sastādījis ar nolūku likt priekšā vāciešiem to publicēt. škirpas redakcija runā 
par “Besprechungen über die grundsätzlihe Lösung der Memelfrage”19, bet pats 
škirpa man teica, ka viņš neesot pārliecināts par to, ka vācieši viņa redakcijai 
piekritīs. Man ir palicis iespaids, ka lietuviešiem vairs nav nekādu šaubu par to, 
ka klaipēdas liktenis izšķirsies šajās dienās. Vēl vairāk lietuvieši norūpējušies 
par tālāko, viņi nezin, vai ar klaipēdas ieņemšanu vācieši apmierināsies. no 
sarunām ar citiem Lietuvas sūtniecības darbiniekiem guvu iespaidu, ka 
lietuvieši sagaida galīgu klaipēdas pievienošanu Vācijai š. g. 25. martā, 
kad notiks klaipēdas seimeļa sanākšana. berlīnē šodien cirkulē daudz un 
dažādas baumas par klaipēdu, jo šis temats palicis sevišķi aktuāls sakarā ar 
ministra Urbša vakardienas vizīti pie ribentropa. škirpa man stāstīja, ka visu 
dienu sūtniecībai zvanot dažādi žurnālisti [..].”20            

22. martā L. sēja kauņā atstāstīja notiekošo, atzīmējot, ka “klaipēdas 
drāmas pēdējais cēliens, kurš puslīdz noslēgsies jau šodien, attīstījies ar tīri 
kinematogrāfisku ātrumu” un iepriekšējās dienās viņš nav sniedzis ziņojumus 
uz rīgu, jo “stāvoklis bijis pārāk mainīgs un visas ziņas pretrunīgas.” 
atreferējis Lietuvas valdības oficiālo paziņojumu, sēja konstatēja, ka tas ir “ļoti 
bēdīgs dokuments un kroņa optimisma nožēlojams paraugs”. savu ziņojumu 
noslēdzot ap plkst. 12 dienā, sūtnis bija saņēmis informāciju no klaipēdas, ka 
“lietuviešu evakuācija noritot kārtīgi un ka līdz šim nekādu ievērojamāku 
incidentu neesot bijis. klaipēdas vācietes staigājot pa ielām ar puķēm rokās 
un baidoties, ka tās nenovīst, kamēr parādīsies vācu karaspēks.”21

nākošajā dienā (23. martā) sūtnis rakstīja par Urbša izlidošanu uz berlīni 
vācu kara lidmašīnā 22.martā un kauņā valdošo satraukumu. Jau 22. martā no 
rīta sākusies banku “šturmēšana”, dienas vidū bankas slēgtas, taču “bailīgie 
iedzīvotāji, galvenām kārtām žīdi”, paspējuši izņemt 25 miljonus litu. Tāpat 
“šturmēti” arī veikali, un dažas preces gandrīz pilnībā izpirktas, bet vakarā 
veikalos pietrūcis maizes. Uztraukumu palielinājusi rezervistu iesaukšana 
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(tā rīkota atvaļināto klaipēdas iedzīvotāju aizvietošanai). L. sēja: “klaipēdas 
atdošana bija izlemta lieta un nevarēja izsaukt tik lielas rūpes; bet nebija 
zināms, kā noritēs klaipēdas okupācija, resp., vai vācieši neies tālāk. nebija arī 
zināms, vai Vācija neuzstādīs kādas prasības. Daudz runāja par muitas ūniju. 
Tagad nolīgums publicēts un nekā briesmīga, izņemot klaipēdas zaudēšanu, 
nolīgums nesatur. kauņā šodien uzelpo ar patiesu atvieglojumu. noteikumi 
attiecībā uz ostu ir Lietuvai pilnīgi labvēlīgi. Es esmu pārliecināts, ka Lietuvas 
ārpolitiskais stāvoklis strauji uzlabojies. Par to, ka vācu karaspēks varētu iet 
tālāk, nevar būt bažas: tādi spēki nav nemaz koncentrēti. ar to pašu labumu 
diezgan smags sitiens dots Polijas pozīcijām Lietuvā. Lietuvieši drīz atjēgsies 
un redzēs, ka jaunais stāvoklis nav bez labumiem, un paliks neatkarīgāki 
pret poļiem, kurus viņi savā sirdī neieredz un tur pastāvīgās aizdomās. [..]” 
24. martā viņš rakstīja, ka ziņoja, ka sākotnēji berlīnē “anšluss”20 bijis iecerēts 
kā daudz “asāka operācija”, taču sūtnim kauņā cēlinam tā norisi izdevies 
mīkstināt un, Urbšim otrreiz ierodoties berlīnē, ar viņu “apgājušies ārkārtīgi 
laipni”. iemesls tam esot bijušas arī bažas par “eventuālu poļu iespaidu 
Lietuvā”, kam gan L. sēja īpaši neticēja, jo bija pārliecināts, ka “lietuvieši par“lietuvieši parlietuvieši par 
visām lietām nemīl poļus un viņiem neuzticas”. Viņš arī rakstīja, ka “prātiem“prātiemprātiem 
nomierināties kauņā neļauj šeit sabēgušie žīdi, kuri ik dienas laiž apgrozībā 
jaunus “tatāru stāstus”” (baumas). savukārt otrajā tās pašas dienas (24. marta) 
ziņojumā sūtnis rakstīja par klaipēdas notikumu izraisīto gaidāmo valdības 
maiņu (dziļāk šo jautājumu viņš analizēja 27. marta ziņojumā), kā arī par 
kauņā cirkulējošajām baumām, ka Vācija iesniegusi “diezgan tālu ejošas 
prasības” arī Latvijai un igaunijai (sūtnis bija arī mēģinājis noskaidrot baumu 
avotu, konstatējot, ka tās izplata vietējās vācu aprindas), un noskaņojumu 
(“uztraukums iedzīvotājos gan mazinājies, bet par īstas drošības sajūtu nevar 
būt ne runa”).21

Ģenerālkonsulāts klaipēdā

Latvijas ģenerālkonsuls klaipēdā J. seskis22 vērīgi un ar zināmām bažām 
sekoja norisēm pilsētā. Piemēram, 1938. gada 23. novembrī viņš ziņoja, 
ka “cīņas starp vāciešiem un leišiem turpinās: ik dienas uz ielām gan leiši 
uzbrūk vāciešiem, kas sasveicinās pa hitleriski, gan vācieši aizskar leišus. 
sevišķi cīņas karā, protams, ir skolu jaunatne. Landespolicija,25 zināms, tādas 
lietas neredz, jo tā pati ir hitleriska. nedrošība ir tik liela, ka vietējo leišu 
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sabiedrisko organizāciju priekšnieks, seimeļa deputāts kibrancas,26 vietējā 
leišu avīzē laidis klajā uzsaukumu, kurā ieteic: “Nach Eintritt der Dunkelheit, in 
der Nacht, nicht nötig auf der Strasse uz sein, wenn es sein muss… nach Möglichkeit 
in Begleitung anderer halted.”27 Laikam arī pašiem vāciešiem paliek neomulīgi. 
stāsta, ka fīrers neimans28 gribot organizēt privātu kārtības policiju no 
vecākiem cilvēkiem..” šajā pašā ziņojumā viņš rakstīja par pilsētas valdes 
19. novembrī organizēto Lietuvas varas sākumā novākto vācu pieminekļu 
atjaunošanu pilsētas valdes nama priekšā, kā arī 20. novembrī notikušajiem 
pasaules karā kritušo piemiņas dienas pasākumus ar Vācijas ģenerālkonsula 
piedalīšanos. J. seskis uzsvēra, ka klaipēdas vācieši “savas politiskās“savas politiskāssavas politiskās 
simpātijas izteic tik brīvi, it kā apgabals vairs nepiederētu pie Lietuvas, bet 
gan Vācijas”. Viņš uzskatīja, ka karastāvokļa atcelšana bijusi “liela politiska“liela politiskaliela politiska 
kļūda”, jo tādējādi “Lietuvas valsts prestižs te ir galīgi satricināts un tā radīta“Lietuvas valsts prestižs te ir galīgi satricināts un tā radītaLietuvas valsts prestižs te ir galīgi satricināts un tā radīta 
auglīga zeme baumām, ka drīzumā apgabalu pievienos Vācijai un ka tad 
dabūs sāpīgi ciest  visi tie, kas seimeļa vēlēšanās būs balsojuši par leišiem vai 
kā citādi apgrēkojušies pret vāciešiem.” Vienlaikus J. seskis atzina, ka “gaviļu“gaviļugaviļu 
biķerī sāk iepilēt dažas rūgtas lāses”, jo vietējie ebreji baidās, ka arī pret 
viņiem var vērsties līdzīgi soļi, grautiņus neizslēdzot, kā Vācijā, un pārdod 
savus īpašumus, kā arī likvidē uzņēmumus. Ebreji atlaiž dienestmeitas, 
auklītes u. c., tādējādi pieaug bezdarbnieku skaits. Tiek izvestas arī fabriku 
iekārtas, ko varasiestādes vēlas aizliegt, taču vecais seimelis darbību beidzis, 
bet jaunais sanāks tikai 1939. gada janvāra beigās. Diezgan skaidri parādot 
arī savu personisko attieksmi, viņš rakstīja, ka “vāciešu radītā atmosfēra šeit 
ir tāda, ka ikvienam apzinīgam leitim te ir grūti elpot un tādēļ arī daudz 
leišu cenšas atstāt klaipēdu. Prātīgākie klaipēdas vācieši saprot gluži labi, 
ka klaipēdas labklājība atkarīga no hinterlandes.29 bet grūti ticēt, ka šejienieši 
pratīs piekāpties leišiem, un tādēļ viņi spiedīs Lietuvas valdību meklēt citu 
izeju uz jūru. neviena valdība negribēs ieguldīt kapitālus vai darboties 
zemē, kur viņa pati nav kungs, bet atkarīga no kādiem garā aprobežotiem 
piparbodniekiem”.  savukārt, atstāstot Latvijas valsts svētku norisi 18. no-
vembrī, J. seskis atzīmēja Vācijas ģenerālkonsula fon �aukena neierašanos 
uz tiem (atsūtīja ziedu pušķi un aizbildinājies ar steidzamām darīšanām), 
kaut arī dienu pirms tam tas paudis “lielu gatavību ierasties” (attiecības ar 
Vācijas pārstāvi visumā esot bijušas labas). kopumā, pēc ģenerālkonsula 
domām, iepriekšējā gadā šajā dienā pilsētā bijis vairāk karogotu namu, ko 
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viņš skaidroja ar “depresiju, kas valda šejienes sabiedrībā”. burtiski vēl pēc. burtiski vēl pēc burtiski vēl pēc 
dažām dienām – novembra beigās – J. seskis ziņoja, ka sadursmes uz ielām 
starp lietuviešiem un vāciešiem kļūst stiprākas, bet naktī uz 24. novembri 
“šejienes hitlerieši apsmērējuši ar darvu lielāko žīdu veikalu izkārtnes un 
skatlogus” un izkaisīti uzsaukumi boikotēt ebreju veikalus. kādu nakti nidā 
izdemolēta muitnīca. seskis izteica pieņēmumu: “nebūs liels pārsteigums, ja 
kādu dienu sāks demolēt žīdu veikalus.” Minētā situācija satraukusi pilsētas 
ebrejus, kuri cenšas pamest “zemi, kura būs Lielvācijas upuris” (kretinga, 
Palanga un citas vietas pilnas ar ebreju bēgļiem), un arī vāciešus. bankās nav 
naudas, kredīti netiek izsniegti, avīzes pilnas ar sludinājumiem par dzīvokļu 
un veikalu telpu izīrēšanu: “saimnieciskā dzīve apstājas un sastingst.” Tāpēc 
pat vācu varasiestādes cenšas pārliecināt iedzīvotājus, ka ebreju bailēm 
nav pamata. To ģenerālkonsuls novērtēja sekojoši: “Mierinājumiem nebūs 
nekādu panākumu, jo visas zīmes rāda, ka politiskais sajukums beigsies ar 
klaipēdas apgabala pievienošanu Vācijai, ko paši “fīreri” nemaz neslēpj. Daži 
no tiem apgalvojot, ka Hitlera karaspēks apstāšoties tikai pie narvas. Tādēļ 
tāda bēgšana daudz nelīdzēšot. Vietējā gubernatūra apzinās, ka viņa pret 
vāciešiem neko iesākt nevar, jo tad būs liels tracis Vācijā un tas var Lietuvas 
tiesību laiku uz klaipēdas apgabalu vēl saīsināt [..] Leiši tagad sāk apskatīties 
pēc citas izejas uz jūru. Domā, ka par 60 miljoniem varētu sventājas ieteku 
paplašināt un izveidot par lietojamu ostu. Pagaidām gan leišu valdība 
mēģinās noīrēt Liepājas ostu [ ..] iet baumas, ka klaipēdas apgabala lietā pats 
Valsts prezidents gribot doties uz berhtesgādenu pie Fīrera ..”30

notikumiem attīstoties, 1939. gada 12. janvārī J. seskis ziņoja, ka “apgabals“apgabalsapgabals 
arvien vairāk atsvešinās no Lietuvas un pieslienas Vācijai”, uzskaitot kārtējos 
apliecinājumus par to – direktorijas rīkojumu par mācību valodu skolās 
(nevis, kā līdz šim, pēc vecāku sarunvalodas mājās, bet viņu vēlēšanās, 
ko ģenerālkonsuls novērtēja sekojoši: “Tā kā šejienes leišiem nav nemaz 
nacionālas apziņas, ne lepnuma, tad drīzumā ieviesīs vācu valodu kā mācību 
valodu arī tajās nedaudzajās skolās, kur lietuviešu valodu bija ievedušas 
lietiskās direktorijas”), telpu uzteikšanu Pedagoģiskajam institūtam, jo 
kāds students vēlēšanu laikā bija uz ielas norāvis vācu aģitācijas plakātu, 
kadru maiņas iestādēs, ebreju bēgšanu no apgabala, skolēnu masveidīgu 
iesaistīšanos “Hitlerjugend”31 organizācijā, ko vada pārvācots kursenieks ērihs 
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Lapins, kāda goda konsula ieteikumu Latvijas ģenerālkonsulātam 15. janvārī 
neizkārt karogus, jo tad varot gaidīt “visu logu izdauzīšanu”, u. c.32 

1939. gada 17. janvārī ģenerālkonsula ziņojums skanēja:
15. janvāris ir atceres diena Klaipēdas apgabala pievienošanai Lietuvai. Parasti 

15. janvārī šejienes valdības iestādes, konsulāti un arī daži privāti nami bija greznoti 
karogiem, gubernators gubernatūrā pieņēma apsveicējus, sarīkoja organizāciju 
gājienu uz atbrīvotāju kapiem un svinīgu aktu ar attiecīgām uzrunām… Šogad 
15. janvāris pagāja nemanot, vai pat otrādi – vācieši piedraudēja tiem, kas šo dienu 
gribētu svinēt. 15. janvāra rītā izstaigājos pa pilsētu un neredzēju neviena karoga, 
pat gubernatūra nebija uzvilkusi nevienu karogu un tā kapitulēja šejienes vāciešu 
priekšā. Tikai 16. janvārī vietējās avīzēs bija lasāms, ka leišu jaunatnes biedrība 
“Santara” Vītauta ģimnāzijas zālē sarīkojusi 15. janvāra piemiņas aktu, bet iepriekš 
avīzēs par to nekas nebija lasāms. Arī es nesaņēmu neviena ielūguma, lai gan mani 
tādos gadījumos nekad neaizmirst. 15. janvāris gan klusi svinēts Kauņā, un “Memeler 
Dampfboot”33 tādu svinēšanu nosauc par provokāciju…Mūsu brāļu tautas natio-
nale und politische Staatskunst34 ir sagatavojusi visai kulturālai politiskai pasaulei 
lielu pārsteigumu un vilšanos. Viena leišu tautas daļa atsakās no savas tēvijas un 
tautas, lai pieslietos saviem vēsturiskiem ienaidniekiem vāciešiem. Kā lai pārliecina, 
ka šejienes iedzīvotāju daļa ir leiši?

Ar karastāvokļa atcelšanu Klaipēdas apgabalā gandrīz vai katrā draudzē 
nodibinājas politiskas organizācijas, tā sauktās “Kriegskameradenschaft”.35 
Netrūkst tādu arī starp mums pazīstamajiem Kuršu kāpu iedzīvotājiem, kas tagad 
sirdīgi vācieši. Šinīs biedrībās atsvaigo un atjauno vecās kara atmiņas un sludina 
nacionālsociālisma idejas.

Arī šejienes pilsonība, kas citkārt lepna uz savu sociālo stāvokli, tagad sarīko tā 
sauktos “Kameradschaftsabende”,36 kur pulcējas un tuvinās darba devēji un darba 
ņēmēji vienā saimē, lai iepazītos ar hitlerisma mācībām. Tagad šejienes vāciešu 
vadonība par savu galveno uzdevumu uzskata vietējo iedzīvotāju organizēšanu un 
nacionālsociālisma ideju sludināšanu. Gribot pārveidot pat ielu ārējo izskatu, tas ir, 
visur būs redzami brūnkrekļi. Šim nolūkam nodibina Shutzabteilungen”37 [S.A.], 
kurās iestāsies vai visi vīrieši 18–35 gadi veci. Uz vadoņa Dr. Neimana uzaicinājumu 
jau pilsētās un uz laukiem pieteikušies tūkstoši, kas grib iestāties S.A. triecienu 
grupās. Klaipēdā vien nodibināšot 12 S.A. trieciengrupas, no kurām katrā būšot 120 
vīru.
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Šīs grupas ir noteikti nacionālsociālisma politikas un ideju paudēji. Viņu mērķis 
Lielvācijas ideju izplatīšana  un, ja vajadzīgs, tad šo ideju aizstāvēšana ar spēku. 
Tā ir armija, kuras mērķi ir diametrāli pretēji Lietuvas un citām demokrātiskām 
tautām. Bet liekas, ka Lietuvas valdība nekad neuzdrošināsies šīs organizācijas 
aizskart. “Memeler Dampfboot” lepni raksta , ka valstu robežas vairs nedrīkstot 
traucēt vācu tautas organizēšanos uz nacionālsociālisma principiem.” šajā pašā 
ziņojumā stāstīts arī par pavasarī gaidāmo iesaukšanu Lietuvas armijā, 
kurai vietējie iedzīvotāji atklāti gatavojas nepakļauties, un bijušo vācu 
brīvkorpusu38 karavīru organizēšanos, turklāt starp viņiem ir arī bijušie 
bermonta39 armijas karavīri, un par iestājušos saimniecisko sastingumu. 
Īpaši nav līdzējis arī rīkojums par rūpniecisko iekārtu izvešanas aizliegumu. 
Latvijas pilsonis šacs iesniedzis direktorijai lūgumu atļaut izvest sudrabkaļa 
darbnīcas iekārtas un atļauja dota. Taču “otrā dienā 10 darbnīcas strādnieki 
žēlojušies “kulturverbandā”40, ka viņiem būšot jāpaliek bez darba un maizes, 
ja mašīnas aizvedīšot. Tūliņ ieradusies pie mašīnu īpašnieka kriminālpolicija 
un atļauju atņēmusi. Mašīnu īpašnieks no jauna lūdz atļauju, bet uz pozitīvu 
iznākumu maz izredžu…” (atļauja izvest iekārtas uz kauņu tomēr tika dota, 
kā redzams no 23. janvārī rakstītā J. seska ziņojuma).41  

�iņojumos 1939. gada 23. janvārī un februāra sākumā J. seskis rakstīja 
par varas nonākšanu jaunās direktorijas rokās, s.a. instruktoru ierašanos 
no austrumprūsijai vietējo organizācijas biedru apmācīšanai (apmācības 
notiek skolu pagalmos, tajās vienāda attieksme ir gan pret skolniekiem, gan 
skolu direktoriem, dažiem no kuriem ir grūti izturēt slodzi, bet instruktori 
vēl pazobojoties: “Jūs paši visu laiku bijāt šīs pilsētas kungi un, ja skolu 
pagalmi nelīdzeni un dubļaini, tad tā ir jūsu pašu vaina”, taču izstāties no 
s.a. nevar, jo to “vēlāk iii reihs bargi sodīs”), 29. janvārī notikušo kārtības 
dienesta (melnas formas), s.a. nodaļu (brūnas formas), sporta un jaunatnes 
organizāciju parādi, 30. janvārī (nacionālsociālistu nākšanas pie varas 
gadadiena Vācijā) skolās un iestādēs izsludināto brīvdienu, kad “vairāk vai 
mazāk atklāti šur tur bija redzami arī Vācijas kāškrusta karogi”, 31. janvārī 
ieviesto oficiālo sveicienu “Heil Hitler”, un to, ka “pavisam grūtā stāvoklī 
nonākuši tirgotāji. rītdiena ir nedroša un tie nezin, vai var preces iegādāties, 
t. i., maksāt muitas, jo nezin, vai pirms anšlusa varēs izpārdot.” Viņam bija 
iespaids, ka “daži šejienieši leiši gan sevi mierina ar cerībām, ka apgabals 
palikšot pie Lietuvas, ja centrālā valdība respektēšot [klaipēdas] statūtu. Man 
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liekas, ka tādām cerībām maz pamata.” Ļoti zīmīgas ir J. seska pārdomas par 
notiekošo: “nacionālsociālistu spēku parāde klaipēdā bija ārkārtēja parādība 
valsts dzīvē. Patstāvīgā valstī demonstrēja tūkstoši uniformētu viņas pilsoņu 
privātpersonām, kuras nemaz neslēpa, ka tās paklausa kādai svešai varai, 
kas naidīga pašu valsts varai. Tas jo uzkrītošāki tādēļ, ka no š. g. 21. janvāra 
s.a. spēki uzskatāmi kā Vācijas armijas permanentie palīgspēki. Domājams, 
ka leišu valdības pielaidība pamudinās Vāciju prasīt, lai arī citas valstis ļauj 
vācu minoritātei organizēties uz nacionālsociālisma pamatiem kā Lietuvā. Un 
tomēr ministru prezidents Mironas aiztaisa acis [..] imperiālistiskās Vācijas 
robežas par 125 kilometriem pievirzījušās Latvijai tuvāk. Vācijas zābaks jau 
mīņā Lietuvas teritoriju, varbūt Latvijai un arī Lietuvai būtu izdevīgāk, ja 
Lietuva šo politiski, sociāli un nacionāli saindēto provinci amputētu. šejienes 
vadonis Dr. neimans ir bijušo bermonta bandu virsnieks, kam Latvijas āres 
nav svešas. Lietuva kā kaimiņš mums nesola neko labu… klaipēdas apgabals 
Lietuvai neglābjami zudis [..]”42

Februāra nogalē ģenerālkonsuls aplūkoja apgabala iedzīvotāju nacionālo 
sastāvu, konstatējot, ka “apgabalu var saukt par leitisku pēc sava iedzīvotāju 
vairuma. bet kad ir pagasta vai citas vēlēšanas, tad tie paši “leiši” balso 
un danco pēc vācu stabules. Gadu simteņiem iekaltā vācu kultūra un vācu 
prestižs tautā radījis tādu uzskatu, ka viss, kas labāks un augstāks, sagaidāms 
tikai no vācu kultūras un vāciešiem. Par kādu pašcieņu un nacionālajām 
ambīcijām šejienes zemniekos nevar runāt. Dēls nekādā ziņā nedrīkst skoloties 
un būt gudrāks nekā tēvs…ar vienu vārdu, šejienes zemnieki ir lietiski 
runājoši vācieši.” apstiprinājumam viņš minēja faktu, ka jaunizveidotajās 
s.a. vienībās daži biedri prasot, lai pavēles tiek dotas lietuviski, un dažās 
nodaļās lietuviešu valoda arī ieviesta kā komandas valoda. šajā ziņojumā 
seskis kā kuriozu atstāstīja arī Lietuvas nacionālo svētku norisi 16. februārī: 
“Jau dažas dienas iepriekš avīzēs parādījās ziņa, ka skolās, kur mācības 
notiekot vācu valodā, 16. februāri nesvinēšot. Tāpat būšot atvērtas visas 
autonomās iestādes [..] kā jau parasts, tad autonomo iestāžu pārstāvji 
un arī konsuli 16. februārī ieradās pie gubernatora uz apsveikšanu. 
Vācu ģenerālkonsuls atkal man iepriekš paziņoja, ka viņam steidzamās 
darīšanās jāaizbrauc uz Vāciju un mani lūdza uzņemties viņa prombūtnē 
korpusa vecākā pienākumus… Liels bija mūsu pārsteigums, kad direktorijas 
prezidents bertulaitis43 bija ieradies uz oficiālo vizīti s.a. brūnajā uniformā 
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un direktors Dr. bethers44 Ordnungsdienst’a45 locekļa melnajā uniformā… 
Vakarā uz gubernatora sarīkoto rautu Viktorijas viesnīcā nebija ieradies 
neviens direktorijas, ne pilsētas maģistrāta, ne vācietības pārstāvis, izņemot 
goda konsulus. Tātad, neskatoties uz karastāvokļa atcelšanu un lielo brīvību, 
attiecības pret leišu valdību nav uzlabojušās. spēkā paliek vecum vecā 
atziņa, ka vācieši paklausa un atzīst tikai varu un spēku. Uz ielām vēl šodien 
skatlogos rēgojas četru “fīreru” portreti: a. smetonas,46 a. Voldemara,47 tad 
Ā. Hitlera un Dr. neimana.”48

situācijai pakāpeniski tuvojoties krīzei, seskis 1939. gada 14. martā 
rakstīja:

Kad Klaipēdas apgabalā oficiāli bija karastāvoklis, tad to sajuta tikai hitlerisma 
aģenti un skribenti. Tagad ikkatras Klaipēdas un apgabala ciemu ielas dun zem S.A. 
nodaļu trupu “zosu gājiena” soļiem. Visi vācieši, sākot no skolas zēniem līdz sirmam 
vecumam ierindoti dažādās Volksgemeinschaft49 organizācijās. Aplenkums atstāj 
[iespaidu par] aplenkuma stāvokli it kā ik brīdi visiem pilsoņiem būtu jāstājas pretim 
iebrūkošam ienaidniekam. To tagad vācieši sauc par brīvību. Tagad beidz noorganizēt 
Kraftfahrkorps,50 kurā ietilpināti visi auto un motociklu īpašnieki. Tas viss tagad 
vajadzīgs, lai vācu tauta, resp. minoritāte, varētu brīvi dzīvot…

Lietuvas valdība pieņēmusi un pasludinājusi Lietuvas politisko neitralitāti. Tanī 
pašā laikā Klaipēdas apgabalā notiek vācu S.A. nodaļu organizēšana, apmācīšana un 
apbruņošana pēc Vācijas armijas, resp. S.A. organizācijas noteikumiem. Miera laikā 
šādai Lietuvas valdības rīcībai maz nozīmes, bet kara gadījumā katra valsts uzskatīs 
Lietuvu kā Vācijas sabiedroto, bet ne neitrālu valsti. Jau tagad Lietuva uz daļas savas 
teritorijas suverenitātes tiesības zaudējusi. 

Esmu kādreiz ievaicājies šejieniešiem, vai tie ļaudis, kas tik kārīgi tiecas ietērpties 
S.A. uniformās, apzinās sava soļa nozīmi un juridiskās konsekvences, kas izriet pret 
Lietuvu un Vāciju. Man atbildēja, ka lielā daļa savas rīcības juridiskās sekas nebūt 
neapzinoties. Ja Hitlers kara gadījumā viņus iesaukšot armijā, tikai tad sākšoties 
apdomāšana un īstā traģēdija. Pagaidām tas esot labprātīgs sports. Tagad uz to, 
starp citu, spiežot draudi un bailes no izrēķināšanās nākotnē. Domājams, ka Lietuvas 
valdība ar lielu prieku šo brūno armiju nodotu Vācijas rīcībā uz visiem laikiem un 
izmantos katru izdevību, lai no šejienes demoralizētajiem lumpiem atsvabinātos.

Vācu prasības ik dienas pieaug. [..]
Nav zināms, vai šejienes vācu fīreri no Hitlera dabūjuši kādu promesse fixe51 

vai nē. Tuvojas Seimeļa sanāksme, kur jāparāda jaunais kurss un jānosprauž jaunie 
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ceļi. Te klīst baumas, ka vāciešu starpā neesot vienprātības. Fīrers Dr. Neimans, 
bermontietis, politisks gangsteris, esot par Klaipēdas apgabala tūlītēju pievienošanu 
Vācijai. Šejienes vācu pilsoņi ar Bertulaiti priekšgalā esot pret “anšlusu” un gribot 
izsludināt Klaipēdas pilsētu par brīvpilsētu vai arī kādā citā veidā uzturēt sakarus 
ar Lietuvu. Kurš virziens uzvarēs, par to liecinās tuvāko dienu notikumi. Stāvokli 
Klaipēdas apgabalā ikviens sajūt kā anormālu un gaida uz kādu atrisinājumu.

Daudz trokšņa taisa šejienes “aktīvisti” ar savu lapeli “Bendras Zygis”, kas 
apvieno visus opozicionārus. Viņu vēlēšanās glābt Klaipēdas apgabalu ar to, ka 
Lietuva pilnīgi atdotos Vācijas aizbildniecībai un vadībai. Tad Lietuvā pielietotu arī 
citus Vācijas iekšpolitiskos paņēmienus un it sevišķi antisemītismu. Kas gan vieglāk, 
nekā tautas masu sarīdīšana pret žīdiem, profesors Augustinas Voldemaras, senais 
ukrainietis, šim darbam būtu sevišķi noderīgs.52

 Pēc divām dienām – 16. martā – J. seskis, aprakstot iepriekšējā dienā 
pilsētā iebraukušo dāvanu vilcienu no austrumprūsijas jūsmīgo sagaidīšanu, 
rakstīja arī par vācu iedzīvotāju daļu, kura tomēr neatbalsta anšlusu, par 
kuru saistībā ar Čehoslovākijas notikumiem, tika runāts arvien atklātāk: 
“apzinīgākā vāciešu daļa, tirgotāji un rūpnieki, tomēr nav tik sajūsināti par 
“anšlusu”. klaipēda Vācijā vienmēr bijusi pēdējā ostas pilsēta un tāda Vācijāanšlusu”. klaipēda Vācijā vienmēr bijusi pēdējā ostas pilsēta un tāda Vācijā 
būšot arī turpmāk, bet Lietuvā viņa esot pirmā un vienīgā ostas pilsēta, mēdz 
viņi teikt. kāds liktenis pilsonību sagaida Vācijā, to viņi labi zina, jo sakari 
ar Vāciju ir dzīvi. Labs piemērs ir mūsdienu Tilzīte.53 ikdienas tūkstošiem 
izsalkušu vāciešu nāk pār tiltu, lai leišu Poņemūnē paēstu, un tikai daži simti 
leišu iet pār tiltu, lai Tilzītē piedzertos… šā iemesla dēļ arī fīrers neimans 
runā Pitijas valodu. Domām par klaipēdas izsludināšanu par brīvpilsētu, 
brīvostu vai kādu privileģētu zemi nav nekāda reāla pamata [..] katrā ziņā 
saimnieciskais stāvoklis spiež, lai šai nogaidīšanas politikai darītu galu. 
Dr. neimans jau sen būtu pasludinājis apgabala pievienošanu Vācijai, bet ar 
to nepietiek: vajadzīgs, lai Vācija dod savu piekrišanu un sūta savus uzticības 
vīrus zemes un iestāžu pārņemšanai [..].”54

19. martā klaipēdā tika svinīgi, ar kara veterānu organizāciju plašu 
piedalīšanos un gājienu atklāts piemineklis ķeizaram Frīdriham Vilhelmam,55 
ko aprakstīja arī ģenerālkonsuls. Viņš arī atzīmēja, ka “vācieši baidījās, ka 
šauļi varētu viņu pieminekļa atklāšanas ceremoniju izjaukt un tādēļ lūdza 
aizsargu priekšnieku svētdien nekādu šauļu apmācību nenoturēt.” Tāpat 
viņš atzīmēja, ka starp izkārtajiem karogiem bijis ļoti daudz Vācijas karogu, 
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no kā secināja, ka “šejienieši paredz apgabala pievienošanu Vācijai un par 
sava nelojālā akta sekām nav ko bīties. Leišiem direktorija paskaidrojusi, 
ka vācu karogus izkāruši tikai tur, kur dzīvojot Vācijas pilsoņi, bet leiši 
nekad nav mēģinājuši par to pārliecināties. Vāciešu nelojalitāte pieņēmusi 
tādas formas un veidus, ka vācu karoga izkāršana te vairs, liekas, netiek 
uzskatīta par kādu noziegumu.” šajā pašā, 20. martā rakstītajā ziņojumā 
ģenerālkonsuls konstatēja, ka pēc Čehoslovākijas notikumiem visi apgabala 
iedzīvotāji gaidījuši pievienošanu Vācijai, ko apzinājušies arī lietuvieši un 
“viņu garastāvoklis bija ļoti nošļucis”, turklāt “dažs labs domāja par bēgšanu, 
kā to jau bija darījuši žīdi”. šajā ziņojumā J. seskis, konstatējot, ka visticamāk 
gaidāma pievienošana Vācijai, par ko liecina daudzas pazīmes, pievēršas arī 
Vācijas nākotnes plāniem: “Vai Vācija apmierināsies ar klaipēdas apgabalu? 
šejienes vācieši par Vācijas nodomiem izteicas vispār tikpat sibilliski,56 kā viņu 
“fīreri”. Daži atzīstas, ka Vācija neapmierināšoties ar klaipēdas apgabalu, bet 
iešot līdz narvai. raksturīga saruna, kāda bijusi kādam latvietim ar kādu 
latvieti (kursi). Tas izteicies, ka tagad viņi, vācieši, iešot uz rīgu un tālāk. 
kad latvietis iebildis, ka vai vācieši esot Tīreļa purvus57 un dabūtos pērienus 
aizmirsuši, tad kursis atbildējis, ka tagad iešot daudz lielākiem spēkiem un 
pa ceļam iznīcināšot leišu karaspēku [..] no kompetentām leišu aprindām 
esmu guvis iespaidu, ka leiši pret Vāciju nepiekāpsies un gatavi iet cīņā.”58     

sekoja apgabala strauja aneksija. 24. martā J. seskis ziņojumā zem 
nosaukuma “klaipēdieši gavilē” sekojoši aprakstīja stāvokli pilsētā 
liktenīgajās dienās58: 

21. martā 1939. g.  
Pilsētā baismīga noskaņa – klusums pirms vētras. Uz staciju steidzas, saiņiem 

apkrāvušies, nabadzīgi žīdeļi un leiši. Vācieši noskatās un nicinoši ņirgājas. Visur 
redz vezumus, piekrautus iedzīves mantām un arī tādus ar veikala precēm. Katrs 
steidzas aizvākt savu mantiņu drošā vietā, jo apgabalu sagaida vācu okupācija. 

Pie pārtikas veikaliem pircēju rindas; visi zina, ka atnāks bars izbadējušos vāciešu, 
bet pārtikas vielu drīz vien aptrūks.

No oficiālām personām nevarēja dabūt nekādus paskaidrojumus. Bija zināms, 
ka ārlietu ministrs Urbšis runājis ar Ribentropu un atgriezies Kauņā, ka Kauņā 
sasaukts uz sēdi Seims un apspriež Vācijas ultimātu. No radioziņām varēju noprast, 
ka Lietuva Vācijai nepretosies, kā to man apgalvoja dienu iepriekš. Pašā vakarā 
zināja stāstīt, ka Vācija pieprasot Klaipēdas apgabalu un, ja Lietuva to atdodot, tad 
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Vācija garantējot Lietuvas robežas un saimniecisku neatkarību. Tikai 22. martā no 
krievu radioziņām dabūju noprast, ka Hitlers pieprasījis, lai Klaipēdas apgabalu 
nodod tūliņ nacionālsociālistiskajai apgabala direktorijai… Vakarā vēl Karalauču60 
Heimatdienst61 ziņoja, ka Klaipēdas apgabals vairs negribot palikt pie Lietuvas un ka 
22. martā Klaipēdā būšot S. A. un citu organizāciju demonstrācijas… Ap pusnakti 
kāds žīds piezvanīja no Palangas un ziņoja, ka vāciešu S.A. vīri jau staigājot pa 
lielceļiem un aizskarot braucējus. Bet tie nebija Vācijas S.A. vīri, bet vietējie, kas 
bija izslāpuši pēc slavas un varas darbiem… Reizi pa reizei pa ielām drāzās vietējā 
Fahrkraft62 korpusa motociklisti un automobiļi.

22. martā 1939. g.
No rīta pulksten 8-os zvanīja visu baznīcu zvani un fabriku sirēnas gaudoja. Īsā 

laikā un gandrīz vai visiem namiem plīvoja Vācijas kāškrusta karogi. Vāciešu vaigi 
staroja laimē, tie sasveicinājās un cēla jo augstu rokas, lai apliecinātu savu uzticību 
nacionālsociālismam. Jaunatne bija sevišķi laimīga un zilā Hitlerjugend bariem 
skraidīja pa ielām. Ielas sāka pildīties ļaudīm, sevišķi sievietēm, kas puķu pušķiem 
rokās gaidīja “Fīreri”. Ap pulksten 12-iem sākās S.A. vīru un citu organizāciju 
gājieni. No rīta pilsētā atlidoja pāris lidmašīnu no Vācijas un uz turieni aizvedušas 
Vācijas ģenerālkonsulu un vietējos fīrerus. Ap 12 pasacīts arī publikai, ka šodien vēl 
neviens vācietis Klaipēdā neieradīsies. Nolaistām galvām un vītušām puķēm sievietes 
gāja uz mājām. Arī no autoritatīvām aprindām paskaidroja, ka vācu karaspēks vēl 
šodien neienākšot.

Pa to starpu visas valdības un autonomās iestādes tika ieņemtas no S.A. nodaļām. 
Tas bija mazs pārsteigums, jo bija zināms, ka vēl šodien leišu delegācija aizbraukusi 
uz Berlīni, lai vienotos par apgabala nodošanu un pārņemšanu. Bet S.A. jau leišu un 
apgabala iestādes pārņēmusi. No autoritatīva avota dabūju zināt, ka vācu karaspēks 
ienāks tikai rīt, 23. martā un ieņems kazarmas. Leišu karaspēkam bij grūtības ar 
izvākšanos, jo šoferi atteikušies autobusus braukt uz staciju…

Pēcpusdienā Memeler Dampfboot’ā bija lasāms, ka Seimelis vēl 22. martā plkst. 6 
vakarā sanākšot uz ārkārtēju sēdi. Kad aizgāju uz Seimeli, tad paskaidroja, ka sēde 
būšot tikai plkst. 9-os.

Kāds kolēģis stāstīja šādu versiju. 15. martā Polija esot Lietuvai piesolījusi 
aizsardzības līgumu, robežu garantiju un Klaipēdas ostu. Leiši sākuši šo projektu 
apspriest un, nevarēdami vienoties, atlikuši uz otru dienu. To uzzinājuši vācieši 
un piedāvājuši Lietuvai Klaipēdas apgabalu ar status quo,63 visu Lietuvas robežu 
garantiju un vēl Viļņas apgabalu… Tāds priekšlikums ārkārtīgi iepriecinājis leišus un 
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nu bijusi cīņa starp Vācijas un Polijas projekta piekritējiem… Pa to starpu Ribentrops 
izsaucis Urbši un uzstādījis ultimātu Klaipēdas apgabala lietā. Tā leiši palikuši 
gremojot, lieliskus priekšlikumus… Šī versija ir tiešām tāda, kādu izturēšanos no 
Lietuvas var sagaidīt. Izslavēta neitralitāte un politiskā nevainība, kā redzams, šajos 
laikos vairs mazas valstis neglābj…– knapi gada laikā Lietuva jau norijusi divus 
ultimātus. Ja tiktu pie stūres tā sauktie aktīvisti, tad tie atkārtotu to, ko Čehoslovākijā 
izdarīja Dr. Hahas,64 Chvalkovski,65 Berani66 un tuti quanti67 diplomāti, kas reiz tik 
lepni apspļāva Benešu68…

Dzirdēju, ka daudzi Klaipēdas apgabala šauļi69 – aizsargi aizbēguši uz Liellietuvu, 
jo tiem draud izrēķināšanās no Vācijas un vāciešu puses…

Pulksten 9-os vakarā jaunais Seimelis sanāca jaunā namā uz 1. sēdi. Ap 
pusdesmitiem Seimelī ieradās vācu deputāti uz sēdi; tie bija pa lielākai daļai S.A. 
tērpos. Arī Vācijas ģenerālkonsulāta pārstāvji ar lielu pompu bija ieradušies uz sēdi 
(pats Zaukens70 bija Berlīnē).

Pusdesmitos ieradās Dr. Neimans, ko apsveica, paceldamies no soliem. Dr. Nei-
mans kāpa katedrā, apsveica deputātus, sacīdams, ka viņš atklāj jaunā Seimeļa pirmo 
un pēdējo sēdi. Neimans izteicās, ka viņam kā vadonim esot tiesība pieņemt katru 
lēmumu. Esot gan Seimelī maza leišu frakcija, bet tā esot tik nenozīmīga, ka par 
viņu varot nerunāt. Neimans dažos teikumos raksturoja vāciešu cīņas pret leišiem, 
šī zeme ir deutsch und nur deutsch.71 Viņš, Neimans, esot šo cīņu novedis līdz 
galam, pie apgabala pievienošanas Vācijai, kas vienmēr esot bijis viņa cīņu mērķis. 
Par panākumiem esot jāpateicas visvācu vadonim Ādolfam Hitleram, kam uzsauca 
Heil Sieg.72 Tad nodziedāja “Deutschland, Deutschland über alles”73 un “Die Fahnen 
hoch”74 un sēde bija beigta. No leišu deputātiem redzēju tikai Dr. Pajauji.75 Kā varēju 
noprast, tad tas bija sataisījies uz kādu runu, bet apstākļi bija tādi, ka viņš pats 
atrada par labāku nemaz neuzstāties. Tādā kārtā tagad bija pasludināts urbi et orbi,76 
ka apgabals pievienots Vācijai, un jau tanī pašā vakarā vācu karaspēka daļas varēja 
doties uz Klaipēdas apgabalu kā Vācijas sastāvdaļu… Ilgi, ilgi vēl pa ielu klejoja 
dažādas vietējās vāciskās organizācijas…

Ceturtdien, 23. martā.
Jau no pulksten 7 ielās drūzmējās un posās dažādās S.A, Ordnungsdienst, 

veterānu, jaunatnes un citas organizācijas. Ap pulksten 7.30 jau uz ielām parādījās 
Vācijas policisti, zināja stāstīt, ka esot atbraucis Himlers.77 Bija iebraucis arī 
karaspēks, bija redzami Feldgrauen78 virsnieki un kareivji. Apgabala pārņemšana 
notikusi bez incidentiem. Garnizona priekšnieks un komandants par to pateikušies 
iedzīvotājiem.
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Ap pulksten 10-iem Klaipēdas ostā pa molu starpu iebrauca Vācijas flotes eskadra 
admirāļa Rēdera79 vadībā. Bija 4 vai 5 vieglie kreiseri, ap 15 torpēdlaivu un liels 
skaits mazāku vienību, ap 40 vai 50 dažādu vimpeļu. Visa Klaipēdas osta, izņemot 
mazu gabaliņu, ko ieņēma tirdzniecības kuģi, bija pilna karakuģu. Lielākās vienības 
palika ārējā reidā.

Ļaudis jau no pulksten 9-iem drūzmējās ielās, pa kurām vajadzēja iet Hitlera 
triumfālajam maršam. Ap pulksten 14 bija liela kārtošanās un ierindošanās ielās, kas 
veda no ostas uz pilsētas teātri un pa kurām bija gaidāms Hitlera brauciens. Pa to 
starpu uz kuģu piestātni un no piestātnes ik acumirkli braukāja vācu kara un privātie 
automobiļi. Publika ar lielu pacietību gaidīja uz vadoņa parādīšanos. Publika no ielas 
vidus bija noslēgta ar S.A., Ordungsdienst, veterānu un citām organizācijām. Ap 
pulksten 14-iem Hitlers ar savu svītu no ostas piestātnes brauca uz pilsētas teātri. 
Uz teātra balkona Dr. Neimans apsveica Hitleru Klaipēdas iedzīvotāju vārdā. Hitlers 
pateicās klaipēdiešiem par viņu uzticību vācu tautai un Vācijai, par pārciestām 
pārestībām, ko tie divdesmit gadus pacietuši. Tagad viņi atkal esot viena saime ar lielo 
vācu tautu; Klaipēdas apgabals baudīšot visus viņu priekus, bet vajadzības gadījumā 
arī nesīšot upurus, ko tēvija prasīšot. Hitlers Neimanam pasniedza partijas goda 
nozīmi…

Ap pulksten 3 pēc pusdienas Hitlers ar kreiseri “Deutschland” izbrauca uz 
Vāciju.

Iedzīvotāju sajūsma par vadoni bija liela, bet mazāka, nekā to varēja sagaidīt. 
To var labi saprast: jau dienas trīs, kamēr vācieši blandās un mīņājas ielās ar puķu 
pušķiem rokās un gaida ierodamies vāciešus. Tā arī šorīt tie uz Hitleru gaida no 
pulksten 7 rītā. Gluži otrādi, pilsēta bija netīra, jo pati pilsēta pieder pie netīrākajām 
pilsētām Eiropā. Tagad viņa pāris dienu bija netīrīta un tādēļ pavisam netīra…

Vakar un aizvakar vācieši apcietinājuši daudz leišu; tā darot ar visiem tiem, kas 
pazīstami kā vācu nedraugi. Viņus nopratinot un mazāk “vainīgos” palaižot vaļā, bet 
neuzticamos sūtīšot uz koncentrācijas punktiem.

Vēl arvien daudz žīdu un leišu bēgot uz Lietuvu. Nereti notiekot, ka uz robežām 
S.A. vīri mantas atņemot un tad paturot paši vai nododot “Winter-Hilfe’i”.80 Stāsta, 
ka iedzīves mantas atļaušot izvest, tāpat kā leišu naudu, bet manufaktūras preces 
izvest neatļaušot. Tas laikam tādēļ, ka Vācijā īstu preču trūkums un tādēļ tās noder 
pašiem.”

Tiklīdz apgabala iekļaušana bija  pabeigta, 1. aprīlī J. seskis sastādīja 
plašāku ziņojumu par pirmajiem iespaidiem pilsētā. Līdz ar karaspēku 
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klaipēdā ieradušies arī vairāki simti Vācijas vāciešu, kas iepirkuši kastēm 
olas, speķi, sviestu un kafiju, “ap pievakari pārtikas veikali jau bija pustukši 
un sviestu pārdeva tikai nelielos daudzumos, cenas cēlās ar katru stundu”, 
bet pie audumu veikaliem stāvējušas iebraucēju rindas, kurās stāvētāji 
centušies iegādāties vilnas drēbes. Vietējie iedzīvotāji palikuši domīgi, jo 
sakarā ar lita pielīdzināšanu 40 feniņiem (reālais kurss: 1 reihsmarka – 1,20 
lits), cenas bija cēlušās par 60–100%. sakarā ar notiekošo pagaidām tika 
aizliegta iebraukšana no Lielvācijas apgabalā, ko vienlaikus centās pamest 
lietuvieši, kas “bēga no dārdzības un bada”. Turklāt sajūsmu par notiekošo 
mazinājis arī apstāklis, ka atbildīgos amatos iecelti nevis vietējie vācieši, bet 
iebraucēji no Prūsijas, bet jaunās algas aprēķinātas ļoti neizdevīgi (piemēram, 
ločiem, kas saņēmuši 1000 litu mēnesī, tagad tika noteikta 350 reihsmarku 
alga situācijā, kad pārtikas cenas bija cēlušās par 100 %). Ģenerālkonsuls 
ziņoja arī par to, ka ostu uzsākts pārveidot par jūras cietoksni un “cītīgi 
strādā Gestapo.81 nav nekādu oficiālu, ne neoficiālu ziņu par apcietinātajiem, 
bet to skaits nebūs mazs. Pazīstamākie leišu atklātības darbinieki jau paši 
laikā nozuduši. apcietināti uz ilgāku vai īsāku laiku arī daži vācieši – goda 
konsuli. apcietināti daudz tādi vācieši, par kuriem, vismaz tālāk stāvošiem, 
nebija nekādu aizdomu par to, ka tie vācu ienaidnieki vai politiski darbinieki. 
Domājams, te svarīgu lomu spēlē personīgas izrēķināšanās un atriebība, kurai 
tagad ziedu laiki.” J. seskis arī ziņoja par savu darbību klaipēdā dzīvojošo 
ebreju tautības Latvijas pilsoņu aizstāvībā. Jau no 1938. gada 1. novembra 
viņš tos brīdinājis, ieteicot “likvidēties un pazust, ko liela daļa arī darījusi”. 
Tomēr vēl palikušas apmēram piecas Latvijas ebreju firmas (Erša trikotāžas 
fabrika, medikamentu fabrika “Pharmakon”, izraelsona manufaktūras 
veikals, kruka tipogrāfija un jau pieminētā šaca sudrablietu darbnīca), bet 
“vietējiem vāciešiem tāds noskaņojums, ka tie gribētu vai katru žīdu turpat 
uz ielas izģērbt un aprīt. antisemītisms padarījis kulturālo vācu tautu par 
mežoņiem”. iznācis rīkojums, ka ebrejiem nedrīkst atdot parādus, bet kāda 
Latvijas pilsone sūdzas, ka tad, kad tā ierodas pie saviem parādniekiem, tad 
“tie draudot viņu nosist”. Pats seskis rakstīja: “Es pastāvu uz to, ka vāciešu 
rīkojumi nevar Latvijas pilsoņiem atņemt tiesības likvidēt savus īpašumus un 
izvest, ar atļauju, savas preces no Vācijas. Paši šejieniešu likumdevēji vēl nav 
pilnīgi pārliecināti, vai viņiem tiesības izlaupīt Latvijas pilsoņus. izredzes uz 
labiem pārstāvības panākumiem nav lielas, jo arī Vācijā sūtniecības iestāšanās 
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nav devusi ievērojamus panākumus. šodien divi žīdi iesniedza lūgumus, lai 
tiem atļautu izvest viņu mantas un es viņu lūgumus pabalstu. Mūsu pilsoņu 
izlaupīšana vēl ilgs kādas dienas un tad būs miers… Vietējos žīdus izlaupa 
bez kādām ceremonijām. Tā kā daudzreiz s.a. vīri ielaužoties dzīvokļos un 
atņemot naudu, tad es no mūsu pilsoņiem pieņemu naudu glabāšanā…” 
Viņš arī atstāstīja pilsētā cirkulējošās baumas par apvērsumu kauņā un vācu 
karaspēka gatavošanos uz turieni doties, kā arī starp klaipēdā esošajiem 
latviešu jūrniekiem klīstošās runas par to, ka vācu karaspēks gatavojies 
iet arī uz Latviju, taču Latvijas valdība brīdinājusi, ka tā “tūliņ atvēršot 
Latvijas robežu krievu karaspēka ienākšanai Latvijā. Tas esot licis vāciešiem 
apdomāties”.82

Vēl pēc 10 dienām – 10. aprīlī – J. seskis konstatēja, ka “apgabals tagad 
pamazām iekļaujas Vācijā, notiek aktīva vervēšana militārajā dienestā, 
joprojām ir smags saimnieciskais stāvoklis, lietuviešu strādniekus mēģina 
aizkavēt, bet lietuviešu inteliģentus pēc pratināšanas Gestapo vai nosūta 
uz koncentrācijas nometnēm Prūsijā, vai piespiež atstāt apgabalu”. Viņš ļoti 
kritiski novērtēja Lietuvas valdības izturēšanos, tieši to vainojot lietuviešu 
smagajā stāvoklī klaipēdas apgabalā, kur tā “savus pilsoņus nostādījusi lielā 
postā. Vācu valdība viņiem nedod atļauju ne izvest savu iedzīvi, ne naudu. 
apbrīnojams tas stulbums un īsredzība, ar kādu bija sista centra valdība. katrs 
nopietns novērotājs jau nedēļu iepriekš varēja noprast, ka notiks apgabala 
dezaneksija un tādēļ būtu jādod pilsoņiem mājiens, lai tie ar savu mantu un 
kapitāliem apgabalu atstāj. bet vēl dienu pirms vācu ienākšanas centra valdība 
izteikusi rājienu tiem, kas no apgabala izveduši savas mantas. ar vienu 
vārdu – valdība it nemaz nav paredzējusi notikumus, kuri bija neizbēgami. 
Tagad daudz uzticamu Lietuvas pilsoņu atstāti Vācijas patvaļai. kā man 
no drošiem avotiem zināms, tad gubernatora aizrādījumi kauņā vienmēr 
atraduši kurlas ausis. Valdība stingri pieturējusies pie “strausa” politikas. 
Viens no visstulbākajiem bijis ksendzs Mironas, bet daudz labākas nav 
bijušas valdības galotnes, kuras gubernatora lietišķos norādījumus atradušas 
par nepamatotiem un nepatīkamos ziņotājus par trauksmes cēlējiem.” arī 
šajā ziņojumā J. seskis turpināja aplūkot jaunās varas represīvo politiku pret 
ebrejiem, turklāt atzīmējot, ka informāciju guvis arī no personiskām sarunām 
ar ebrejiem – Latvijas pilsoņiem. Tūlīt pēc vācu ienākšanas un pirmajiem pret 
ebreju kapitālu vērstajiem rīkojumiem Latvijas ebreji “atsaucās uz to, ka uz 
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viņiem šis likums neattiecas” un J. seskis tos “sirdīgi atbalstījis”. Taču vācu 
iestāžu īpašie pārstāvji “jo dienas vairāk uzmācās ar [īpašumu] pārņemšanām. 
Dažas dienas izdevās viņus noraidīt, bet tad tie sāka gandrīz pielietot varas 
darbus. Pa to laiku viens otrs žīds paspēja daļu no sava īpašuma paglābt. 
Pāris žīdu iesniedza lūgumus, lai tiem atļauj viņu mantas izvest. Es [seskis] 
šos lūgumus atbalstīju. Tagad šie lūgumi nosūtīti uz Gumbinenu83 izlemšanai 
[..] Visu antisemītisko rīkojumu mērķis pēc iespējas drīz iedzīvoties žīdu 
īpašumos un mantās. Te dažiem Latvijas žīdiem pieder nami, kas tiem katrā 
ziņā jālikvidē. Latvijas pilsoņu aizstāvēšanas darbu kavē tas apstāklis, ka 
še dzīvoja un darbojās tikai Latvijas žīdi. citu valstu žīdu te gandrīz nemaz 
nav un tādēļ nekāda kolektīva uzstāšanās no konsulu puses nav iespējama. 
nesen apstaigāju šejienes žīdu kvartālu. Tur visi logi un durvis aizslēgoti 
un iedzīvotājus gandrīz nemaz neredz. Žīdu sinagogai izdauzīti visi logi 
un durvis ar visiem rāmjiem. iela pie sinagogas apklāta ar saplosīto žīdu 
grāmatu lapām… Tā tas stāv jau kādu nedēļu.”84

secinājumi

 1939. gada pavasara notikumus klaipēdā un apkārtnē Latvijas valdība 
un Ārlietu ministrija uztvēra kā neitrāla vērotāja. iemesls tam bija situācijasituācija 
reģionā, centrālajā un austrumeiropā visā starpkaru posmā, ko kopumāvisā starpkaru posmā, ko kopumākopumā 
var izskaidrot ar Versaļas–rīgas sistēmas trūkumiem. Līdzīgā ģeopolitiskajā 
situācijā esošās valstis, dažādu objektīvu un subjektīvu apstākļu iespaidā tā arī 
nespēja rast savstarpēju saskaņu un noslēgt aizsardzības rakstura savienību. 
kad 30. gados un sevišķi 30. gadu otrajā pusē pastiprinātu aktivitāti sava 
iespaida nostiprināšanā sāka izrādīt Vācija un Padomju savienība, baltijas 
valstis nebija vienotas, kas tika ļoti prasmīgi izmantots. Galu galā jau 1934. 
gadā, noslēdzot ļoti formālo t. s. baltijas antantes līgumu, tajā bija iekļauts 
punkts, kas atbrīvoja igauniju un Latviju no pienākuma piedalīties Lietuvas 
“specifisko jautājumu” – Viļņas un klaipēdas jautājumu risināšanas. citiem 
vārdiem – pakļaut sevi konflikta riskam ar Poliju un Vāciju. Tādējādi 
1939. gada martā Latvijas Ārlietu ministrija, līdzīgi un pat vēl lielākā mērā 
nekā 1938. gada martā, kad krīze bija vērojama Lietuvas un Polijas attiecībās,85 
oficiāli palika neitrāla novērotāja lomā. neoficiāli Latvijas diplomātisko un 
konsulāro pārstāvju ziņojumos izskan lielākas vai mazākas simpātijas pret 
Lietuvas pusi (īpaši labvēlīgs Lietuvai vai, precīzāk sakot, nelabvēlīgs Vācijai, 
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bija ģenerālkonsuls klaipēdā J. seskis). notiekošais tomēr sagādāja bažas par 
drošību un mieru reģionā, kas eventuāli varētu apdraudēt arī pašu robežas 
(tāpēc šajā gadījumā īpaša uzmanība tika pievērsta baumām par iespējamiem 
Vācijas tālākiem soļiem kauņas un arī Latvijas virzienā). Pastāv nopietnas 
norādes uz to, ka kara ministrs ģenerālis Jānis balodis86 klaipēdas krīzes laikā 
pieprasījis izsludināt vispārēju mobilizāciju un karaspēka koncentrēšanu 
uz Lietuvas robežas, taču ārlietu ministrs V. Munters panācis ierosinājuma 
noraidīšanu, iepriekš gan saņemot Vācijas sūtņa stingru apliecinājumu par to, 
ka Latvijai no Vācijas apdraudējums nepastāv. Vienlaikus iedzīvotājos diezgan 
izteikti izpaudās pretvāciskais noskaņojums. Galu galā 21. martā Latvijas 
valdība oficiāli pasludināja savu neitralitāti klaipēdas jautājumā.87 savukārt 
autoritārās Latvijas prese sāka par notiekošo runāt tikai 22. martā, sniedzot 
vienīgi oficiālo informāciju no ārzemju telegrāfa aģentūru ziņojumiem.88

Tāpat kā 1938. gada martā, arī šoreiz, situācijai atrisinoties mierīgā ceļā, 
rīgā atviegloti uzelpoja. nu jau vienu no pēdējām reizēm, jo drīz pienāca 
arī visu baltijas valstu neatkarības iznīcināšanas kārta. Latvijas diplomātu 
un ģenerālkonsula ziņojumi atklāj arī Lietuvas un Vācijas historiogrāfijā 
maz zināmus notikumu aspektus. Pirmkārt, to, kā tos redzēja ārvalsts, šajānotikumu aspektus. Pirmkārt, to, kā tos redzēja ārvalsts, šajāaspektus. Pirmkārt, to, kā tos redzēja ārvalsts, šajā 
gadījumā – Latvijas pārstāvji. Ģenerālkonsula J. seska ziņojumi atklāj arī 
viņa līdzjūtīgo attieksmi un cenšanos savu iespēju robežās palīdzēt ārkārtīgi 
sarežģītā situācijā nonākušajiem klaipēdā dzīvojošajiem ebreju tautības 
Latvijas pilsoņiem.
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pretvalstisku darbību Lietuvas tiesa piesprieda 8 gadus ieslodzījuma, 1937. g. priekšlaicīgi 
atbrīvots. no 1938. g. seimeļa deputāts, no 1939. g. janvāra – direktorijas loceklis. 

45 Ordnungsdienst (vācu val.) – kārtības dienests.
46 antans smetona (Smetona, 1874–1944) – Lietuvas valstsvīrs, 1926.–1940. g. valsts prezidents.1926.–1940. g. valsts prezidents.valsts prezidents.
47 augustins Voldemars (Voldemaras, 1883–1942) – Lietuvas valstsvīrs. 1918., 1926.–1929. g. 

Ministru prezidents, 1918. g. decembrī–1920. g. jūnijā ārlietu ministrs. 1936. g. politiskā 
trimdā Francijā, pēc valsts okupācijas 1940. g. atgriezās Lietuvā. Miris Vladimiras cietumā.

48 LVVa, 293. f., 1. apr., 524. l., 78.–81. lp.
49 Volksgemeinschaft (vācu val.) – tautas apvienība, nacionālās solidaritātes un bezšķiru tautas 

jēdziens.
50 Kraftfahrkorps (vācu val.) – mehanizētais korpuss.
51 Promesse fixe (franču val.) – noteikts solījums.
52 LVVa, 2574. f., 3. apr., 2382. l., 173.–175. lp.
53 Tilzīte – pilsēta austrumprūsijā, tagad sovetska krievijā.
54 LVVa, 2574. f., 3. apr., 2382. l., 169.–170. lp.
55 Frīdrihs Vilhelms (Friedrich Wilhelm, 1620–1688) – brandenburgas kūrfirsts, Prūsijas absolū-

tisma pamatlicējs, izveidoja regulāru armiju.
56 Sibillisch (vācu val.) – pareģojoši, mīklaini, noslēpumaini.
57 Tīreļpurvs – vieta pie rīgas, Pirmā pasaules kara laikā – vieta �iemeļu (rīgas frontē), kur 

krievijas armijā ietilpstošās latviešu strēlnieku vienības cīnījās ar Vācijas karaspēku.
58 LVVa, 2574. f., 3. apr., 3257. l., 165.–168. lp.
59 Turpat, 104.–108. lp.
60 karalauči – latviskotais kēnigsbergas nosaukums (mūsdienās – kaļiņingrada krievijā).
61 Heimatdienst (vācu val.) – “Dzimtenes dienests”, kēnigsbergas ziņu aģentūra.
62 Fahrkraft (vācu val.) – spēkrats.
63 Status quo (latīņu val.) – esošais stāvoklis.
64 Emīls Haha (Háha, 1872–1945) – Čehoslovākijas valstsvīrs. Pēc Minhenes konferences un 

E. beneša atkāpšanās 1938. g. rudenī–1939. g. martā valsts prezidents, pēc tam līdz 1945. g. 
Čehu un morāvu protektorāta prezidents. 

65 Františeks Hvalkovskis (Chvalkovský, 1885–1945) – Čehoslovākijas diplomāts, valstsvīrs. 
1938. g. rudenī – 1939. g. martā Čehoslovākijas ārlietu ministrs, pēc tam – protektorāta 
pārstāvis berlīnē. 
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66 Vladislavs berans (Beran, 1887–1954) – Čehoslovākijas valstsvīrs. 1938. g. 1. decembrī–1939. g. 
15. martā premjerministrs, pēc tam līdz 1939. g. 27. aprīlim protektorāta valdības vadītājs. 
Vēlāk atradās Vācijas un Čehoslovākijas ieslodzījumā. 

67 Tuti quanti (itāļu val.) – visi pārējie.
68 Edvards benešs (Beneš, 1884–1948) – Čehoslovākijas valstsvīrs, diplomāts. 1918.–1935. g. 

ārlietu ministrs, 1935.–1938. g. valsts prezidents, no 1940. g. emigrācijas valdības vadītājs 
Londonā, 1946.–1948. g. prezidents, 1948. g. jūnijā piespiests atkāpties no amata.

69 šauļu savienība (Šaulių sajunga) – paramilitārā Lietuvas aizsargu organizācija.
70 reinholds fon �aukens (von Sauken, 1889–?) – līdz 1939. g. martam Vācijas ģenerālkonsuls 

klaipēdā.
71 Deutsch und nur deutsch (vācu val.) – vācu un vienīgi vācu. 
72 Sieg Heil (vācu val.) – sveiks uzvarai, Vācijas nacionālsociālistu sveiciena forma.
73 Deutschland, Deutschland über alles (vācu val.) – Vācija, Vācija pāri visam, Vācijas valsts  himnas 

nosaukums līdz 1945. g.
74 Die Fahne hoch (vācu val.) – “karogus augšā”, Vācijas nacionālsociālistu partijas himna no 

1930. g., pazīstama arī kā Horsta Veseļa dziesma.
75 Jozs Pajaujis (Pajaujis, 1894–1973) – klaipēdas lietuviešu sabiedriskais darbinieks, seimeļa 

deputāts, klaipēdas Tirdzniecības institūta docents un prorektors.
76 Urbi et orbi (latīņu val.) – Pilsētai un pasaulei. ar šo frāzi tika uzsākti visi senās romas 

impērijas oficiālie dokumenti.
77 Heinrihs Himlers (Himmler, 1900–1945) – Vācijas valstsvīrs, no 1936. g. Gestapo (slepenās 

valsts policijas) vadītājs.
78 Feldgrauen (vācu val.) – aizsargkrāsa.
79 ērihs Johans alberts rēders (1876–1960) – Vācijas jūras kara flotes pavēlnieks, līdz 1943. g. 

lieladmirālis.
80 Winterhilfswerk Winterhilfe (vācu val.) – Vācijas nacionālsociālistu partijas palīdzības pro-

gramma, organizējot ziedojumu vākšanas pasākumus atbalstam trūcīgajai vācu sabiedrības 
daļai.

81 Gestapo (Geheime Staatspolizei) – Vācijas slepenā valsts policija.
82 LVVa, 2574. f., 3. apr., 3527. l., 98.–101. lp.
83 Gumbinena – pilsēta austrumprūsijā, tagad Guseva krievijā.
84 LVVa, 293. f., 1. apr., 524. l., 88.–89. lp.
85 sīkāk sk.: Jēkabsons, ē. Latvijas ārlietu ministra Vilhelma Muntera starpniecības mēģinājums 

Polijas un Lietuvas konfliktā 1938. gada martā. Latvijas Arhīvi. 2008. nr. 3, 146.–160. lpp.
86 Jānis balodis(1881–1965) – Latvijas armijas ģenerālis, valstsvīrs. 1919.–1921. g. armijas 

virspavēlnieks, 1931.–1940. g. kara ministrs.
87 andersons, E. Latvijas vēsture. 1920.–1940. Ārpolitika. II. 50. lpp.
88 sk., piemēram: Vācija pieprasa evakuēt klaipēdu. Latvijas Kareivis. 1939. 22. marts; ievērojot 

Vācijas izturēšanos, Lietuvas ministru kabinets piekritis Vācijas prasībai par klaipēdas 
apgabala atdošanu. Latvijas Kareivis. 1939. 23. marts; Parakstīta Lietuvas – Vācijas vienošanās. 
Latvijas Kareivis. 1939. 24. marts; “Ļaunumu, ko ārpasaule bija nodarījusi vāciešiem, vajadzēja 
izlabot” – teica vakar Vācijas kanclers Hitlers klaipēdā. Latvijas Kareivis. 1939. 24. marts; 
klaipēdas notikumi ārzemju preses vērtējumā. Latvijas Kareivis. 1939. 24. marts.
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angliederung des gebietes klaipeda/memel 
an das deutsche reich im märz 1939: 
ein aspekt von der lettischen seite

 
im vorliegenden beitrag wird die angliederung des litauischen Gebietes 

klaipeda an das Deutsche reich im März 1939 aus der sicht der lettischen 
botschafter in kaunas und berlin sowie des lettischen Generalkonsuls in 
klaipeda beschrieben, wobei auch die Einstellung der regierung Lettlands 
und seines außenministeriums zu diesem Vorgang aufgezeigt wird. Die 
lettische regierung und das Ministerium für auswärtige angelegenheiten 
betrachteten die Ereignisse im Gebiet klaipeda im Frühling 1939 aus neutralen 
Positionen. Der Grund dafür war die situation in der baltischen region sowie 
im Mittel- und osteuropa im allgemeinen, die vor allem durch die Mängel im 
system Versailles–riga zu erklären war. staaten, die sich in einer ähnlichen 
geopolitischen Lage befanden, konnten sich infolge verschiedener objektiver 
und subjektiver bedingungen nicht einigen und einen gegenseitigen 
Verteidigungsvertrag schließen. als in den 1930er Jahren – insbesondere in 
der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre – Deutschland und die sowjetunion 
aktive Maßnahmen zur stärkung ihres Einflusses unternahmen, waren die 
baltischen staaten nicht einheitlicher Meinung. Dieser Umstand wurde von 
den Großmächten ausgenutzt. bereits 1934, als der sog. – recht formelle – 
Vertrag der baltischen Entente geschlossen wurde, wurde darin ein Punkt 
aufgenommen, womit Lettland und Estland von der Pflicht befreit wurden, 
sich an die Lösung „spezifisch litauischer Fragen“, d. h. im blick auf Vilnius 
und klaipeda, zu beteiligen. anders gesagt, Lettland und Estland sollten sich 
nicht einem konflikt mit Polen und Deutschland aussetzen. Deshalb blieb die 
offizielle Position des außenministeriums Lettlands im März 1939, ähnlich 
oder sogar noch deutlicher als im März 1938, als eine krise in den beziehungen 
zwischen Litauen und Polen entstand, neutral. inoffiziell kamen in berichten 
diplomatischer und konsularischer Vertreter Lettlands mehr oder weniger 
sympathien für Litauen zum ausdruck. besonders sympathisierte mit Litauen 
der Generalkonsul in klaipeda J. seskis. Die Ereignisse in Litauen beunruhigten 
jedoch die Menschen auch in Lettland und ließen sie an die sicherheit der 
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eigenen Grenzen denken. besondere aufmerksamkeit wurde den Gerüchten 
über die weiteren schritte Deutschlands in richtung kaunas und Lettlands 
gewidmet. Es gibt deutliche Hinweise dafür, dass der kriegsminister General 
Jānis balodis während der klaipeda-krisis eine allgemeine Mobilmachung 
und die konzentrierung der armee an der  litauischen Grenze verlangt 
habe. Der außenminister V. Munters erreichte jedoch, dass dieser Vorschlag 
abgewiesen wurde. �war hatte vorher der deutsche botschafter versichert, 
dass das Deutsche reich Lettland nicht bedrohen würde. Jedoch waren bei 
den Letten deutliche antideutsche Gesinnungen zu spüren. am 21. März 
1939 erklärte die lettische regierung offiziell ihre neutralität im blick auf die 
klaipeda-Frage. Die autoritäre lettische Presse schrieb über diese Ereignisse 
erst am 22. März, wobei nur offizielle informationen aus den berichten 
ausländischer Telegraphagenturen veröffentlicht wurden.

Wie im März 1938 atmete riga auch diesmal erleichtert auf, weil die 
krisissituation auf friedlichem Wege gelöst wurde. Jedoch war es das letzte 
Mal, denn bald wurde die Unabhängigkeit der baltischen staaten zerstört.

Die berichte lettischer Diplomaten und des Generalkonsuls enthalten 
auch solche aspekte, die in der litauischen und deutschen Historiografie 
wenig bekannt sind. Vor allem zeigen sie, wie diese Ereignisse in anderen 
staaten, – in diesem Falle in Lettland – betrachtet wurden. Die berichte des 
Generalkonsuls J. seskis lassen seine teilnehmende Einstellung und seine 
Versuche erkennen, den in klaipeda lebenden staatsangehörigern Lettlands 
jüdischer abstammung zu helfen. 

Schlüsselwörter: stadt und Gebiet klaipeda, diplomatische Vertretung Lettlands 
in kaunas und berlin, Generalkonsulat in klaipeda, Ultimat des Deutschen 
reichs an Litauen mit der Forderung, das Gebiet klaipeda an Deutschland 
abzutreten, Eingliederung des Gebietes klaipeda in das Deutsche reich.   
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