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raksta uzdevums ir iepazīstināt ar darba rezultātiem omskas apgabala valsts arhīvā un 
Jaunākās vēstures dokumentācijas centrā, kā arī tomskas apgabala valsts arhīvā un Jaunākās 
vēstures dokumentācijas centrā, kur ar valdības komisijas psrs okupācijas nodarīto 
zaudējumu aprēķināšanai atbalstu 2006. gada rudenī (no 29. septembra līdz 20. oktobrim) 
strādāja latvijas valsts arhīva direktore daina kļaviņa un sabiedrisko attiecību un dokumentu 
popularizācijas daļas vadītājas vietniece Iveta Šķiņķe.
komandējuma mērķis bija apzināt arhīvu dokumentus par 1949. gada 25. martā izsūtīto 
latvijas iedzīvotāju nometināšanu omskas un tomskas apgabalos. tas arī tika veikts, un mājās 
pārvestas 243 dokumentu kopijas ar liecībām par sagatavošanas darbiem, lai 1949. gada aprīlī 
pieņemtu ešelonus ar izsūtītajiem latvijas iedzīvotājiem, par ģimeņu izmitināšanu omskas 
un tomskas apgabalu rajonos, par izsūtīto cilvēku dzīves un darba apstākļiem kolhozos un 
mežsaimniecībās.
Atslēgvārdi: omskas un tomskas apgabalu valsts arhīvi, omskas un tomskas apgabalu 
jaunākās vēstures dokumentācijas centri, represijas, deportācijas, specnometinājums, 
speckomandantūra.

arhīvu apmeklējuma mērķis bija iepazīties ar dokumentiem, kas glabājas 
sibīrijas arhīvos par 1949. gada 25. martā izsūtītajiem latvijas iedzīvotājiem, 
jo no vairāk nekā 42 tūkstošiem 1949. gada 25.–30. martā izsūtītajiem latvijas 
iedzīvotājiem uz omskas apgabalu izsūtīja gandrīz 21 tūkstoti cilvēku, uz 
tomskas apgabalu – nepilnus 16 tūkstošus latvijas iedzīvotāju. vairāk nekā 
pieci tūkstoši izsūtīto latvijas iedzīvotāju nonāca amūras apgabalā, tomēr 
lielie attālumi un ierobežotais laiks šā apgabala arhīvu apmeklējumu atstāja 
nākotnei. 

Jau 2003. gadā latvijas valsts arhīva darbinieki aija kalnciema, elmārs 
pelkaus un Iveta Šķiņķe veica dokumentu atlasi par staļiniskā režīma 

vēsture
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politiku pret latvijas iedzīvotājiem krievijas Federācijas valsts arhīvā un 
krievijas valsts sociālpolitiskās vēstures arhīvā.1 Šā komandējuma rezultātā 
iegūtie arhīvu dokumenti, kā arī krievijas vēsturnieku sagatavotais 
septiņu sējumu dokumentu krājums “staļiniskā gulaga vēsture. 20. gs. 20. 
gadu beigas–50. gadu sākums” sniedz labu dokumentāro bāzi (valdošās 
komunistiskās partijas, psrs represīvo iestāžu un citu valsts institūciju 
dokumenti) par padomju totalitārā režīma iecerēto un īstenoto latvijas 
iedzīvotāju deportāciju organizēšanu un norisi.2 

apzinātas un pētītas ir tās dokumentu grupas, kas atrodas latvijas valsts 
arhīvā, latvijas republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra arhīvā. 
tādēļ jo svarīgi bija apzināt vēl to apgabalu arhīvu dokumentus, uz kurieni bija 
izsūtīti latvijas iedzīvotāji, jo šie dokumenti palīdzētu saprast, kā notika izsūtīto 
latvijas iedzīvotāju izmitināšana šajos rietumsibīrijas apgabalos. par darbu 
sibīrijas arhīvos tika informējuši arī kolēģi no Igaunijas – tartu universitātes 
profesors Ādu musts (Must) un deportāciju pētniece, projekta “Igaunijas 
iedzīvotāju zaudējuma reģistrs” vadītāja aigi rahi-tamma (Rahi-Tamm). 

Jau iepriekš tika veikti sagatavošanas darbi – skatīta iespējamā informācija 
internetā, kā arī, pateicoties novosibirskas universitātes pasniedzējai 
ksenijai Šumskai, latvijas valsts arhīva darbinieku rīcībā nonāca tomskas 
arhīvu darbinieku sagatavotie dokumentu krājumi par represijām tomskas 
apgabalā,3 kas ļāva labāk orientēties rietumsibīrijas arhīvu fondos.

 Ieskats arhīvos

darbs tika uzsākts omskas apgabala valsts arhīvā un omskas apgabala 
Jaunākās vēstures dokumentācijas centrā. 

omskas pilsēta ir jauna salīdzinājumā pat ar sibīrijas pilsētām – dibināta 
1716. gadā, un šobrīd jau visai laicīgi tā gatavojas 300 gadu jubilejai. 

Omskas apgabala Valsts arhīvā (Государственный архив Омской 
области), kas atrodas omskas apgabala valsts tiesiskās attīstības ministrijas 
pakļautībā, glabājas vairāk nekā miljons lietu 3190 fondos (no tiem – 100 
personu fondi) un 30 tūkstoši fotodokumentu par laika periodu no 1722. 
gada līdz mūsdienām. arhīvā ir arī kino-video fonds un zinātniskā 
uzziņu bibliotēka, kura satur bagātu izziņu, mācību, garīgo literatūru un 
izdevumus par krievijas, sibīrijas un omskas apgabala vēsturi no 1721. līdz 
2007. gadam. bibliotēka ir arī lasītāju rīcībā. 
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arhīvā strādā vairāk nekā 70 cilvēku un ir četras lielas arhīva 
struktūrvienības – saglabāšanas un dokumentu uzskaites daļa, kuras 
pārraudzībā ir glabātavas un aprakstīšanas sektors, dokumentu 
izmantošanas un publikāciju daļa ar lasītāju zāli, Izziņu sektoru un 
Fotodaļu, Iestāžu arhīvu un lietvedības daļa ar dokumentu zinātniski 
tehniskās apstrādes daļu, kā arī Zinātniskās izpētes, metodiskā darba un 
informāciju sistēmas daļa ar zinātnisko uzziņu bibliotēku, datorcentru un 
sistemātisko katalogu.4 

omskas apgabala valsts arhīvam ir arī filiāle taras pilsētā, kur sākotnēji 
1933. gadā tika izveidots taras apvidus arhīvs, bet 1944. gadā tas tika 
pārveidots par omskas arhīva filiāli. taras arhīvā 712 fondos glabājas 
104 360 glabāšanas vienību, to skaitā omskas apgabala septiņu ziemeļu 
rajonu dokumenti. tie ir rajoni, kur tika nometināti arī latvijas iedzīvotāji. 
diemžēl laika trūkuma dēļ brauciens uz taras filiāli nebija iespējams. 

1989. gadā sākās arhīvu fondu aktīva atslepenošana. to dokumentu 
skaitā, kas kļuva brīvi pieejami, ir arī materiāli par pilsoņiem, kas tika tiesāti 
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gan par reliģisku pārliecību, gan par tā saucamajiem kontrrevolucionārajiem 
noziegumiem. tiesa, arestēto iedzīvotāju krimināllietas glabājas krievijas 
Federācijas Federālās drošības dienesta omskas apgabala pārvaldes 
arhīvā. 

nozīmīga daļa no šiem atslepenotajiem dokumentiem kļuva par pamatu 
politisko represiju upuru piemiņas grāmatai “Забвению не подлежит. Книга 
жертвам политических репрессий Омской области”. grāmata veidota, 
balstoties uz krievijas Federācijas Federālās drošības dienesta omskas 
apgabala pārvaldes arhīva (glabājas arestēto krimināllietas, arī operatīvo 
trijnieku (“troikas”) 1937., 1938. gada protokoli), omskas apgabala valsts 
arhīva, omskas apgabala Iekšlietu ministrijas un omskas apgabala tiesas 
arhīva dokumentiem. ar šo izdevumu var iepazīties gan arhīva bibliotēkā, 
gan arī elektroniski. 10 sējumu grāmatā ir ievietoti represēto cilvēku saraksti 
ar īsām biogrāfiskām ziņām (31 064 vārdi).

Šajā izdevumā var atrast arī latvijā dzimušos, omskas apgabalā 
dzīvojošos un tur arī represētos cilvēkus.5 grāmatā ir šķirklis par omskas 
apgabala Iekšlietu tautas komisariāta pārvaldes priekšnieku eduardu saliņu, 
arī par taras apvidus partijas komitejas pirmo sekretāru Frici kārkliņu, kurš 
nošāvās dienu pirms aresta. 

dokumenti par izsūtīto latviešu nometināšanu omskas apgabalā 
galvenokārt atrodami omskas apgabala izpildkomitejas fondā (437. fonds, 
Областной исполнительный комитет Омской области), kā arī rajonu 
izpildkomiteju fondos. darba gaitā tika izskatīti visi 35 omskas apgabala 
rajonu izpildkomiteju fondu apraksti un atsevišķas tēmai atbilstošas lietas 
no to rajonu fondiem, kuros bija nometināti izsūtītie latvijas iedzīvotāji.

Izlases kārtībā tika skatīti apraksti un pasūtītas lietas arī no ciema 
padomju fondiem, no prokuratūras, tautas tiesu, izglītības, veselības 
aizsardzības nodaļu fondiem. 

diemžēl ne visu fondu dokumenti bija pilnīgi, piemēram, omskas 
apgabala kalačinskas rajona orlovskas ciema padomes (šīs ciema padomes 
teritorijā atradās piecas apdzīvotās vietas, t.sk. Staraja Riga) fondā (2385. 
fonds) ir dokumenti līdz 1937. gadam, tad pārrāvums un atkal dokumenti 
no 1951. gada.

vērtīgākie dokumenti tēmas izpētē atrodami omskas apgabala 
izpildkomitejas fondā, īpaši 24. aprakstā, kurā glabājas pēdējās 
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atslepenotās – omskas apgabala izpildkomitejas specdaļas – lietas. tajās 
ir apgabala izpildkomitejas un rajonu izpildkomiteju lēmumi, rīkojumi, 
sarakste par izsūtīto, tajā skaitā latviešu ģimeņu izmitināšanu omskas 
apgabala rajonos, par viņu dzīves apstākļiem. 

savukārt Omskas apgabala Jaunākās vēstures dokumentācijas centrs 
(Центр документации новейшей истории Омской области) veidots 
1991. gadā uz bijušā partijas arhīva bāzes un glabā komunistiskās partijas 
dokumentus.

dokumentācijas centrā glabājas lietas, kas attiecas uz latviešu sekcijas 
darbu 20. gados (1. fonds, kk(b)p omskas guberņas komiteja – Омский 
губернский комитет РКП(б) 1920–1925), tajās ir arī ne mazums dokumentu 
latviešu valodā – sapulču protokoli, reģistrācijas žurnāli, atskaites. 

par izsūtīto latvijas iedzīvotāju nometināšanu omskas apgabalā 
dokumenti tika meklēti omskas apgabala partijas komitejas (17. fonds, 
Омский областной комитет КПСС-ВКП(б)) un rajonu partijas komiteju 
fondos (piemēram, 1821. fonds, boļšerečjes rajona partijas komiteja; 372. 
fonds, azovas rajona partijas komiteja). 

rūpīgi tika izskatīta arhīvā izveidotā datubāze par apgabala partijas 
komitejas birojā skatītajiem jautājumiem, sarakste par rajona partijas 
komiteju biroju jautājumiem. diemžēl šajā arhīvā ieguvums bija 
salīdzinoši trūcīgs. salīdzinājumā ar tomskas apgabala Jaunākās vēstures 
dokumentācijas centru, omskas apgabala Jaunākās vēstures dokumentācijas 
centrā nebija atrodami (vai nu slikti fondēti, vai nav saglabājušies, vai vēl 
nav atslepenoti) dokumenti – sarakste ar Iekšlietu ministriju, izpildkomiteju 
lēmumi, rīkojumi – par 1949. gadā izsūtīto latvijas iedzīvotāju nometināšanu 
omskas apgabalā. 

sevišķās mapes dokumenti nebija pieejami, bet arhīva direktore 
apgalvoja, ka tur atrodama informācija par vāciešiem un kalmikiem, bet 
par latviešiem neesot. arhīva darbinieki pieļauj, ka daļas dokumentu nav, 
jo tikuši slikti fondēti, kā arī daļa dokumentu varētu glabāties Federālās 
drošības dienesta omskas apgabala pārvaldes arhīvā.

vērtīgākās kopijas, kas tika iegūtas, bija psrs Iekšlietu ministrijas 
omskas apgabala pārvaldes specnometinājumu daļas priekšnieka saga-
tavotās izziņas apgabala partijas komitejas sekretāram par specnometināto 
dzīves un darba apstākļiem, par bēgšanas gadījumiem.
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tomēr arī it kā pastarpinātie dokumenti par omskas apgabala saim-
niecisko un sabiedrisko dzīvi ļāva labāk izprast reālo situāciju apgabala 
rajonos, kuros 1949. gada aprīlī ieradās izsūtītie latvijas iedzīvotāji, 
piemēram, pārskati par skolām un bērnunamiem. tā omskas apgabalā 
1949. gada 1. septembrī bija 88 bērnunami, kuros, spriežot pēc omskas 
apgabala partijas komitejas sevišķā sektora dokumentiem, situācija ir ļoti 
smaga – trūkst pārtikas, nav piemērotu dzīves apstākļu, nemaz nerunājot 
par iespējām izglītoties.6 savukārt regulārās apgabala un rajonu partijas 
aktīva sapulces, kurās nepārtraukti gadu no gada tiek “sprausti mērķi, 
izvirzīti uzdevumi sējas darbiem un cīņai par ražas novākšanu”, kuru 
lietotā retorika vairāk atgādina kaujas terminoloģiju, liecina, ka rezultāti ir 
stipri trūcīgi. 

pēc vairāk nekā nedēļas omskas arhīvos, pārbraucot 1000 km tālāk uz 
tomsku, darbs tika turpināts tomskas apgabala valsts arhīvā un tomskas 
apgabala Jaunākās vēstures dokumentācijas centrā. 

tomskas pilsēta savus pirmsākumus datē no 1604. gada, kad dibināts 
cietoksnis. ar šo laiku tomskas arhīva kolēģi datē arī pirmo arhīva 
dokumentu rašanās laiku. 

Tomskas apgabala Valsts arhīvs (Государственный архив Томской 
области), kas ietilpst krievijas Federācijas arhīvu sistēmā un kurš ir 1839. 
gada tomskas guberņas arhīva pēctecis, glabā vairāk nekā 903 tūkstošus 
lietu 2122 fondos par laika periodu no 1629. gada līdz 2007. gadam. pāri par 
300 tūkstošiem lietu attiecas uz laika periodu līdz 1917. gadam. pateicoties 
tam, ka tomska vairāk nekā 100 gadus bija guberņas administratīvais centrs, 
arhīvā atrodas dokumenti ne tikai par pilsētas, bet arī par rietumsibīrijas 
un Ziemeļkazahstānas vēsturi. 

tomskas apgabala valsts arhīva kolēģi ir sagatavojuši ļoti labu arhīva 
rokasgrāmatu, kas pieejama arī interneta versijā.7

savukārt Tomskas apgabala Jaunākās vēstures dokumentācijas centrs 
(Центр документации новейшей истории Томской области) analoģiski 
kā omskas apgabalā izveidots 1991. gadā saskaņā ar krievijas Federācijas 
prezidenta 1991. gada 24. augusta dekrētu “par partijas arhīviem” uz 
bijušā tomskas apgabala partijas arhīva bāzes un specializējas mūsdienu 
politisko kustību, organizāciju un nacionālo kultūras centru dokumentu 
uzkrāšanā.8 2007. gada 1. janvārī tomskas apgabala Jaunākās vēstures 
dokumentācijas centrā glabājās 498 582 glabāšanas vienības 32 fondos, 1750 
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foto dokumentu, kas ataino rietumsibīrijas reģiona politisko, ekonomisko, 
sociālo un kultūras attīstību 20. gadsimtā. viennozīmīgi skaidrs, ka partijas 
komiteju darbība skāra pilnīgi visas padomju sabiedrības dzīves sfēras – 
komunistiskās partijas teritoriālās organizācijas bija atbildīgas par partijas 
politikas realizēšanu uz vietas, vadīja visu politisko un organizatorisko 
darbu dažādu direktīvu izpildē. 

tomskas apgabala Jaunākās vēstures dokumentācijas centrs ir arhīvs, 
kurā pētniecības darbam ir radīti labi apstākļi – sakārtoti un pilnīgi fondi 
(gan lēmumi, gan rīkojumi, gan sarakste), labs uzziņu aparāts, arī fondu 
rādītājs.9 tomskas arhīvisti un vēsturnieki rūpīgi apzinājuši savus arhīvus 
un sagatavojuši dokumentu publikācijas, to skaitā dokumentus arī par 
izsūtītajiem baltijas iedzīvotājiem, – tas savukārt atvieglo baltijas pētnieku 
darbu. rezultātā visai īsā laikā bija iespējams atlasīt lietu dokumentus 
un pasūtīt dokumentu kopijas, kas rāda izsūtīto latvijas iedzīvotāju 
nometināšanu tomskas apgabala rajonos – viņu sagaidīšanu, sadalīšanu pa 
apgabala rajoniem, specnometināto latviešu dzīves un darba apstākļus.

tāpat kā omskā tēmas izpētē svarīgākie dokumenti tomskas apgabala 
valsts arhīvā atrodas tomskas apgabala izpildkomitejas fondā (p-829. 
fonds, Томский областной совет народных депутатов) – sevišķā sektora 
dokumentos. tie ir izpildkomitejas lēmumi un rīkojumi un dažādi materiāli 
pie tiem – par izsūtīto pieņemšanu, pārvešanu uz rajoniem, par dzīves 
vietas ierādīšanu un darbā iekārtošanu. visai būtiski dokumenti par 
specnometināto (t.sk. izsūtīto latvijas iedzīvotāju) darba apstākļiem atrodas 
fondā p-858 (Томский государственный трест “Томлес”). salīdzinājumā 
ar omskas apgabala valsts arhīvu fondi ir pilnīgāki, ir vairāk lēmumu, 
rīkojumu, kas attiecas uz izsūtītajiem latvijas iedzīvotājiem. 

tomskas apgabala Jaunākās vēstures dokumentācijas centrā vērtīgs 
ieguvums bija dokumenti no tomskas apgabala partijas komitejas fonda 
(607. fonds, Томский областной комитет КПСС 1904–1991, jo īpaši 
sarakste ar izpildkomiteju un Iekšlietu ministrijas pārvaldēm) un tomskas 
apgabala rajonu partijas komiteju fondos (galvenokārt aleksandrovskas 
rajona partijas komiteja, 91. fonds; vasjuganas rajona partijas komiteja, 102. 
fonds; narimas apvidus partijas komiteja, 206. fonds). atlasīto dokumentu 
kopums – lēmumi, rīkojumi, dienesta ziņojumi, specziņojumi, izziņas, 
vēstules, informācija, sarakste starp partijas komiteju, izpildkomiteju un 
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Iem specnometinājuma daļu – sniedz visai detalizētu pārskatu par 1949. 
gada izsūtīto latvijas iedzīvotāju dzīvi tomskas apgabalā.

nenoliedzami, interesants un vērtīgs bija Tomskas apgabala Iekšlietu 
ministrijas Informācijas centra apmeklējums. no 1934. gada visu 
deportāciju procesu pārzināja Iekšlietu tautas komisariāts (Ietk), vēlāk 
Iekšlietu ministrija (Iem), kuras struktūrā ietilpa specnometinājuma nodaļa 
(vēlāk – p daļa, no 1953. līdz 1959. gadam – 4. specdaļa). savukārt uz vietām 
izsūtīto uzraudzību – reģistrāciju, kontroli par bēgšanu, specnometināto 
iekārtošanu darbā – nodrošināja speckomandantūras. arī skatot izsūtīto 
lietas latvijas valsts arhīvā, pievienotajās izziņās redzams, ka gadījumos, 
kad reabilitācijas procesā latvijas Iem nepamatoti represēto pilsoņu 
reabilitācijas nodaļai trūka ziņu par izsūtīto cilvēku likteni, tad informācija 
tika meklēta un arī saņemta no tomskas apgabala Iem Informācijas centra. 
tāpēc bija liela interese iepazīties ar dokumentiem, kas glabājas Informācijas 
centra arhīvā, – vēl jo vairāk tāpēc, ka daļai uz tomskas apgabalu izsūtīto 
latvijas iedzīvotāju personas lietas palikušas tomskas apgabalā (pēc lva 
veidotās datubāzes ziņām – 7042 cilvēkiem trūkst personu lietu lva 
esošajās izsūtīšanas lietās). 

Informācijas centra arhīva 20. fondā glabājas lietas par 1949. gada 25. 
martā izsūtīto latvijas iedzīvotāju ešelonu pieņemšanu. lietās atrodas 
akti par izsūtīto cilvēku nodošanu no ešeloniem un pieņemšanu gala 
stacijās, lai tālāk nosūtītu uz specnometinājuma vietām, dienesta ziņojumi 
par pieņemšanas rezultātiem, izsūtīto cilvēku saraksti, izziņas par viņu 
nometināšanu apgabala rajonos, saraksti par cilvēkiem, kuri ievietoti 
slimnīcās, mirušo saraksti.10 Faktiski katram ešelonam, kas ieradās no 
latvijas, bija šāda veida dokumenti.

bez minētajiem dokumentiem arhīvā bija iespēja iepazīties arī ar 
speckomandantūru veidotajām specnometināto uzskaites grāmatām 
(piemēram, Книга учета административно ссыльных и высланных по 
Асиновской спецкомeндантуре),11 kā arī ar Informācijas centra kartotēku, 
kurā katram uzskaitē ņemtajam cilvēkam ir sava kartīte. 

būtiskas ir ziņas par tiem latvijas iedzīvotājiem, kas drīz pēc ierašanās 
tomskas apgabalā reģistrēti kā miruši. tā kā viņus nepaspēja uzņemt 
specnometināto uzskaitē un iekārtot personas lietas, tad arhīva lietās parasti 
par viņu likteni ziņu nav.
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2. att. tomskas pilsētas centrs.

tomskā atrodas arī Memoriālais muzejs politiski represētajiem 
cilvēkiem, kas iekārtots bijušajā Iekšlietu tautas komisariāta Izmeklēšanas 
cietumā. muzejā izveidotas kameras, kādas tās bija laikā, kad šeit atradās 
Iekšlietu tautas komisariāta cietums, un iekārtota ekspozīcija.

darbs omskas un tomskas apgabalu arhīvos bija vērtīgs un rosinošs. 
oriģinālie dokumenti par izsūtītajiem latvijas iedzīvotājiem ļauj izsekot 
procesam, kā tika organizēta, vadīta, kā reāli norisa izsūtīto latvijas 
iedzīvotāju pārtapšana uz mūžu specnometinātajos un atgriezeniskais 
process, kad notika noņemšana no uzskaites un jau tik nepieciešamā 
darbaspēka un kolhoznieku atgriešanās latvijā vai palikšana tomskas un 
omskas apgabalu pilsētās un rajonos. 

komandējuma rezultātā iegūto dokumentu kopijas, kas tagad glabājas 
latvijas valsts arhīvā, un pieredze tika izmantota grāmatas “aizvestie. 
1949. gada 25. marts” sagatavošanā. savukārt iepazīšanās ar tomskas Iem 
Informācijas centra arhīvu un nodibinātie kontakti ļaus iegūt informāciju 
par atsevišķu izsūtīto latvijas iedzīvotāju likteni. 
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arhīvu dokumentu raksturojums par 1949. gada 25. martā 
izsūtītajiem latvijas iedzīvotājiem omskas un tomskas apgabalu 

arhīvos

strādājot omskas un tomskas apgabalu arhīvos, skatot dokumentus, 
kā arī analizējot atvestās dokumentu kopijas, iespējams izdalīt dokumentu 
grupas, kas raksturo sekojošas tēmas.
I. Dokumenti,  kas  rāda  sagatavošanas  darbus  Omskas  un  Tomskas 

apgabalos  izsūtīto  Latvijas  iedzīvotāju  uzņemšanai.  Tie ir Omskas 
un tomskas apgabalu darbaļaužu deputātu padomju izpildkomiteju, 
psrs Iekšlietu ministrijas omskas un tomskas apgabalu pārvalžu un 
vk(b)p apgabalu komiteju lēmumi, rīkojumi un sarakste, kas attiecas uz 
sagatavošanas darbiem izsūtīto latvijas iedzīvotāju uzņemšanā un tapuši 
saskaņā ar psrs ministru padomes 1949. gada 29. janvāra pilnīgi slepeno 
lēmumu (lēmums nr. 390-138 ps, kas noteica 1949. gada 25. marta izsūtīšanu 
no baltijas) un no tā izrietošajiem psrs ministru padomes lēmumiem un 
rīkojumiem. 

dokumenti ir gan par speciālās komisijas izveidi izsūtīto izvietošanai, 
gan apgabalu rajonu darbaļaužu deputātu padomju izpildkomiteju 
sagatavotajiem izsūtīto pieņemšanas plāniem, kā arī psrs iekšlietu 
ministra sergeja kruglova norādījumiem par izsūtīto baltijas valstu 
iedzīvotāju nodarbināšanu. 

omskas apgabala vēstures arhīvā glabājas kopijas – gan psrs mp 1949. 
gada 14. aprīļa rīkojums par benzīna piešķiršanu apgabalu izpildkomitejām 
“pārvadājumiem”,12 gan par izsūtīto saimniecisko iekārtošanu13 un naudas 
piešķiršanu apgabalu izpildkomitejām mājokļu celtniecībai,14 gan darba 
nespējīgo specnometināto ievietošanu invalīdu namos.15 

saskaņā ar šiem rīkojumiem tika pieņemti omskas un tomskas apgabalu 
izpildkomiteju lēmumi, rīkojumi un uzsākta sarakste ar attiecīgo rajonu 
izpildkomitejām. Jau sākotnēji tika noteikts, ka atbildīgie par specnometināto 
izmitināšanu ir rajonu izpildkomiteju priekšsēdētāji un Iekšlietu ministrijas 
rajona nodaļas priekšnieki, kuriem bija jāizstrādā konkrēts pasākumu 
plāns, jāparedz izsūtīto pieņemšana un sadale pa kolhoziem, ņemot vērā 
ekonomisko lietderību un dzīvojamo platību, jānodrošina transports, ēdinā-
šana un medicīniskā aprūpe no rajona centra līdz nometināšanas vietai. 
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rajonu izpildkomitejām bija jārūpējas, lai specnometinātie tiktu nodrošināti 
ar dzīvojamo platību un piemājas dārziņu. Izsūtīto cilvēku apsardzi ceļā no 
rajona centra līdz nometināšanas vietai savukārt bija jānodrošina Iekšlietu 
ministrijas darbiniekiem.16 kā raksturīgus varētu minēt – tomskas apgabala 
izpildkomitejas lēmumu “par izsūtīto pieņemšanu un izmitināšanu tomskas 
apgabalā”17, kā arī – omskas apgabala izpildkomitejas priekšsēdētāja 
1949. gada februāra vēstuli rajonu izpildkomiteju priekšsēdētājiem 
par sagatavošanas darbiem izsūtīto izvietošanai.18 Šajos lēmumos tika 
noteiktas gan pagaidu izmitināšanas vietas (tomskā – bijušo nometņu 
teritorijās un klubos), gan atbildība par autotransporta nodrošināšanu, par 
izsūtīto sadalīšanu par rajoniem un kolhoziem, par pārtikas produktu un 
medicīniskās palīdzības nodrošināšanu, arī pagaidu stacionāru ierīkošanu.19 
tomskas apgabalā problēmas radīja tas, ka aprīļa sākumā, kad ieradās 
izsūtītie latvijas iedzīvotāji, upēs sākotnēji vēl bija ledus, tad sekoja plūdi. 

3. att. tomskas apgabala Jaunākās vēstures dokumentācijas centra ieeja.
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bija nepieciešams sagādāt baržas, ar ko izsūtītos cilvēkus varētu nogādāt 
tālāk uz rajoniem. tomskas apgabala valsts arhīvā glabājas izpildkomitejas 
priekšsēdētāja parakstīts lēmums, ka baržām cilvēku pārvadāšanai bija 
jābūt gatavām līdz 22. aprīlim.20 

aprīļa sākumā visu rajonu izpildkomiteju priekšnieki jau ziņoja par 
pasākumu plāniem, kādi izstrādāti, lai uzņemtu izsūtītos un viņus izmitinātu 
konkrētos kolhozos un nodrošinātu ar nepieciešamo. 

Šajos dokumentos – lēmumos, sarakstē starp apgabala un rajonu 
izpildkomitejām, apgabala partijas un rajonu partijas komitejām un 
apgabala iekšlietu pārvaldi – koordinācija un funkciju sadale jau liekas 
loģiska, ja nebūtu dokumentētas nebūšanas, kas seko notikumu gaitā – sliktie 
apstākļi bijušo nometņu teritorijās, kuras applūda un izsūtītajiem šaurībā 
un nepiemērotos apstākļos bija jāpavada vairākas nedēļas, līdz viņi tika 
nogādāti nometinājuma vietās. 
II. Dokumenti  par  specnometināto  ierašanos,  sadali  pa  rajoniem 

un  darbā  iekārtošanu.  saskaņā ar psrs mp lēmumiem un rīkojumiem 
apgabalu darbaļaužu deputātu padomju izpildkomiteju priekšsēdētāju 
un psrs Iekšlietu ministrijas apgabalu pārvalžu priekšnieku norādījumos 
bija paredzēts izstrādāt pasākumu plānu, lai “kontingentu” sagaidītu 
apgabalā.21 norādījumos bija paredzēta pagaidu stacionāru ierīkošana, 
pirtis un dezinfekcijas kameras izsūtītajiem baltijas iedzīvotājiem. 

kā notika reālajā dzīvē? visai detalizēta ir tomskas apgabala veselības 
nodaļas vadītāja p. Zimina informācija par izsūtīto cilvēku sanitāro stāvokli, 
ierodoties tomskas apgabalā izsūtīto ešeloniem no latvijas un Igaunijas.22 
Ziņojumā minēts ešelona numurs, ierašanās laiks, cilvēku skaits, kā arī 
raksturots izsūtīto veselības stāvoklis. p. Zimins savā ziņojumā informēja 
arī par pagaidu barakām un sanitārajiem apstākļiem tajās – arī par to, ka 
daļa cilvēku tika izmitināti gan gulšņu rūpnīcas teritorijā, gan uz laiku 
atbrīvotajā pilsētas cietuma teritorijā. tajā pašā laikā dokumenti rāda, ka 
vietas visiem nepietika un cilvēki savas mantas bija spiesti atstāt ārā, nereti 
arī paši cilvēki sākotnēji atradās uz ielas. pirmajās dienās bija vērojams 
dzeramā ūdens trūkums, trūka pārtikas un siltā ūdens. Izsūtītie slimoja ar 
dizentēriju, gripu, masalām, plaušu karsoni.

skatot dažādus dokumentus, kas glabājas dažādos arhīvos, par viena 
ešelona “ceļu” (1949. gada 25.–30. martā izsūtītie latvijas iedzīvotāji uz 
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nometinājuma vietām tika vesti ar 33 ešeloniem), veidojas visai pilnīga aina 
par specnometināto ierašanos nometinājuma rajonos.

tā ešelons nr. 97 327, kurā atradās valkas apriņķa iedzīvotāji, no 
formēšanas stacijas strenčos atgāja 26. martā, bet tomskas stacijā ieradās 
7. aprīlī. veselības nodaļas vadītājs p. Zimins savā ziņojumā rakstīja, ka ar 
ešelonu nr. 97 327 izsūtītie cilvēki bija paredzēti nometināšanai Zirjanskas 
rajonā, un tāpēc no tomskas devās uz gala punktu asinas staciju, kur 
ieradās 8. aprīlī. ešelonā bija 1448 cilvēki. dokumenti vēsta: “veselības 
stāvoklis izsūtītajiem ir līdzīgs kā iepriekšējā ešelonā atvestajiem, bet 
cilvēku vidū ir vairāk slimo, konkrēti – 6 slimi ar dizentēriju, kurus tad arī 
hospitalizēja.”23

savukārt tomskas apgabala Iekšlietu pārvaldes Informācijas centra 
arhīvā ir speciāla lieta “Izsūtīto latviešu ešelona nr. 97 327 pieņemšana 
Zirjanskas rajonā”.24 lietā atrodas akts par izsūtīto latviešu nodošanu gala 
stacijā 1949. gada 10. aprīlī; ar 1949. gada 7. maiju datēts dienesta ziņojums 
par izsūtīto latviešu pieņemšanas un izvietošanas darba rezultātiem; izsūtīto 
latviešu saraksts, kuri nosūtīti uz stacionāru asinā; izsūtīto latviešu saraksts, 
kuri nav izgājuši anketēšanu; izziņa par izsūtīto cilvēku pieņemšanu no 
citiem rajoniem, lai tiktu apvienotas ģimenes; izziņa par izsūtīto latviešu 
izvietošanu kolhozos. 

1949. gada 6. maijā tomskas apgabala Iekšlietu pārvaldes pilnvarotais 
reģistrācijas jautājumos un tomskas apgabala Iekšlietu pārvaldes Zirjanskas 
rajona nodaļas priekšnieka vietnieks sastādīja aktu par izsūtīto latviešu, kuri 
ieradās ar ešelonu nr. 97 327 un tika izvietoti Zirjanskas rajona 50 kolhozos, 
reģistrācijas un anketēšanas rezultātiem. vajadzēja anketēt 1419 cilvēkus, 
bet tika anketēti 1354 cilvēki – 995 pieaugušie un 359 bērni. anketēti netika  
65 cilvēki sekojošu iemeslu dēļ: miruši 22 pieaugušie un 1 bērns, slimnīcās 
ārstējas 12 pieaugušie un 1 bērns, Iem asinas rajona nodaļai atdoti 13 cilvēki. 
16 cilvēki neizgāja reģistrāciju sakarā ar dabas stihiju – nav iespējams nokļūt 
okuņevas ciemā, uz kurieni anketas tiks nogādātas vēlāk. 

tomskas apgabala Iekšlietu pārvaldes Zirjanskas rajona nodaļas 
priekšnieka dienesta ziņojums “par izsūtīto latviešu pieņemšanas un 
izvietošanas Zirjanskas rajona kolhozos darba rezultātiem” tomskas 
apgabala Iekšlietu pārvaldes priekšniekam a. brovčenko tāpat kā visi ir ar 
atzīmi “slepeni”. Ziņojumā teikts, ka “1949. gada 10. aprīlī asinas rajona 
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stacijā poima no ešelona nr. 97 327 pieņemti izsūtītie latvieši, 446 ģimenes, 
kopskaitā 1409 cilvēki, lai uz mūžu nometinātu Zirjanskas rajona kolhozos. 
bez tam no citiem ešeloniem, lai apvienotos ar ģimenēm, pieņemti 10 
cilvēki. no pieņemtajiem 1419 cilvēkiem ir 325 vīrieši, 717 sievietes, 377 
bērni. Izsūtītie lielākoties tika atvesti ar ragavām, bet 320 cilvēki, sākoties 
navigācijai, nogādāti pa ūdensceļu. visi izsūtītie latvieši nometināti rajona 
50 kolhozos un nodrošināti ar dzīvojamo platību, izvietojot kolhoznieku 
mājās, jo atsevišķas dzīvojamās platības rajonā nav.

aizpildītas 995 anketas par 1354 cilvēkiem, izņemot bērnus līdz 16 gadu 
vecumam (bērni līdz 16 gadiem specnometinājuma uzskaitē netika ņemti). 65 
cilvēki netika anketēti sekojošu iemeslu dēļ – 13 cilvēki atrodas kormilovkas 
un asinas slimnīcās, 23 cilvēki miruši, bet par 16 cilvēkiem aizpildītās anketas 
nav nogādātas Iem rajona nodaļā, jo upe ir pārplūdusi. operatīvajai un 
administratīvajai uzraudzībai pār izsūtītajiem organizētas divas – dubrovskas 
un mihailovskas – komandantūras. komandantūru operatīvais sastāvs 
pilnībā nokomplektēts. uzraudzības sastāvam saskaņā ar pavēli vajadzētu 
būt 9 cilvēkiem, bet ir 8 cilvēki. Izsūtītie sadalīti pa komandantūrām, sastādīti 
saraksti un komandantiem nodoti pēc saraksta.25 

visai skaudrs ir ar ešelonu nr. 97 327 izsūtīto latviešu saraksts, kuri ir 
miruši drīz vien pēc ierašanās tomskas apgabalā un līdz ar to nav anketēti. 
Šie dokumenti no pieņemto ešelonu lietām ir ļoti svarīgi, jo par cilvēkiem, 
kuri nomira pirms anketēšanas un kuriem līdz ar to netika iekārtota personas 
lieta un ja vēl viņiem izsūtījumā nebija radinieku, lietu dokumentos vispār 
iztrūkst ziņas par likteni.

no apgabala darbaļaužu deputātu padomju izpildkomitejas priekš-
sēdētāja ziņojuma izriet, ka saskaņā ar psrs mp norādījumiem lielākā daļa 
izsūtīto tika tālāk nosūtīti uz apgabala ziemeļu rajoniem, tādējādi cenšoties 
nodrošināt kolhozu saimniecisko nostiprināšanu, izmitinot tajos kolhozos, 
kuri kara laikā zaudēja lielāko darbaspēka daļu.26 tajā pašā laikā arhīvu 
dokumenti apliecina, – šajos kolhozos nebija ne pārtikas rezervju, ne arī 
dzīvojamās platības, ko piešķirt izsūtītajiem baltijas iedzīvotājiem. 

arhīvos glabājas izziņas par izsūtīto ģimeņu sadali pa rajoniem un rajonu 
izziņas par sadali pa kolhoziem.27 būtiski tēmas izpētē ir arī izpildkomiteju 
lēmumi – par kredītu izsniegšanu dzīvojamo ēku celtniecībai, par logu 
stikla sadali un naglu pārdošanu izsūtītajiem.28 savukārt lēmumiem 
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pievienotie pielikumi rāda kredītu sadali tomskas apgabala rajonos,29 
naudas piešķiršanu dzīvojamajām ēkām, līdzekļu sadali lopu iegādei.30 
III. Darbs un dzīves apstākļi specnometinājumā. kādi tad bija patiesie 

dzīves apstākļi specnometinājumā? omskas un tomskas apgabalu arhīvos 
glabājas rajonu un apgabalu izpildkomiteju priekšsēdētāju dienesta ziņojumi 
psrs Iem apgabalu pārvaldēm par izsūtīto latviešu sadzīves apstākļu 
pārbaudes rezultātiem. skatot šos dienesta ziņojumus, redzams, ka nereti 
izpildkomiteju lēmumi par dzīvojamo ēku celtniecību, kredītu izsniegšanu, 
par invalīdu namu ierīkošanu, par pabalstiem daudzbērnu mātēm palikuši 
tikai ideju līmenī, t.i., “uz papīra”, un reālajā dzīvē tas viss izskatās pavisam 
citādāk. dokumentos ir norādes par to, ka mājokļiem paredzētā nauda visai 
bieži tikusi izsaimniekota,31 bet atbildīgajiem kolhozu priekšsēdētājiem 
izdevies izvairīties no soda, aizejot dienēt padomju armijā. tāpat netika 
izremontētas arī tās telpas, kas bija paredzētas izsūtīto izmitināšanai, un 
izsūtīto ģimenes tika izvietotas pie vietējiem iedzīvotājiem pat pa 2–3 
ģimenēm vienā istabā. 

1950. gada februārī notika izsūtīto dzīves apstākļu apsekošana un, lasot 
šos rajonu izpildkomiteju priekšsēdētāju ziņojumus Iem tomskas apgabala 
pārvaldei, kuriem vienmēr ir atzīme “slepeni”, nav šaubu, ka izsūtīto cilvēku 
dzīves apstākļi bija ļoti grūti. 1950. gada ziema izsūtītajiem bija smaga, – par 
to liecina, piemēram, krivošeinas rajona izpildkomitejas priekšsēdētāja 
dienesta ziņojums, kurā teikts, ka krivošeinas rajonā 1949. gada maijā tika 
izmitinātas 302 izsūtīto latviešu ģimenes, kopskaitā 887 cilvēki. tā kā izsūtītie 
ieradās tikai maijā, viņi nepaspēja izstrādāt nepieciešamās darbadienas. bez 
tam daudzos kolhozos vienas darbadienas apmaksai bija paredzēti tikai 600 
līdz 800 grami maizes. rezultātā 133 ģimenēm jeb 405 izsūtītajiem latviešiem 
trūka pārtikas, turklāt to vidū bija 122 veci cilvēki un invalīdi. 245 cilvēkiem 
nebija piemērota apģērba un apavu.32 visai līdzīga aina paveras tomskas 
apgabala kolpaševas rajonā, kur rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs un 
Iem kolpaševas rajona nodaļas priekšnieks dienesta ziņojumā, kas adresēts 
tomskas apgabala izpildkomitejas priekšsēdētājam un Iem tomskas 
apgabala pārvaldes priekšniekam, apraksta izsūtīto latviešu problēmas 
detalizēti pa ciema padomēm, gan sniedzot faktus un skaitļus, gan minot 
uzvārdus.33 tā matjuškinskas ciema padomes novostroikas ciematā, 
kolhozā “novostroika” izsūtītajiem latviešiem trūkst maizes.
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minētajos matjuškinskas ciema padomes kolhozos 1949. gadā par 
izstrādes dienu bija izdalīts 300–400 gramu graudu, kas bija izņemti avansā 
gada laikā, tāpēc to vairs nav. kolhozos nav ne graudu, ne arī kartupeļu, 
tāpēc sniegt palīdzību izsūtītajiem tie nespēj un ir ekonomiski vāji.34

tāpat neizpildīti paliek lēmumi par papildu gultasvietu ierīkošanu 
specnometinātajiem invalīdiem 1949. gada septembrī, kā arī stipri aizkavējas 
jaunu invalīdu namu ierīkošana.35 analoģiskas problēmas bija arī omskas 
apgabalā – trūka labiekārtotu invalīdu namu un bērnunamu.36 vēl 1949. gada 
septembrī omskas apgabala Iekšlietu pārvaldes priekšnieks rakstīja omskas 
apgabala izpildkomitejas priekšsēdētājam, ka specnometināto izvietošana 
ustjišimas rajonā ir ārkārtīgi sliktā stāvoklī – 238 cilvēki ir bez dzīvojamās 
platības, algu nesaņem jau 2–3 mēnešus, apstākļi ir antisanitāri.37

savukārt atsauksmes darba ziņā par latviešiem ir pozitīvas. tā tomskas 
apgabala Iekšlietu pārvaldes priekšnieks a. brovčenko jau 1949. gada 15. 
jūnijā raksta: “.. šī izsūtīto kategorija pret darbu attiecas godprātīgi, visi 
latvieši normas izpilda ..”38

IV. Specnometināto uzraudzība un  ideoloģiskā kontrole. katrā rajonā, 
kur tika izvietoti izsūtītie cilvēki, tika veidotas speckomandantūras. 
nolikumā par Ietk speckomandantūrām bija noteikti galvenie to 
pienākumi: specpārvietoto uzskaite un uzraudzība, lai novērstu 
bēgšanu un atklātu pretpadomju un krimināli “noziedzīgos elementus”; 
uzraudzība, lai kontrolētu specpārvietoto darbā iekārtošanu; atļauju 
izsniegšanu izbraukšanai ārpus nometinājuma rajona.39 Izsūtījuma vietās 
speckomandantūras uzskaitē bija gan izsūtītie, gan arī personas, kas nebija 
izsūtītas, bet ar izsūtīto dzīvoja kopā. katram izsūtītajam cilvēkam tika 
iekārtota personas lieta, kurā atradās izsūtīšanas pamatojuma dokumenti, 
dažādas ziņas par viņa dzīvi un uzvedību nometinājuma vietā, lūgumi par 
atbrīvošanu un atbildes uz tiem. nereti personas lietā bija arī radiniekiem, 
draugiem un paziņām rakstītās vēstules, kas netika nosūtītas, – spec-
nometināto saraksti stingri kontrolēja, meklējot norādījumus par bēgšanas 
gatavošanu, pretpadomju aģitāciju utt.

tā arī izsūtītie latvijas iedzīvotāji kļuva par “speckontingentu”, tika 
anketēti, ņemti uzskaitē un paši nedrīkstēja mainīt dzīves vietu, ne arī aizbraukt 
uz pilsētu vai citu rajonu bez komandanta atļaujas. patvaļīga prombūtne tika 
uzskatīta par bēgšanu, un cilvēki par to tika saukti pie kriminālatbildības. 
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visai kuriozs dokuments ir datēts ar 1949. gada februāri, kurā 
teguļdetas rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs raksta tomskas apgabala 
izpildkomitejas priekšsēdētājam, ka teguļdetas rajonā 75% iedzīvotāju ir 
specnometinātie, kuriem pēc apgabala Iekšlietu pārvaldes norādījumiem 
kategoriski aizliegts izbraukt ārpus sava ciema robežām. kas ierodas rajona 
centrā, tiek saukti pie atbildības. bet ko darīt, ja 12 kolhozu priekšsēdētāji ir 
speckomandantūru uzskaitē un viņiem nepieciešams ierasties rajona centrā, 
kur jāsniedz gada atskaites. ko darīt tiem specnometinātajiem, kuriem 
jābrauc meža sagādes darbos, kuri savukārt notiek krasnojarskas novadā. 
vesela rinda rēķinvežu arī atrodas uzskaitē, bet arī viņiem nepieciešams 
būt rajona centrā. kā lai nogādā maizi teguļdetā no tālajiem apdzīvotajiem 
punktiem, ja arī daudzi no tiem, kas to dara, atrodas uzskaitē.40 

par administratīvās uzraudzības režīma ievērošanu bija jāatbild 
speckomandantūras komandantam, viņa palīgam, kā arī vairākiem 
uzraugiem. parasti rajonā bija viena speckomandantūra, bet, ja 
specnometināto skaits bija liels, tad varēja būt arī divas. piemēram, asinas 
rajonā, kur 28 kolhozos tika izmitināti 9365 cilvēki, asinas rajona partijas 
sekretārs paziņoja, ka nepieciešams organizēt divas speckomandantūras.41 

par specnometināto kontroli liecina dokumenti tomskas apgabala 
Jaunākās vēstures dokumentācijas centra arhīvā. valsts drošības komitejas 
tomskas apgabala pārvaldes priekšnieka speciālie ziņojumi vk(b)p 
tomskas apgabala komitejas sekretāram par dažādām pretpadomju 
darbībām un noskaņojumu, tajā skaitā arī par specnometināto latviešu 
saukšanu pie kriminālatbildības viņu pretpadomju darbības dēļ, par 
naidīgo noskaņojumu latviešu specnometināto vidū sakarā ar staļina 
nāvi, arī tomskas apgabala darbaļaužu deputātu izpildkomitejas Iekšlietu 
pārvaldes 1. specdaļas informācija par nacionālistiskās pagrīdes dalībnieku 
ģimenes locekļu skaitu tomskas apgabalā u.c.42

arhīvu dokumenti, kuros atrodas sarakste starp tomskas apgabala 
partijas komiteju, valsts drošības ministrijas tomskas apgabala pārvaldi 
un Iem tomskas apgabala pārvaldi, rāda, ka kontrole bija ne tikai par 
režīma ievērošanu – tika veikta uzskaite par izsūtīto nacionālo sastāvu un 
reliģiskajiem uzskatiem, kontrolēts politiskais noskaņojums.43 par to liecina 
arī tomskas apgabala partijas komitejas sekretāra I. smoļjaņinova ziņojums 
pskp Ck sekretāram ņ. hruščovam par pretpadomju noskaņojumu 
tomskas apgabalā sakarā ar staļina nāvi. Ziņojumā minēti arī latvieši.44
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4. att. psrs valsts drošības komitejas tomskas apgabala pārvaldes priekšnieka 
speciālais ziņojums 1953. gada 14. martā pskp tomskas apgabala komitejas 

sekretāram par naidīgo noskaņojumu specnometināto vidū sakarā ar staļina nāvi.
TAJVDC, 607. f., 1. apr., 1923. l., 262., 266. lp.
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vdm tomskas apgabala pārvaldes pilnvarotā asinas rajonā majora 
kulakova ziņojumā tomskas apgabala partijas komitejas sekretāram 
moskvinam un vdm tomskas apgabala pārvaldes priekšniekam 
priščepam teikts, ka asinas rajonā lielākā daļa iedzīvotāju ir dažādu tautību 
pārvietotie. tālāk seko konkrēti gadījumi par kontrrevolucionārām runām 
un darbiem.45 

Ir atskaites par masu politisko darbu specnometināto vidū,46 izziņas par 
politiski izglītojoša darba rezultātiem specnometināto vidū.47 regulāri tika 
veikta studējošo uzskaite augstskolās pa tautībām.

savukārt 50. gados jau ir dokumenti, kuros paustas bažas, ka 
specnometinātie tiek noņemti no uzskaites un var atgriezties latvijā, un 
līdz ar to kolhozos trūks laba darbaspēka un labu speciālistu. 

nobeigumā

omskas un tomskas apgabalu arhīvos pētīto un atlasīto dokumentu 
kopums – lēmumi, rīkojumi, dienesta ziņojumi, speciālie ziņojumi, izziņas, 
vēstules, informācija, sarakste starp partijas komiteju, izpildkomiteju, 
Iekšlietu ministrijas specnometinājuma daļu – sniedz pārskatu par 1949. gada 
martā izsūtīto baltijas iedzīvotāju, tajā skaitā latvijas iedzīvotāju, ierašanos 
rietumsibīrijas apgabalos, viņu izmitināšanu kolhozos, iekārtošanu darbā, 
par izsūtīto darba un dzīves apstākļiem omskas un tomskas apgabalā. 
dokumenti atspoguļo izsūtīto latvijas iedzīvotāju iekļaušanu psrs 
deportēto cilvēku kopīgajā specnometinājumu sistēmā. analizējot šos 
dokumentus kontekstā ar maskavas arhīvos atlasītajiem dokumentiem, kā 
arī ar latvijas valsts arhīvā glabātajām izsūtīšanas lietām, krimināllietām, 
tāpat citos fondos pieejamajiem dokumentiem par deportācijām, ir iespējama 
detalizēta deportāciju tēmas izpēte.

tas arī latvijas valsts arhīvā veikts, sagatavojot un 2001. gadā izdodot 
grāmatu “aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs” (atkārtoti izdota 2007. gadā), kā 
arī sagatavojot grāmatu “aizvestie. 1949. gada 25. marts” divās daļās, kura 
laista klajā 2007. gada novembrī.
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Pielikums

Informācijai par dokumentu atlasi rietumsibīrijas arhīvos tiek pievienoti 
no krievu valodas tulkoti tomskas apgabala valsts arhīva un tomskas 
apgabala Jaunākās vēstures dokumentācijas centra dokumenti – tomskas 
apgabala darbaļaužu deputātu izpildkomitejas lēmums par izsūtīto cilvēku 
pagaidu izmitināšanu tomskas pilsētā, psrs Iekšlietu ministrijas tomskas 
apgabala pārvaldes priekšnieka izziņa par izsūtīto skaitu tomskas apgabalā 
1949. gada oktobrī un dokuments par izsūtīto latviešu sadzīves apstākļu 
pārbaudes rezultātiem 1950. gada februārī, kā arī ieskenēts un anotēts viens 
no psrs valsts drošības komitejas tomskas apgabala pārvaldes priekšnieka 
speciālajiem ziņojumiem vk(b)p tomskas apgabala komitejas sekretāram 
par noskaņojumu specnometināto vidū sakarā ar staļina nāvi.
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1. tomskas apgabala darbaļaužu deputātu izpildkomitejas 1949. gada 31. 
marta sašaurinātās sēdes pilnīgi slepenais lēmums nr. 08 par izsūtīto cilvēku 
pagaidu izvietošanu tomskas pilsētā

pIlnīgI slepenI

lĒmums nr. 08/ ps
tomskas apgabala darbaĻauŽu deputĀtu 

IZpIldkomIteJas saŠaurInĀtĀ sĒde

tomska                                                                                                 1949. g. 31. martā

par izsūtīto pagaidu izmitināšanu 
tomskas pilsētā.

Izpildkomiteja nolĒma:

1. lai uz laiku izmitinātu izsūtītos, kuri ieradušies tomskas apgabalā 
un kuru tālākā nosūtīšana uz apgabala rajoniem paredzēta pa ūdensceļiem, 
pIlnvarot:

a) zīmuļu fabrikas direktoru b. krečmeru – ne vēlāk kā līdz 1949. gada 3. ap-
rīlim – nodot zīmuļu fabrikas klubu.

b) gulšņu rūpnīcas direktoru b. Ļipņicki – ne vēlāk kā līdz 1949. gada 3. ap-
rīlim – nodot divas neizmantotās barakas rūpnīcas teritorijā un divas barakas, 
kuras līdz šim izmanto Iem pārvaldes ldkn nometnes.

c) tomskas garnizona dzīvokļu ekspluatācijas daļas priekšnieku b. karsaku – ne 
vēlāk kā līdz 1949. gada 3. aprīlim – nodot četras telpas – bijušos zirgu staļļus.

d) apgabala tirdzniecības nodaļas vad. b. bošeņatovu – visos pagaidu 
izmitināšanas punktos organizēt nepārtrauktu tirdzniecību ar pārtikas 
produktiem un citām pirmās nepieciešamības precēm. 

e) apgabala veselības nodaļas vad. b. Ziminu – visos izsūtīto pagaidu 
izmitināšanas punktos nodrošināt medicīnisko apkalpošanu, slimo pieņemšanu 
un izvietošanu.

  apgabala IZpIldkomIteJas prIekŠsĒdĒtĀJs
      paraksts / v. kuperts/

apgabala IZpIldkomIteJas saŠaurInĀtĀs sĒdes sekretĀrs
       pulkvedIs
       paraksts / matJukIns/ 

TAVA, P-829.f., 4.apr., 46.l., 32.lp. Oriģināls. 
Tulkojums no krievu valodas.
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2. psrs Iekšlietu ministrijas tomskas apgabala pārvaldes priekšnieka a. brov-
čenko izziņa vk(b)p tomskas apgabala komitejas sekretāram a. seminam par 
izsūtīto skaitu tomskas apgabalā

pIlnīgI slepenI

vk(b)p tomskas apgabala komIteJas sekretĀram
biedram semInam a.v.

tomska

IZZ.Iņa

par speckontingentu tomskas apgabalā 
uz 1949. gada 1. oktobri

pēc apgabala statistikas pārvaldes ziņām uz 1949. gada 1. janvāri tomskas 
apgabalā ir 592 621 cilvēks 

no tiem:
laukos......................................................................................... 358 346 cilvēki
tomskas pilsētā........................................................................ 167 425 cilvēki
kolpaševas pilsētā..................................................................... 20 169 cilvēki
strādnieku ciematos.................................................................. 46 681 cilvēks

no kopējā iedzīvotāju skaita apgabala teritorijā uz 1949. gada 1. oktobri izmitināti 
izsūtītie un specnometinātie:

34

         ģimenes   cilvēki  vīrieši   sievietes  bērni
bijušie kulaki       13 612   33 638   8687  12 373  12 578
vācieši         7777   22 610   5480    9824     7306
kalmiki      382   1063    329    407       327
sektanti      165   470    81    257       132
vlasovieši        –      334   334         –          –  
lietuvieši        704   2412   682      1059   671
kulaki no Izmailas apgabala    249   1105   347        409   349
latvieši     5070   15 135   3875      7006  4254
turki      1414   4597    1655     1424      1518
ukraiņu nacionālistu 
organizācijas biedri     336    983   226        477   280
igauņi       2    2    1           1    –  
krimas tatāri       4    6    4           –       2
čečeni       –       3    3           –     – 
    kopā  29 715   82 358  21 704   33 237  27 417
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no izsūtīto un specnometināto skaita, kas izvietoti tomskas apgabalā, tomskas 
pilsētā dzīvo: 

bez norādītā kontingenta tomskas apgabalā izvietoti:
1) administratīvi izsūtītie, kurus tiesājusi psrs Iem-vdm sevišķā apspriede un 

tautas tiesas un kuriem piespriesti 5 gadi – 316 cilvēki;
2) pēc tautas tiesu sprieduma izsūtītie – 46 cilvēki;
3) izsūtījumā nometinātie, 1941. gadā izsūtītie no moldāvijas un baltijas 

republikām – 4673 cilvēki.

no tiem tomskas pilsētā dzīvo:
administratīvi izsūtītie – 26 cilvēki;
izsūtījumā nometinātie – 157 cilvēki

Iem tomskas apgabala pĀrvaldes prIekŠnIeks
paraksts / a. brovČenko /

1949. g. 19. novembrī 
nr. 0/370

TAJVDC, 607. f., 1. apr., 242. l., 326., 327. lp. Oriģināls. 
Tulkojums no krievu valodas.

Atzīmes dokumentā: saņemts VK(b)P Tomskas apgabala komitejas 
Slepenajā daļā 19.11.1949. Glabāt lietā Nr. 8
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                                                           ģimenes    cilvēki  vīrieši   sievietes  bērni
bijušie kulaki      560   1204   450   402       352
vācieši     2715    6894   1966  2807  2121
kalmiki      209   645   182   262   201
vlasovieši      332   332   332   –     –  
lietuvieši      174   623   185   266   172
čečeni       2     2    2    –     –  
krimas tatāri       2    2    2   –     –  
ukraiņu nacionālistu 
organizācijas biedri      1    1    1   –     – 
igauņi          2    2    1    1   –  
    kopā  3997   9705   3121  3738  2846
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3. tomskas apgabala molčanovas rajona darbaļaužu deputātu padomes 
izpildkomitejas priekšsēdētāja davidova, psrs Iekšlietu ministrijas molčanovas 
rajona nodaļas priekšnieka lomako vēstule tomskas apgabala darbaļaužu 
deputātu padomes izpildkomitejai par izsūtīto latviešu sadzīves apstākļu pārbaudes 
rezultātiem 

psrs Iem 
molčanovas              slepenI
rajona nodaļa    apgabala IZpIldkomIteJas prIekŠsĒdĒtĀJam
28.02.1950.         b. FIĻImonovam
nr. 217  
molčanovas c.                         Iem tomskas apgabala pĀrvaldes 
       prIekŠnIekam 
     pulkvedIm b. brovČenko
        TOMSKA

Izsūtīto latviešu vidū, kuri izvietoti molčanovas rajona kolhozos, ir daudz tādu, 
kuriem akūti nepieciešama pārtika, apģērbs un apavi, kā rezultātā cilvēki nevar tikt 
izmantoti darbos. 

pēc mūsu aprēķiniem, tādu trūkumcietēju – izsūtīto latviešu skaits 15 kolhozos 
ir 85 ģimenes, kopskaitā 315 cilvēki, to vidū 192 bērni.

trūkumcietēju skaitā ir 25 invalīdi un vecie cilvēki. bāreņu, invalīdu un veco 
cilvēku bez radiniekiem nav.

kolhozi, kuros izsūtīto vidū ir šie trūkumcietēji, nekādu praktisku palīdzību 
viņiem sniegt nevar. 

arī rajona izpildkomitejas rīcībā nav līdzekļu, kurus varētu izmantot, lai sniegtu 
jelkādu materiālo palīdzību trūkumcietējiem.

Šiem mūsu uzskaitītajiem izsūtītajiem nav savu līdzekļu, lai nopirktu maizi, 
pārtikas produktus, apģērbu un apavus, tādējādi, lai likvidētu trūkumcietēju grupu 
izsūtīto vidū, nepieciešama naudas palīdzība un piešķirt fondus, lai galvenokārt 
iepirktu maizi un kartupeļus.

apģērbs un apavi rajona tīklā atrodas pietiekamā skaitā.
trūkstot nepieciešamajiem līdzekļiem, lai likvidētu trūkumu izsūtīto vidū, 

lūdzam Jums palīdzību izsūtīto atbalstam no apgabala organizācijām.

 molČanovas raJona 
 IZpIldkomIteJas prIekŠsĒdĒtĀJs  paraksts /davIdovs/

 Iem molČanovas raJona nodaĻas
 prIekŠnIeks     paraksts / lomako/

TAVA, P-829.f., 4.apr., 57. l., 7.lp. Oriģināls. 
Tulkojums no krievu valodas.

Atzīmes dokumentā: Tomskas apgabala Izpildkomitejā saņemts 26.03.50.
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Iveta Šķiņke

erfassung von dokumenten 
in den archiven der russischen föderation 

in omsk und tomsk

das staatsarchiv lettland hat kürzlich eine datenbank über die 
verschleppten einwohner lettlands erarbeitet. Im Zuge dieser arbeit 
wurden dokumente über repressionen gegen die einwohner lettlands in 
den archiven lettlands sowie in den zentralen archiven der russischen 
Föderation in moskau erfasst, allerdings nur in denjenigen Institutionen, 
die den Forschern aus dem staatsarchiv lettlands zugänglich waren.

In der zahlenmäßig größten deportation der einwohner lettlands 
(über 42 000 menschen) wurden in der Zeit von 25.–30. märz 1949 etwa 
2 000 menschen in das gebiet omsk und etwa 16 tausend in das gebiet 
tomsk verschleppt. so war es besonders wichtig, in die dokumente über 
die einwohner lettlands in den archiven Westsibiriens einzusehen und 
kopien von diesen zu erhalten. 

dank der unterstützung der regierungskommission zur berechnung 
der durch die sowjetische okkupation verursachten verluste besuchten 
vom 29. september bis 20. oktober 2006 die direktorin des staatsarchivs 
lettland daina kļaviņa und die stellvertretende leiterin der abteilung für 
gesellschaftliche beziehungen und popularisierung der dokumente Iveta 
Šķiņke die staatsarchive in tomsk und omsk. recherchiert wurde sowohl in 
diesen archiven, als auch in den Zentren zur dokumentation der neuesten 
geschichte.

das Ziel dieser dienstreise war, die archivdokumente über die 
verschleppung der einwohner lettlands in die gebiete omsk und tomsk 
am 25. märz 1949 zu erfassen. die recherchen in den russischen archiven 
waren erfolgreich: es wurden 243 kopien von dokumenten nach riga 
gebracht. diese enthalten Informationen über die vorbereitungen zur 
aufnahme der verschleppten menschen aus lettland im april 1949, über 
ihre verteilung in den Familien der gebiete omsk und tomsk sowie über 
die arbeits- und lebensbedingungen der deportierten in kolchosen und 
Forstwirtschaften.
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der vorliegende artikel besteht aus drei teilen. Im ersten teil wird der 
leser mit dem ablauf der dienstreise der mitarbeiterinnen des staatsarchivs 
lettland bekannt gemacht, indem die einsicht in die sammlungen der 
staatsarchive omsk und tomsk sowie der der Zentren zur dokumentation 
der jüngeren geschichte gewährt wird. Im zweiten teil werden die 
archivdokumente über die am 25. märz 1949 verschleppten einwohner 
lettlands, die sich in den archiven tomsk und omsk befinden, näher 
charakterisiert und nach folgenden themen aufgeteilt: vorbereitungen 
zur aufnahme der verschleppten einwohner lettlands in den gebieten 
omsk und tomsk, ankunft der deportierten in den gebieten sibiriens, 
ihre verteilung nach bezirken (rayons) und ihre anstellungen, arbeits- 
und lebensbedingungen in der verbannung, aufsicht und ideologische 
kontrolle über die strafangesiedelten.

als wichtigste dokumente über die verschleppten einwohner lettlands, 
die auch das deportationsthema erkennen lassen, seien genannt: beschlüsse 
der vollzugskomitees der sowjetischen arbeitsdeputierten in den gebieten 
omsk und tomsk, beschlüsse, verordnungen und schriftverkehr zwischen 
gebietsverwaltungen und kreisparteikomitees des Innenministeriums der 
udssr.

In der anlage zum artikel werden einige aus dem russischen übersetzte 
dokumente des staatsarchivs und des Zentrums zur dokumentation der 
neuesten geschichte des gebietes tomsk veröffentlicht: beschluss des 
vollzugskomitees über zeitweilige unterkunft der verbannten menschen 
in der stadt tomsk, die urkunde des gebietsverwaltungsvorsitzenden des 
Innenministeriums der udssr über die Zahl der deportierten im gebiet 
omsk im oktober 1949, urkunde über die Inspektion der lebensverhältnisse 
der verbannten letten im Februar 1950.

die dokumente, die in den gebietsarchiven von omsk und tomsk 
kopiert wurden – beschlüsse, verordnungen, dienstzettel, sonderberichte, 
auskünfte, briefe, berichte und schriftverkehr zwischen den parteikomitees, 
exekutivkomitees und der abteilung für strafansiedelung des 
Innenministeriums – berichten über die ankunft der deportierten baltischen 
einwohner, darunter der einwohner lettlands, in den westsibirischen 
gebieten im märz 1949, ihre unterbringung in kolchosen, ihre anstellungen 
sowie die arbeits- und lebensverhältnisse der deportierten in den gebieten 
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omsk und tomsk. diese dokumente enthalten ausführliche Informationen 
über vorbereitung, ablauf und Folgen der deportationen der einwohner 
lettlands. Zusammen mit dokumenten aus den archiven in moskau, mit 
akten über die Zwangsverschickung und strafsachen aus dem staatsarchiv 
lettlands sowie mit weiteren, in anderen behörden zugänglichen 
dokumenten, geben sie eine genaue vorstellung  von den deportationen. 

Schlüsselwörter: staatsarchive der gebiete omsk und tomsk, Zentren zur 
dokumentation der neuesten geschichte, repressionen, deportationen, 
strafansiedelung, sonderkommandantur.

Iesniegts 2007. gada 10. augustā
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