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liepājas policijas prefektūras 
izveide un darbība 

1919. gada jūnijā – 1920. gada augustā*
rakstā aplūkota liepājas pilsētas policijas – liepājas policijas prefektūras – izveides un attīstības 
gaita, uzmanību pievēršot tam, cik sarežģītos apstākļos nācās organizēt likumu sargājošo 
spēku latvijas tobrīd otrajā lielākajā pilsētā, kā arī tam, cik apjomīga un daudzfunkcionāla 
tika veidota šī ne tikai liepājniekiem, bet arī visai latvijas sabiedrībai nepieciešamā institūcija. 
rakstā aplūkots laika posms no 1919. gada jūnija beigām, kad liepājā beidzot tika radīta 
izdotajiem noteikumiem atbilstoša policijas iestāde, līdz 1920. gada augustam, kad līdz ar 
oficiālu latvijas brīvības cīņu izskaņu liepājas pilsētas policija varēja gatavoties darbam miera 
apstākļos – suverēnai darbībai un jauniem pienākumiem.
Atslēgvārdi: liepājas pilsēta, policijas izveide, liepājas policijas prefektūra, liepājas 
kriminālpolicija, cīņa ar likumpārkāpējiem.

policijas nozīme sabiedrībā un valsts iekšējā dzīvē ir ļoti liela. tai ir jābūt 
pirmajam un svarīgākajam balstam ne tikai iedzīvotājiem, bet arī pašai 
valstij ikdienas dzīvē, nelaimes un pāridarījuma, kā arī ārkārtas situācijās. 
taču šajā laikā, kad tikko bija beidzies ieilgušais un postošais pirmais 
pasaules karš, kad bija jāturpina nogurdinoša cīņa par jaunveidoto valsti 
pret tās ārējiem ienaidniekiem un nekavējoties jāsāk ne mazāk smaga cīņa 
ar iekšējiem ienaidniekiem, kuri latvijas un tās iedzīvotāju patstāvību un 
drošību apdraudēja ne mazākā mērā, latvijas republikas policija nemaz 
nebija izveidota vai arī atradās uz organizēšanas pirmā pakāpiena. precīzāk – 
kārtību sargājošo institūciju tapšana notika reizē ar vispārēju valsts pārvaldes 
sistēmas organizēšanu tūlīt pēc 1918. gada 18. novembra. policijas veidošana 

* raksta pamatā maģistra darbs “policijas prefektūras izveide un darbība latvijā 1918.–
1921. gadā: liepājas policijas prefektūras piemērs”, kas aizstāvēts 2011. gadā lu vēstures un 
filozofijas fakultātē. zinātniskais vadītājs – asoc. prof. Dr. hist. Ēriks jēkabsons.
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bija uzticēta 19. novembrī izveidotai iekšlietu ministrijai, kuras pakļautībā 
esošā iekšējās apsardzības nodaļa – vēlāk to pakļāva iekšlietu ministrijas 
administratīvajam departamentam – izstrādāja noteikumus par policijas 
organizēšanu latvijā.1 “pagaidu noteikumus par iekšējās apsardzības 
organizēšanu”2 tautas padomē apstiprināja 1918. gada 5. decembrī. saskaņā ar 
tiem latvijas teritoriju policijas pienākumu izpildīšanai sadalīja 24 atsevišķās 
policijas vienībās. Mazākās pilsētas, pagastus vai miestus pakļāva 17 apriņķu 
priekšniekiem, bet lielākās pilsētas – rīga, daugavpils, liepāja, jelgava, 
ventspils, rēzekne un valka – pilsētu prefektiem. noteikumos samērā sīki 
bija izskaidrota kārtība, kā uz vietām ieceļami dažāda līmeņa policijas ierēdņi, 
norādīti policijas pienākumi un funkcijas, kā arī minēti valsts un pašvaldību 
pienākumi policijas uzturēšanā un atalgošanā.

līdz 1918. gada izskaņai policijas organizēšana bija uzsākta lielākajā daļā 
latvijas – iecelti policijas prefekti rīgā un ventspilī, iecelti apriņķu priekšnieki 
lielākajā daļā vidzemes, kurzemes un zemgales. taču pirmais, diemžēl ne 
vienīgais šķērslis, kas lika pārtraukt policijas organizēšanu gandrīz visā 
latvijas teritorijā, bija sarkanās armijas iebrukums. citi būtiski faktori, kas 
traucēja policijas izveidošanu un attīstību latvijā, bija vācu okupācijas iestādes 
un armija, 16. aprīļa pučs, igaunijas, lietuvas un polijas armija, kas brīvības 
cīņu gaitā nonāca latvijas teritorijā. saspīlētā situācija jau 1919. gada sākumā 
lika izstrādāt noteikumus un 12. februārī izsludināt visā no sarkanās armijas 
atbrīvotajā valsts teritorijā karastāvokli, kas vistiešākajā veidā ietekmēja 
policijas organizēšanu un darbību. piemēram, ar tā izsludināšanu visa vara 
kārtības uzturēšanas ziņā nonāca armijas rokās, policijai bija jādarbojas tās 
pakļautībā, policijas vadībai bija piešķirtas īpašas pilnvaras, lai nodrošinātu 
kārtību un apkarotu noziedzību. karastāvokli pilnībā atcēla tikai 1921. gada 
augustā. 

lai nodrošinātu ciešāku saikni starp policiju reģionos un iekšlietu 
ministriju rīgā (līdz 1919. gada jūlijam liepājā), 1919. gada gaitā un  
1920. gada sākumā izveidoja apgabalu priekšnieku institūciju, kurai, cita 
starpā, bija jārūpējas par policijas turpmāku organizēšanu. tika iecelts 
pagaidu valdības pilnvarnieks vidzemē, apgabala priekšnieki lejas-kurzemē 
(kurzemē), augš-kurzemē (zemgalē) un latgalē. šīs institūcijas likvidēja, 
tiklīdz bija iespējams nodibināt pastāvīgus sakarus ar galvaspilsētu, pēdējo 
likvidēja latgales apgabala priekšnieka posteni 1920. gada oktobrī. kopumā 



123liepājas policijas prefektūras izveide un darbība

policiju latvijā var uzskatīt par noorganizētu jau 1920. gada augustā, kad 
bija apstiprināts latvijas policijas amatu vispārējais saraksts un instrukcija 
par pagastu kārtībniekiem, taču arī turpmāk, īpaši lielo pilsētu prefektūrās 
notika būtiska policijas iestāžu attīstība un reorganizācija.3

par spīti tam, ka jau 1918. gada decembra sākumā bija izstrādāti un 
apstiprināti noteikumi par policijas organizēšanu visā latvijā, noteikumos 
paredzētā policijas prefektūra liepājā 1918. gadā netika izveidota. tam bija 
vairāki iemesli, piemēram, nesaprašanās starp liepājas pilsētas vadību un 
iekšlietu ministriju, kā arī izdoto noteikumu dažāda tulkošana, taču galvenais 
un izšķirošais iemesls bija vācu okupācijas vara, kas neļāva izveidot liepājas 
policijas prefektūru, – tā vienkārši atteicās nodod policijas funkcijas latvijas 
varas iestādēm. šāda situācija turpinājās līdz 1919. gada jūnija beigām un 
jūlija sākumam, kad vācu okupācijas iestādēm bija jāatstāj pilsēta sakarā 
ar strazdumuižas pamiera noteikumiem, ko savukārt noteica no vācu 
skatupunkta neveiksmīgās cēsu kaujas 1919. gada jūnija otrajā pusē. liepājas 
policijas prefektūras priekštece kopš latvijas republikas proklamēšanas bija 
pilsētas sargu nodaļa,4 kuras dienestā esošajiem miličiem bija sardzes dienesta 
funkcijas. pagaidu valdības spiediena rezultātā 1918. un 1919. gada mijā sargu 
nodaļu pārveidoja par komunālo apsardzību, taču ātri vien tā atguva agrāko 
nosaukumu un pienākumus, ko papildināja ar dažādu noteikumu izstrādi 
un norādījumu došanu policijas darbiniekiem neokupētajās teritorijās pēc 
pagaidu valdības darbības uzsākšanas liepājā.5 taču, tā kā liepājas pilsētas 
valdei nācās uzturēt arī vācu policiju, ko vācu okupācijas iestādes atteicās 
likvidēt, sargu nodaļu 1919. gada 26. februārī likvidēja, bet tās vietā izveidoja 
tiesu policiju, kuras pienākumos ietilpa tiesu izpildorgānu funkcijas, iekšlietu 
ministrijas ēkas apsargāšana, dažādu naudas summu piedzīšana un izziņu 
sniegšana. 1919. gada martā šiem pienākumiem pievienoja jauno ierēdņu 
sagatavošanu policijas darbam, politiski neuzticamu personu novērošanu, 
politisko partiju sapulču apmeklēšanu, pat aģitāciju pret vāciešiem un viņu 
karaspēka sastāva izzināšanu.6

1919. gada 27. jūnijā k. ulmaņa pagaidu valdība atjaunoja savu darbību 
liepājā, kuru beidzot bija pametušas vācu okupācijas iestādes. līdz ar to pirmo 
reizi radās reāla iespēja izveidot noteikumos paredzēto valsts policiju. jau 
dienu pirms valdības atgriešanās liepājas policiju, kas līdz ar to no liepājas 
tiesu policijas bija pārdēvēta par liepājas policijas prefektūru, no kņaza 
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a. līvena7 nodaļas pārņēma pilsētas valdes rīcībā, kurai uzdeva organizēt 
policiju pēc pašas ieskatiem. līdz ar pagaidu valdības atgriešanos pilsētā par 
liepājas policijas vadītāju iecēla j. karelu8, bet pašas policijas organizēšanu 
no pilsētas valdes puses uzticēja a. bērziņam9.

taču jau pēc neilga laika policijas prefektūra tomēr tika pārņemta valsts 
pārziņā.10 prefekts j. karels to nosauca par neilgu laiku pastāvējušās policijas 
likvidāciju. līdz ar šo brīdi jaunveidojamā liepājas pilsētas policija beidzot 
varēja stāties pie policijas tiešo pienākumu pildīšanas, kas paredzēti jau  
1918. gada 5. decembrī apstiprinātajos “pagaidu noteikumos par iekšējās 
apsardzības organizēšanu”11.  tie noteica, ka valsts policijas, tātad arī liepājas 
policijas prefektūras uzdevumi bija:  gādāšana par sabiedrisku drošību un 
kārtību; aizstāvēšana visu un katra pret jebkādu “varmācību un patvarību”; 
rīcība kārtības, likumu un obligātu noteikumu pārkāpumu pārtraukšanā un 
novēršanā; valdības un sabiedrisku iestāžu rīkojumu nekavējoša paziņošana 
iedzīvotājiem; pilsonisko tiesību aizstāvēšana; valdības un sabiedrisko 
iestāžu orgāniem uzliktu pienākumu izpildīšanas veicināšana; likumā un 
pastāvošajos noteikumos paredzētu personības, nabadzības, uzturēšanās 
atļaujas, iekšzemes un ārzemju pases u.c. apliecību izdošana; aktu un 
protokolu sastādīšana dažādos nelaimes, vardarbības un citos gadījumos, ja tie 
pilsoņiem vajadzīgi viņu tiesību aizstāvēšanai; kārtības uzturēšana sabiedrības 
lietošanā nodotās vietās, kā arī gādība par ceļu, tiltu, laukumu utt. uzturēšanu 
kārtībā un uzraudzība par kārtīgu kustību uz tiem; kārtības un drošības 
uzturēšana un palīdzības sniegšana ugunsgrēku, plūdu, kā arī citu nelaimju 
un posta gadījumos; pilsoņu pieaicināšana palīdzības sniegšanai nelaimes 
gadījumos. noteikumos bija definēti arī policijas pienākumi tiesu resora lietās. tie 
bija – ziņu ievākšana un piedalīšanās iepriekšējās izmeklēšanas pārkāpumu 
lietās uz tiem pamatiem, kādi noteikti krimināllietu tiesāšanas likumos; 
uzstāšanās par apsūdzētāju publisku pārkāpumu lietās likumos paredzētajos 
gadījumos; apsūdzētu un citu personu aicināšana un nogādāšana tiesā, kā 
arī viņu apcietināšana uz tiesas rīkojuma pamata; uzraudzība pār arestantu 
sūtīšanu likumā paredzētajā kārtībā; lietišķu pierādījumu uzglabāšana. bez 
tam policijas darbiniekiem bija jāpilda visas valdības un sabiedrisko iestāžu 
likumīgās prasības, piemēram, liepājas pilsētas valdes uzliktie pienākumi 
1919. gada jūlijā,12 kad prefektūras kārtībniekiem bija jāuzrauga sanitāro 
normu ievērošana attiecībā uz lopu novietnēm pilsētā un lopu pārvadāšana 
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(kas neizbēgami saistīta ar to mēslu nokļūšanu tam neparedzētās vietās) 
pa tās ielām. pilsētas valdes uzdevumā kārtībniekiem bija arī jāuzmana, lai 
netiktu aplauzti liepājas liepu zari, kad cilvēki lasīs liepziedus.

liepājā izveidoja trīs pilsētas policijas iecirkņus, kā arī pretēji vāciešu 
praktizētajām patruļām ieviesa posteņu – sardžu sistēmu.13 pilsētas policijas  
1. iecirkņa robeža gāja uz ziemeļiem no ziemeļaustrumu ostmalas, gar liepājas 
ezeru līdz muitas namam, pāri dzelzceļa līnijai uz velna ciemu un Ģimenes 
dārzu, gar ziemas ostu un ziemeļrietumu ostmalu līdz ziemeļaustrumu 
ostmalai. 1922. gadā šajā iecirknī bija 28 325 iedzīvotāji, no tiem 4269 
ārzemnieki. pilsētas 2. policijas iecirkņa robeža sākās no tirdzniecības tilta, 
gāja pa lielo, tirgoņu un pētera ielu, siena tirgu, klaipēdas ielu līdz pērkones 
upei. no tās uz ziemeļiem gar jūrmalu līdz bākai, no kuras pa lisova ielu līdz 
muitas valdei, no tās pa spīķeru ielu līdz jēkaba ielai, pa to līdz jūrmalas ielai 
un tirdzniecības tiltam. šajā iecirknī 1922. gadā dzīvoja 20 995 iedzīvotāji, no 
tiem 3892 ārzemnieki. pilsētas policijas 3. iecirknis aptvēra atlikušo liepājas 
teritoriju dienvidos no pilsētas kanāla jeb vecliepājā, izņemot teritoriju ap 
pilsētas kanālu jeb tirdzniecības ostu. 1922. gadā tajā dzīvoja 24 945 iedzī-
votāji, no tiem 1785 ārzemnieki.14

līdz ar liepājas policijas prefektūras izveidi nodibināja kriminālpolicijas 
liepājas nodaļu (liepājas kriminālpolicija). tās pienākums bija “atklāt 
un vajāt kriminālnoziedzību” – tāda rakstura noziedzīgu nodarījumu 
apkarošana un izmeklēšana, kuru atklāšana saistīta ar ilgstošu novērošanu, 
vai ja noziedznieku organizāciju dalībnieki izklīduši pa vairākiem apriņķiem 
un pilsētām vai aizbraukuši uz ārzemēm. kriminālpolicija nebija atbrīvota 
no vispārēja rakstura noziegumu apkarošanas. liepājas kriminālpolicijai visa 
darbvedība un materiālās bāzes veidošana bija jāsāk pilnīgi no jauna, jo strauji 
mainīgajos apstākļos tā bija gājusi zudumā.15 par liepājas kriminālpolicijas 
priekšnieku sākotnēji iecēla k. bauci16, taču drīz vien viņu šajā amatā 
nomainīja tā palīgs M. bergmanis17. kriminālpolicijas priekšnieka palīga 
vietu uzticēja a. jaunsleinim.

liepājas policijas prefektūras virsvadība līdz ar pagaidu valdības 
atgriešanos rīgā jūlija sākumā nonāca lejas-kurzemes apgabala priekšnieka 
a. bērziņa rokās.18 a. bērziņam bija jānodrošina liepājas prefektūras 
saziņa ar iekšlietu ministriju un citām nepieciešamajām valsts iestādēm un 
institūcijām, kā arī jāorganizē prefekta un visas prefektūras darbība saskaņā 
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ar tam dotajām pilnvarām un instrukcijām.19 nepieciešamība pēc šādas 
personas vai institūcijas īpaši attaisnojās 1919. gada pēdējos mēnešos, kad 
vācu karaspēka aktivitāšu un bermonta uzbrukuma dēļ satiksme ar rīgu 
bija ļoti sarežģīta. jāatzīmē arī tas, ka apgabala priekšniekam a. bērziņam 
bija īpašas simpātijas pret liepājas policijas prefektūru, ko viņš ne reizi vien 
pauda iekšlietu ministrijai, uzsverot, ka viņam ir īpaši plāni attiecībā uz šo 
policijas struktūru, kuri, cerams, arī tikšot ņemti vērā, organizējot tās darbību. 
iekšlietu ministrija vismaz formāli viņa viedokli ņēma vērā.20

viens no pirmajiem jaunās policijas prefektūras uzdevumiem, kas sakņojās 
iespējamā valsts apdraudējumā, bija informācijas ievākšana un apkopošana 
par pilsētā dzīvojošiem vācijas pavalstniekiem un vācu karavīriem. iekšlietu 
ministrs konfidenciālā rīkojumā j. karelam norādīja, ka jānoskaidro pilsētā 
dzīvojošo vācijas pavalstnieku skaits un viņi jāreģistrē, kā arī jāgādā, lai liepājā 
palikušie vācu karavīri, to skaitā landesvēra un kņaza a. līvena vienības 
pārstāvji, pildītu sabiedroto prasību atstāt latvijas teritoriju. Gadījumā ja viņi 
atteiktos, tie bija jāizraida no latvijas teritorijas. privātpersonām vajadzēja 
atgādināt, lai tās iegūst uzturēšanās atļaujas, bet par tiem, kuru uzturēšanās 
latvijā bija nevēlama, jāievāc noteikta un smalka informācija, kas jānodod 
iekšlietu ministrijai. iekšlietu ministrijai bija jāziņo arī par jebkāda veida 
vēršanos pret vācijas un citu valstu piederīgajiem.21 jāatzīst, ka ar aizdomām 
tika uzlūkota ikviena potenciāli šaubīga un latvijai naidīga persona, lai arī 
kādā negatīvā veidā izpaustos tās rīcība pret jauno valsti. līdz ar pirmajām 
prefektūras darbības dienām turpinājās un pastiprinājās cīņa pret plašo un 
reizē arī latvijas interesēm neatbilstošo spekulāciju. jau jūlija vidū prefekta 
uzdevumā 3. pilsētas policijas iecirkņa darbiniekiem izdevās likvidēt tā 
saukto liepājas lielās ielas biržu. tā bija vieta, kur pulcējās spekulanti un 
noturēja sapulces. turklāt līdz ar nelikumīgās spekulācijas veicināšanu viņi 
arī traucēja satiksmi uz ielas. šīs lietas sakarā pie atbildības tika saukti trīs 
ebreji.22 spekulācijas radītie draudi slēpās tajā, ka tās rezultātā dažādu preču 
cenas bija ļoti “uzskrūvētas”, kas savukārt radīja neapmierinātību sabiedrībā, 
bet šāda neapmierinātība varēja izraisīt atklātu nepatiku pret pagaidu 
valdību un tās politiku, kā arī veicināt lieliniecisma ideju izplatīšanos. tāpēc 
pret šo nevēlamo parādību cīņu sāka arī liepājas pilsētas valde, kas policijas 
prefektam uzdeva lūkoties, lai tiktu ievēroti tās izstrādātie tirgus darbalaiki 
un darbības principi, kam bija jāierobežo “atkalpārdevēji”.23
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aktīva cīņa bija uzsākta arī pret kandžas jeb pašdarināta alkohola 
izgatavotājiem un tirgotājiem. šajā darbībā savdabīgu atbalstu sniedza 
finanšu ministrija, kas prefektūrai piesūtīja dažādus aizrādījumus šīs 
nelabvēlīgās parādības apkarošanai, tostarp arī spirta tecināmo aparātu 
paraugu zīmējumus, lai kārtības sargi tos vieglāk varētu atpazīt. jāatzīmē, 
ka iekšlietu ministrijai nemitīgi nācās aizrādīt, lai pašdarinātā alkohola 
izplatīšana tiktu apkarota vēl stingrāk, jo, par spīti policijas darbībai, šī 
nelabvēlīgā parādība izplatījās arvien vairāk, veicinot gan spekulāciju, gan 
demoralizējot sabiedrību.24 kāds cits uzdevums, ko policija veica finanšu 
ministrijas uzdevumā, bija nodokļu iekasēšana. īpaši svarīgi tas bija liepājā 
kā frontes aizmugures un samērā ekonomiski aktīvā pilsētā, jo, kā norādīja 
valsts finanšu institūcijas, valstij, karojot vairākās frontēs (bermonta 
uzbrukuma laikā), nauda ir ļoti nepieciešama, taču esot daudz tādu personu, 
kas izvairoties no nodokļu maksāšanas.25

tā kā nebija noorganizēts atsevišķs spēks, kas pildītu arestēto personu 
apsargāšanu, tās konvojējot vai ievietojot slimnīcās, šis pienākums bija 
uzlikts policijas pleciem, pat par spīti tam, ka liepājas prefekts vairākkārt 
bija aizrādījis uz nepietiekamo darbinieku skaitu. īpaši liela uzmanība bija 
jāpievērš tieši slimnīcās ievietotajiem likumpārkāpējiem, jo bija vairāki 
gadījumi, kad viņi izbēguši. problēmas radās pat pēc tam, kad liepājas policija 
1919. gada 1. jūlijā pilsētas slimnīcā bija norīkojusi vienu sargu, jo arestētās 
personas atradās gan sieviešu, gan arī vīriešu nodaļā. turklāt reizēm slimo 
likumpārkāpēju bija salīdzinoši daudz, piemēram, jūlija beigās tie bija pieci, 
bez tam liepājas policijas prefektūrai sākotnēji bija jānodrošina apsardze 
liepājā esošajā apriņķa cietumā, kā arī jāorganizē cietuma saimniecības 
jautājumi. arestēto apsargāšanu uzticēja liepājas 2. policijas iecirkņa 
personālam.26 policijas klātbūtne bija nepieciešama arī visās sapulcēs un 
publiskos sarīkojumos, lai novērstu nekārtības, kā arī kontrolētu tajos teiktās 
runas – nepieļautu pretvalstiskas aģitācijas, mudinājumus nepakļauties 
likumam utt. šajā sakarā radās pat samērā kuriozas situācijas, jo liepājā 
bija daudz ebreju, taču prefektūras personālā neatradās cilvēku, kas prastu 
viņu valodu, līdz ar ko radās sarežģījumi šādu sapulču uzraudzībā. lejas-
kurzemes apgabala priekšnieks uz to aizrādīja, ka šādās situācijās ebreji 
jāaicina runāt tādā valodā, kas būtu saprotama kārtības sargam.27
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tā kā liepājas policijas prefektūras darbība un kompetences sfēra 
neaptvēra visu pilsētu, jau 1919. gada 6. augustā prefekts griezās pie 
apgabala priekšnieka ar lūgumu par rīcību šajā sakarā. prefekts norādīja, 
ka, lai viņš varētu pilnībā nest atbildību un gādāt par mieru un kārtības 
uzturēšanu, par iedzīvotāju dzīvību un mantas drošību, tam nepieciešams, 
lai visi policijas orgāni liepājā tiktu apvienoti vienās rokās. ar šo prefekts 
bija domājis liepājas ostas policiju, kas joprojām atradās ostas valdes rīcībā 
un kuras pievienošana pārējai liepājas policijai nebija atliekama. prefekts 
lūdza, lai šo policijas struktūru prefektūrai pievienotu nekavējoties, jo 
ostas teritorijā notika neskaitāmi likumpārkāpumi, piemēram, amerikāņu 
kuģu izlādēšanā strādnieki bija veikuši miltu un cukura zādzības, pēc tam 
guvumu pārdevuši, piedzērušies un veikuši citas nekārtības. savukārt 
kriminālpolicija, kas izmeklēja kādu amerikāņu cukura zādzību, atklāja, 
ka tajā piedalījās arī divi ostas policijas kārtībnieki, kuri palīdzēja aiznest 
zagto cukuru no noliktavas. uz šādiem likumpārkāpumiem bija norādījuši 
arī sabiedroto pārstāvji. Minot šo, prefekts nonāca pie slēdziena, ka tas bija 
iespējams, jo ostas policija ir savrupa un gan tās darbinieki, gan arī darbības 
metodes un principi nav zināmi.28 lai arī prefekts bija lūdzis nekavējošu 
rīcību, minētā jautājuma turpmāka risināšana notika tikai septembra otrajā 
pusē, kad iekšlietu ministrijas administratīvais departaments sazinājās ar 
tirdzniecības un rūpniecības ministru, kura kontrolē atradās liepājas osta. 
tika norādīts, ka šāda situācija, kad pilsētā atrodas vairākas, savstarpēji 
nesaistītas policijas struktūras, ir unikāls gadījums visā latvijā (gan rīgā, 
gan ventspilī visa policija bija prefekta rīcībā), kas rada lielas neērtības 
administratīvās pārvaldes ziņā. turklāt tas noved pie tā, ka ostas policija nav 
pietiekami informēta par tās uzdevumiem, pienākumiem un atbildību, radot 
būtiskus traucējumus kārtības un drošības uzturēšanā.29

lai kvalitatīvāk kontrolētu notiekošo un savlaicīgi iegūtu informāciju 
par liepājas policijas darbību, apgabala priekšnieks 1919. gada 15. augustā 
prefektam, atsaucoties uz iekšlietu ministrijas 9. augusta rīkojumu, uzdeva 
katru nedēļu iesūtīt ziņas par darbības gaitu – personālsastāva izmaiņām, 
apcietinātām personām, notikušām sapulcēm, saimniecisko un politisko 
stāvokli, kā arī par notikumiem, kas saistīti ar pilsētas iekšējo kārtību un 
drošību, vēlāk ziņas par politisko stāvokli bija jāiesniedz ik pēc divām nedēļām. 
par situāciju pilsētā apgabala priekšniekam bija jāziņo katru dienu.30 nedēļu 
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vēlāk, 22. augustā, iekšlietu ministrija uzdeva visiem jau pieņemtajiem un 
turpmāk pieņemamajiem ārējās policijas ierēdņiem un kārtībniekiem veikt 
ārsta apmeklējumu, kas izdotu apliecību par veselības stāvokli. jāatzīst, ka 
liepājā ne visi pilsētas ārsti bija gatavi uzņemties šo pienākumu.31

augusta beigās, kad pasliktinājās latvijas un to nepametušās vācu armijas 
attiecības, jebkāda liepājas policijas vēršanās pret vāciešiem vai tās saziņa ar 
vāciju pārstāvošām iestādēm bija uztverta ļoti saasināti. apgabala priekšnieks 
prefektam pat pārmeta pilsētas kriminālpolicijas rīcību, kad tā bija tiešā 
veidā vērsusies pie vācu sūtniecības pārstāvja liepājā. tika atgādināts, ka 
šādas tiesības ir tikai viņam, īpaši attiecībā pret vācu pārstāvniecību. tāpat 
rudenī, kad militārpolitiskā situācija saasinājās, bija pastiprināta dažādu 
liepājā ieceļojošo un no tās izbraucošo personu un to mantu kontrole, kā 
arī pastiprināta policijas pienākumos ietilpstošā nepieciešamo dokumentu 
pārbaude. to trūkums varēja kļūt par iemeslu izraidīšanai no latvijas.32

šajā laikā liepājas policijai bija jāveic vairāki uzdevumi, kas bija tiešā 
veidā saistīti ar latvijas armijas darbības nodrošināšanu un stiprināšanu. 
policijai bija jāizsludina mobilizācijas, kā arī jāpiedalās jauno karavīru 
pieņemšanas un novērtēšanas komisijā. 1919. gada septembrī policijai 
uzdeva izpildīt apgādības ministrijas rīkojumu par ādu nodošanu karaspēka 
vajadzībām. ar šo policijai kā frontes aizmugures administratīvās pārvaldes 
instrumentam bija jāorganizē šo materiālu centralizēta savākšana. 1919. gada 
beigās – oktobrī, novembrī un decembrī – liepājas policijas pārstāvjiem 
bija pienākums piedalīties rekvizīcijas komisijā, vērtējot un ieprotokolējot 
lietas – apģērbu, veļu u.c., ko rekvizēja latvijas armijas vajadzībām. liepājas 
policijas uzdevums bija arī ievākt un apkopot ziņas par pilsētā dzīvojošiem 
ārstiem, veterinārārstiem, kuģu kapteiņiem, sauszemes, jūras un gaisa flotes 
virsniekiem, par pilsētā esošiem zirgiem un iejūgiem. liepājas policijai bija 
jāraugās arī uz labības un citu pārtikas preču tirdzniecības ierobežošanu un 
nodošanu valstij, savukārt pilsētas valdes uzdevumā jāreģistrē visi liepājā 
dzīvojošie vīrieši vecumā no 17 līdz 45 gadiem.33 policijas pienākums bija arī 
dezertieru meklēšana.

tika strādāts pie tā, lai izveidotu pilsētas policijas kārtībnieku darbības 
teorētisko pamatu. lejas-kurzemes apgabala priekšnieks 1919. gada 
8. oktobrī piesūtīja rīgas militārās policijas priekšnieka j. dambekalna 
izstrādāto “instrukciju policijas kārtībniekiem”, kurā bija izklāstīti visi 
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policista pienākumi un rīcība visdažādākajās situācijas, liepājas policijas 
prefektam, lai viņš dotu savu atsauksmi, cik lielā mērā to būtu iespējams 
lietot kurzemes policijas kārtībniekiem.34 lai noskaidrotu šo jautājumu, 
prefekts visiem tā brīža pilsētas policijas iecirkņu – 1., 2. un 3. – priekšniekiem 
lūdza dot savu vērtējumu par minēto instrukciju. lai arī aizrādījumi no viņu 
puses bija par vairākiem punktiem, prefekts oktobra beigās lejas-kurzemes 
apgabala priekšniekam ziņoja, ka instrukcija kopumā pieņemama arī 
liepājas apstākļiem, izņemot 6. paragrāfu par “goda atdošanu” karaspēka 
virsniekiem. pēc prefekta ieskatiem, tas būtu aizstājams ar to, ka kārtībniekiem 
“gods jāatdod” augstākajiem policijas priekšniekiem un saviem tiešajiem 
priekšniekiem, kā arī karaspēka virsniekiem, bet pēdējiem tikai tādos 
gadījumos, kad kārtībnieks ir brīvs no dienesta pienākumu pildīšanas. šādi 
grozījumi esot nepieciešami, lai, “atdodot godu”, nenotiktu atraušanās no 
tiešo pienākumu pildīšanas. ar šādiem labojumiem prefekts lūdza instrukciju 
apstiprināt un dot rīkojumu ieviest dzīvē. vēl augusta beigās bija izstrādāta 
un izsūtīta instrukcija par policijas rīcību kriminālnoziegumu iepriekšējas 
izmeklēšanas gadījumos.35

bermonta uzbrukums liepājas pilsētas policijas darbību tiešā veidā skāra 
tikai novembrī, īpaši mēneša vidū, kad notika mēģinājums ieņemt šo pilsētu. 
liepājā bija izsludināts aplenkšanas stāvoklis, līdz ar ko pilsētas prefekta 
vairākas pilnvaras pārgāja pilsētas komandantam. pirms tam, jau oktobra 
sākumā, pilsētā samērā drastiski bija ierobežota brīvā pārvietošanās un 
satiksme. pilsētu pamest vai pārvietoties tajā nakts stundās varēja tikai ar 
komandantūras un policijas prefektūras atļaujām, drīz vien šo aizliegumu 
attiecināja tikai uz citu valstu pilsoņiem. uzbrukuma dēļ policistus mobilizēja 
cīņai pret ienaidnieku, kas savukārt radīja likumsargu trūkumu pilsētā. tas 
bija izjūtams vēl jo vairāk tāpēc, ka šādu situāciju centās izmantot dažādas 
noziedzīgas personas un to grupas. šī iemesla dēļ konfiscēja ieročus, ko 
izdalīja uzticamām personām, kuras savukārt organizēja patruļas pilsētas 
apsargāšanai. katrā patruļā ietilpa viens policists. brīvprātīgas patruļas, lai 
uzturētu kārtību, organizēja arī dažādu valsts iestāžu darbinieki. visiem šādu 
patruļu dalībniekiem izsniedza dokumentu jeb kartīti ar uzrakstu “patruļa”, 
kas reizē bija gan atļauja pārvietoties nakts stundās, gan arī ieroča turēšanas 
atļauja. šajā sakarā radās problēmas, kad apdraudējums pilsētai bija likvidēts, 
bet patruļu dalībnieki aizmirsa vai nevēlējās atdot šīs apliecības, šādā veidā 
radot dažādus sarežģījumus. liepājas policija pat bija spiesta piemērot sodus 
tādām personām.36
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līdz ar drošības departamenta likvidēšanu 1919. gada 15. novembrī 
liepājas prefektūrai bija jāpārņem šī departamenta liepājas rajona kancelejas 
materiāli. turklāt, likvidējot departamentu, tika papildināti liepājas 
kriminālpolicijas darbinieku štati un to pienākumi, nosakot tās darbības 
rajonu liepājā un apkārtējos apriņķos. drošības departamenta liepājas 
rajona darbība bija samērā produktīva, īpaši zinot tā nelielo sastāvu – rajona 
priekšnieks, virsaģents, trīs izmeklēšanas ierēdņi, 10 aģentu, viens darbvedis, 
divi kancelejas ierēdņi, viens apkalpotājs un viens izsūtāmais zēns. nedaudz 
vairāk kā mēneša laikā – no 1919. gada 17. septembra līdz 25. oktobrim – 
izmeklēšanas nolūkos tas bija arestējis 30 personu. no tiem 25 bija latvieši, 
trīs vācieši un divi krievi, tikai daži no viņiem liepājnieki. šīs personas bija 
apsūdzētas par lielinieku bandu organizēšanu, lieliniecisma ideju aģitēšanu, 
proklamāciju kaisīšanu, spiegošanu, palīdzēšanu bermontiešiem, ieroču 
neatļautu turēšanu, izvairīšanos no mobilizācijas. Gandrīz visas šīs personas 
pēc dažu dienu izmeklēšanas atbrīvoja. divus vāciešus kā spiegus no latvijas 
izraidīja. no 15. līdz 23. septembrim no departamenta liepājas rajona puses 
bija aizturētas astoņas personas, kas centās iebraukt liepājā bez attiecīgas 
atļaujas, aizturēti divi landesvēra dezertieri, izbraukšanai ārpus liepājas 
izsniegtas 204 atsauksmes (no tām 184 uz rīgu), 11 personām atsauksme 
liegta, jo izbraukšana saistīta ar spekulāciju. braukšanai uz ārzemēm 
izsniegtas 146 atsauksmes (lielākā daļa uz lietuvu), septiņām personām tā 
liegta, jo izbraukšana atzīta par nevajadzīgu, 37 atsauksmes un paskaidrojumi 
izsniegti lūgumiem saņemt uzturēšanās atļaujas latvijā. šajā laikā 12 personu 
no latvijas izraidīts. atsevišķi drošības departamenta pienākumi dublējās ar 
prefektūras pienākumiem, piemēram, minētās nedēļas laikā liepājas rajonā 
piecas reizes kontrolētas viesnīcas, trīs reizes – iebraucamās vietas, bet katru 
dienu arī publiskās (prostitūtu) mājas, trīs reizes veiktas kratīšanas aizdomīgu 
personu dzīvesvietās. kontrolētas arī 36 sapulces, kas notikušas mierīgi, tikai 
divas pavadītas diezgan lielinieciskā garā. no aizputes uz liepāju ir pārvesta 
kāda lieliniece, kura diemžēl aizbēgusi. šīs dublēšanās dēļ arī saprotams, 
kāpēc finansiāli grūtajos apstākļos departamentu likvidēja. turklāt līdz ar tā 
likvidēšanu civilpersonu politisko izmeklēšanu uzlika prefektūrai. pilsētas 
policijai nācās pārņemt arī likvidētās iestādes inventāru, kas gan vēlāk radīja 
daudz problēmu, jo tas lielākoties bija rekvizēts no civilpersonām, kuras to 
ar laiku sāka atprasīt.37
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novembra vidū bija atrisināts ostas policijas jautājums. tirdzniecības 
un rūpniecības ministrija piekrita to nodot liepājas prefektūras pārziņā, un 
jau septembra vidū Ministru kabinetā bija izskatīts policijas štatu budžeta 
projekts, kurā liepājai paredzēja arī ceturto – ostas policijas iecirkni.  
1919. gada novembra pirmajās dienās gan liepājas ostas policijas priekšnieks, 
gan liepājas policijas prefekts saņēma pavēli nodot un saņemt šo policijas 
struktūru prefektūras pārziņā. pēdējam bija norādīts, ka pārņemšanai 
jānotiek nekavējoties, turklāt saziņā ar liepājas ostas komandantu pēc 
iespējas jāizformē tās līdzšinējais, nesamērīgi lielais sastāvs, atstājot tikai 
visnepieciešamāko skaitu. prefektam bija lūgts arī piedāvāt iespējamo šī 
policijas iecirkņa priekšnieku, jo iepriekšējais tās vadītājs pārgāja uz rīgu.38 
ostas policijas iecirkņa priekšnieka amatā iecēla a. jaunsleini, bet par tā 
palīgu – a. Garozi. ostas policijas iecirknī ietilpa tirdzniecības osta, ziemas 
osta, jaunā osta, zvejnieku ostas, iekšējās un ārējās priekšostas, kā arī tām 
pieguļošās teritorijas apmēram 9 km platumā.39 lai arī ostas teritorija ar šo tika 
pārņemta iekšlietu ministrijas kontrolē, tajā joprojām pastāvēja komandantūra, 
ar kuru liepājas prefektam drīz vien radās domstarpības. liepājas ostas 
komandantūras personālu veidoja komandants un 15 karavīru, un viens 
no tā pienākumiem bija kontrolēt ar kuģiem iebraucošos un izbraucošos 
pasažierus. taču tādu pašu darbu jau veica ostas iecirkņa policija, lai iegūtu 
informāciju par šīm personām. 1920. gada februārī komandants liepājas 
prefektam norādīja, ka pasažieru reģistrāciju turpmāk veiks viens pats, kas, 
prefektaprāt, bija nepieņemami, jo atbildība par drošību un kārtību gūlās uz 
viņa, nevis komandanta pleciem. turklāt tieši prefekts bija tas, kurš izdeva 
atļaujas izbraukšanai ārpus pilsētas, līdz ar ko būtu pašsaprotami, ja viņš 
arī kontrolētu izbraucējus. prefekts pat aizrādīja, ka pirms pirmā pasaules 
kara caur liepājas ostu nedēļā izbraucis desmitiem tūkstošu cilvēku, kurus 
spējusi kontrolēt ostas policija, – tas esot iespējams arī šobrīd, turklāt ostas 
komandantūru var likvidēt, jo valstij jāievēro taupība.40

1919. gada 17. decembrī pārmaiņas skāra arī liepājas policijas 
prefektūras vadību, jo j. karelu no liepājas prefekta amata atsauca un 
piekomandēja iekšlietu ministrijai kā sevišķu uzdevumu ierēdni.41 viņa 
vietā iecela k. steinertu.42

līdz ar latgales atbrīvošanu 1920. gada janvārī arī tur radās 
nepieciešamība pēc apgabala priekšnieka. par tādu izvēlēja lejas-kurzemes 



133liepājas policijas prefektūras izveide un darbība

apgabala priekšnieku a. bērziņu, kurš liepāju pameta jau februāra pirmajā 
pusē. pilsētas presē par to izskanēja nožēla, jo apgabala priekšnieks bija ļoti 
iecienīts pilsētnieku vidū. viņš raksturots kā viens no ievērojamākajiem 
liepājas atklātības darbiniekiem, bijis apdāvināts, ar stipru gribasspēku un 
ievērojamām organizatora īpašībām. par jauno apgabala priekšnieku februāra 
beigās iecēla bijušo zemkopības ministru j. Goldmani, kura pārziņā nonāca 
liepājas policijas darbības turpmākā vadība.43 1920. gada februārī liepājas 
policijas prefektūra iedzīvotājiem sāka izdot iekšzemes pases.44

1920. gada februāra sākumā bija nolemts šī paša gada 31. martā kā 
atsevišķu struktūrvienību likvidēt dzelzceļa policiju, kuras uzdevums bija 
gādāt par drošību un likumību uz dzelzceļa, tam pakļautajās teritorijās un 
dzelzceļa transportā,  bet tās pienākumus uzticēt pilsētu un apriņķu policijai. 
liepājas prefektūrai bija uzdots līdz 20. februārim izveidot personāla štatu 
palielināšanas projektu, norādot, kādās dzelzceļa stacijās un kādi ierēdņi 
un kārtībnieki nepieciešami, kā arī jānorāda to pienākumi. liepājas prefekts  
16. februārī administratīvajam departamentam atbildēja, ka liepājas 
dzelzceļa policijas nodaļas uzraudzībā ir divas dzelzceļa pasažieru stacijas, 
divas preču stacijas, bubnova stacija, liepājas–rīgas, liepājas–aizputes un 
liepājas–ziemupes šaursliežu dzelzceļa līnija rajona robežās, kā arī dzelzceļa 
darbnīcas ar 400 darbinieku un vairākas dzīvojamās ēkas dzelzceļa teritorijā. 
dzelzceļa policijas liepājas nodaļas pienākumos ietilpa dzelzceļam piederošo, 
visas līnijas garumā esošo mantu sargāšana, dzelzceļa dambja uzraudzīšana, 
pienākošo preču vilcienu pārbaude, pasažieru vilcienu izvadīšana un 
sagaidīšana (uz rīgu tas kursēja vienu reizi, uz aizputi divas reizes dienā), 
dokumentu un izbraukšanas atļauju kontrole, kasu uzraudzīšana un 
sabiedrības drūzmēšanās pie tām novēršana, divu personu sūtīšana naudas 
pārvedumu apsargāšanai, uzgaidāmo telpu uzraudzīšana, kur bieži notika 
zādzības, un 24 stundu dežūras. kā norādīja liepājas prefekts, dzelzceļa 
policijas liepājas nodaļas kancelejā ik mēnesi ienāk apmēram 250 rakstu, 
bet pašu nodaļu veido priekšnieks un 12 ierēdņu, kas tomēr ir par maz 
pieaugošās noziedzības dēļ. lai pārņemtu visas šīs funkcijas, liepājas policijas 
prefektūras personāla štats ir jāpalielina par diviem nodaļas uzraugiem, 
deviņiem kārtībniekiem un vienu  kancelejas ierēdni. tā kā turpmākā mēneša 
laikā iekšlietu ministrija jaunus norādījumus nedeva, liepājas prefektūra 
nopietni gatavojās dzelzceļa policijas liepājas nodaļas pārņemšanai, taču  
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26. martā, īsi pirms plānotās pārņemšanas, tika paziņots, ka Ministru kabinets 
“nolēmis dzelzceļa policiju atstāt tādu, kāda tā ir”45.

februāra vidū papildināja liepājas kriminālpolicijas darbību. tajā sāka 
darboties noziedznieku reģistrācijas fotogrāfijas nodaļa. turklāt drīzumā 
bija paredzēta arī daktiloskopijas un antropometrijas nodaļas darbības 
uzsākšana. pateicoties tām, krietni uzlabojās pilsētas kriminālpolicijas 
darbība.46 savukārt mēnesi vēlāk – 18. aprīlī – liepājas policijai nācās saņemt 
pārmetumus no šīs pilsētas sociāldemokrātiskās partijas pārstāvjiem. 
satversmes sapulces vēlēšanu laikā liepājā nenoskaidrotas personas 
izlīmējušas anonīmas proklamācijas, kas bija vērstas pret sociāldemokrātiem. 
partijas biedri vairākkārt uz to vērsuši pilsētas policijas uzmanību, norādot, ka 
šāda musināšana ir sabiedriskā miera un kārtības apdraudējums, kas likuma 
sargiem būtu jānovērš. policija to nedarīja, līdz ar ko izpelnījās apvainojumus 
neitralitātes neievērošanā.47 diezgan interesantu, bet reizē pārsteidzošu un 
antisemītisku viedokli par liepājas policijas darbību šajā laika posmā pauda 
arī iekšējās izlūkošanas rīgas nodaļas priekšnieka palīgs leitnants bonders, 
kurš 1920. gada februārī bija ieradies komandējumā liepājā. slepenā ziņojumā 
uz rīgu viņš informēja par saviem piedzīvojumiem un novērojumiem šajā 
pilsētā. to starpā atrodama informācija, ka, viņaprāt, visas liepājas valdības 
un kara iestādes strādā ciešā kontaktā un, cik vien varēdamas, izmanto 
vietējos iedzīvotājus. turklāt sevišķi labās attiecībās tās ir ar vietējiem 
ebrejiem. viņaprāt, visa vietējā policija ir ebreju uzpirkta. prefekts pat šī gada 
janvārī ir saņēmis 5 tūkstošus ostrubļu par dažu arestēto ebreju atlaišanu. 
viņš šajā lietā ir iesācis izmeklēšanu un cer to tuvākajās dienās pabeigt un 
nosūtīt tālākai rīcībai.48 jāatzīst, ka pret prefektu nekādas sankcijas nesekoja, 
ne arī kāda iekšlietu ministrijas izmeklēšana pret to tika uzsākta. līdz ar ko 
var secināt, ka iekšējās izlūkošanas augstais ierēdnis būs kļūdījies.

liepājas prefektūras darbību 1920. gada vasarā iezīmēja kāds traģisks 
notikums. pildot dienesta uzdevumu, gāja bojā liepājas kriminālpolicijas 
uzraugs k. cinis. 13. jūnija pēcpusdienā k. cinis, kurš atradās kriminālpolicijas 
kancelejā, saņēma šīs pašas nodaļas ziņneša vēsti, kurā bija norādīts, ka 
tikko gar prefektūru garām aizgājis par vairākām zādzībām apvainotais 
un kriminālpolicijas meklētais noziedznieks a. Gribovskis. pašaizliedzīgais 
policists nekavējoties steidzies uz norādīto vietu gūstīt likumpārkāpēju, kuru 
panācis ielas galā pie jūras apstādījumiem. Gūstīšanas laikā a. Gribovskis 
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uzbrucis k. cinim un nogrūdis to zemē uz drāts aizžogojuma ap kādu 
paaugstinājumu. lai arī k. cinis saucis pēc palīgiem, no publikas neviens nav 
palīdzējis, līdz ar ko uz zemes guļošo kriminālpolicijas uzraugu a. Gribovskis 
nogalinājis ar četriem revolvera šāvieniem. k. cinis miris notikuma vietā, 
bet slepkavam izdevās aizbēgt. ziņojumā iekšlietu ministram liepājas 
policijas prefekts norādīja, ka kriminālpolicijas uzraugs k. cinis kritis varoņa 
nāvē. pēdējais, piedaloties kolēģiem, tostarp pilsētas augstākajām policijas 
amatpersonām un lielam pilsētnieku un paziņu pūlim, no pilsētas svētās 
annas baznīcas izvadīts 17. jūnijā. sēru gājienu pavadījusi arī “kara mūzika”. 
Minētais notikums neapšaubāmi pievērsa iekšlietu ministra uzmanību, kurš 
par policista slepkavas atrašanās vietas uzrādīšanu izsludināja 1000 rubļu 
atlīdzību.49 slepkavas enerģiskā meklēšana deva rezultātus, un šī paša 
mēneša beigās a. Gribovski notvēra. pie vairākkārt sodītā zagļa atrasta 
granāta un nazis. a. Gribovskis bija tikai 19 gadu vecs, bet paguvis jau pabūt 
jelgavas cietumā, no kura vācu okupācijas laikā izbēdzis un atkal nostājies 
uz noziedzības ceļa. pēc nozieguma izdarīšanas tas vienu dienu slēpies pie 
kāda sava līdzgaitnieka, tad devies uz rīgu, kur pārdevis slepkavības ieroci 
un citas zagtas mantas. tad gribējis doties uz lietuvu pie radiniekiem, bet 
vecmuižas pagastā viņu arestējis j. vanags un citi kārtības sargi, kuri tad arī 
saņēma solīto atlīdzību.50

Tabula 

dažādu likumpārkāpumu skaits un policijas efektivitāte, 
tos atklājot, liepājā 1920. gadā51

i 1 0 2   1   21    11    40   22   4   4
ii 1 1 2   2   20    11    48   25   2   1
iii 0 0 2   2   22    13    58   37   4   3
iv 1 1 1   0   40    28    34   23   6   0
v 0 1 0    0   28    18    27   17   2   1
vi 1 1 0   0   20    14    24   16   5   1
vii 0 1 0   0   19    13    24   15   4    1
viii 0 1 1   0   26    13    23   12   4   1

slepkavības laupīšanas lielas zādzības Mazas zādzības atrasti 
mi-
ruši, 

pašnā-
vības

uguns-
grēkiMē-

neši
izdarī-

tas
atklā-

tas
izdarī-

tas
atklā-

tas
izdarī-

tas
atklā-

tas
izdarī-

tas
atklā-

tas



136 Gatis ošs

1920. gada jūlijā liepājas prefektūrai, tāpat kā citām latvijas apriņķu 
un pilsētu policijas struktūrām, iekšlietu ministrijas uzdevumā bija jāveic 
pilsētā dzīvojošo ārzemnieku reģistrācija un uzskaite. šī procedūra bija ļoti 
nepieciešama pavalstniecības jautājumu risināšanai, jo bija jāizšķir, kuri 
ārzemnieki latvijas teritorijā ir dzīvojuši pirms 1915. gada 1. augusta un kuri 
ieceļojuši tikai pēc tam. šī iemesla dēļ katrā iecirknī bija izveidota speciāla 
ārzemnieku reģistrācijas komisija, kas par katru ārzemnieku izjautāja tās 
uzrādītus lieciniekus un deva slēdzienu – ir vai nav pastāvīgi dzīvojis latvijā. 
šādas ziņas liepājas prefektam bija jāiesniedz arī karostas komandantam. 
kopumā reģistrēja vairākus tūkstošus ārzemnieku, piemēram, 3. iecirknī 
pirms 1915. gada 1. augusta bija dzīvojušas 730 ģimenes, savukārt karostā –  
48. starp šiem ārzemniekiem lielākā daļa bija lietuvieši, taču bija arī krievi, 
poļi, baltkrievi, vācieši un citi.52 visi, kuri latvijas teritorijā bija ieradušies pēc 
1915. gada 1. augusta un neieguva uzturēšanās atļaujas, saskaņā ar iekšlietu 
ministra rīkojumu bija jāizraida no latvijas. savukārt tiem, kuri latvijā bija 
dzīvojuši pirms šī datuma un vēlējās iegūt pavalstniecību, bija jāiesniedz 
lūgums, divas rekomendācijas un nepieciešamie dokumenti liepājas 
policijai. tā deva savu slēdzienu apgabala priekšniekam, kurš savukārt 
ziņoja iekšlietu ministrijai par latvijas pases izgatavošanu. pirms pases 
saņemšanas ārzemniekam policijas klātbūtnē bija jādod zvērests jeb svinīgs 
apsolījums. kā redzams, policijai bija lielas pilnvaras, nosakot, vai cilvēks 
latvijas pavalstniecībā uzņemams vai ne. jāatzīmē kāds samērā kuriozs 
gadījums, kad liepājas policija liedza pavalstniecības piešķiršanu bijušajam 
vācu karavīram. prefektaprāt, rekomendācijas nebija ticamas, jo ir pārāk 
labas, turklāt vienu no tām rakstījis lūdzēja sievastēvs. viņaprāt, minētās 
personas uzņemšana pavalstniecībā nav vēlama, jo viņš tikai vairošot jau tā 
lielo bezdarbnieku skaitu.53

pretēji iecerētajam to darīt jau 1920. gada aprīlī 1. augustā likvidēja 
lejas-kurzemes apgabala pārvaldi. ar šo liepājas prefekts stājās tiešos 
sakaros ar iekšlietu ministriju, turklāt viņam bija jāpārņem viss pārvaldes 
inventārs. ar šo liepājas policijas prefektūras pārziņā nāca vairākas apgabala 
pārvaldes agrākās funkcijas, kā ārzemnieku pasu vizēšana 14 dienu latvijas 
apmeklējumam, ārzemnieku reģistrēšana, atļauju izsniegšana ārzemniekiem 
dodoties uz citām valstīm, sodu uzlikšana administratīvā kārtā, lūgumrakstu 
pieņemšana no pavalstniekiem – aizbraucējiem ārzemju pasu iegūšanai, 
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ieroču turēšanas atļauju izdošana, kā arī lūgumrakstu pieņemšana no 
ārzemniekiem, lai iegūtu atļauju uzturēties latvijā. sakarā ar šādu manāmu 
liepājas policijas prefektūras funkciju pieaugumu prefekts, lai uzliktos 
pienākumus izpildītu pareizi un laikā, 7. augustā iekšlietu ministrijai lūdza 
atļauju palielināt iestādes štatu par vienu vecāko un vienu jaunāko kancelejas 
ierēdni. kā piemēru minētajam darba apjoma pieaugumam prefekts 
atzīmēja, ka pasu vizēšanas nolūkos vien prefektūrā vienā dienā ierodas 70–
100 personu. diemžēl saņemtā atbilde bija negatīva, jo, pēc administratīvā 
departamenta domām, budžetā paredzētais kancelejas darbinieku skaits ir 
pietiekams visu kancelejas darbu veikšanai.54

šāda atbilde acīmredzami neapmierināja liepājas policijas priekšnieku. 
tāpēc jau krietni stingrāka toņa ziņojumā viņš aizrādīja, ka prefektūras valdes 
kancelejā pašlaik ir nodarbināts viens sekretārs, trīs darbveži, viens adrešu 
galda priekšnieks, trīs vecākie un astoņi jaunākie kancelejas ierēdņi. šāds 
darbinieku skaits ir paredzēts normāliem apstākļiem, ne situācijā, kad, kā tas 
ir šobrīd, strauji paplašinās policijai uzliktās funkcijas. jau tagad kanceleja 
ir apkrauta ar darbiem. lai paveiktu darbu, tās ierēdņi strādāja un strādā 
arī tagad pēc noteiktā laika beigām, jo tikai tā ir iespējams izpildīt uzliktos 
pienākumus. katrs prefektūras darbinieks atzīst valsts grūto stāvokli un 
cenšas strādāt pēc iespējas vairāk, lai nevajadzētu palielināt ierēdņu skaitu, 
taču, prefektaprāt, šis nav tas gadījums. atgādinot klāt nākušo funkciju 
apjomu, prefekts norādīja, ko to pat pēc labākās gribas nevar izpildīt esošais 
darbinieku skaits. pasu vizēšanas nolūkos prefektūrā dienā griežas jau 100–
150 personu, taču ar tirdzniecības uzplaukumu šis skaitlis palielināšoties 
no divām līdz trīs reizēm; dienā tiek saņemts desmitiem lūgumu pēc 
ārzemju pases; līdzīgi esot arī ar uzturēšanās atļaujām. turklāt dažāda veida 
sarakstīšanās katru turpmāko dienu tikai pieaug. papildu slogs ir arī no 
likvidētās apgabala priekšnieka pārvaldes mantoti vairāki simti neizpildītu 
rakstu, kuru izpildīšana prasa ilgu laiku. diemžēl arī uz šo prefekta izmisīgo 
lūgumu bija saņemta negatīva atbilde ar aizrādījumu, ka esošajā – 1920./1921. 
budžeta gadā darbinieku skaitu nevar palielināt.55

kā jau minēts, līdz ar apgabala priekšnieka pārvaldes likvidāciju liepājas 
policijas prefektūras pienākumos bija nodota ieroču turēšanas atļauju izdošana. 
svarīgi atzīmēt, ka gan pirms, gan arī pēc šī notikuma prefektūras policijai 
bija jāpilda visas pārējās funkcijas, kas saistījās ar šo apliecību piešķiršanu. 



138 Gatis ošs

pirmkārt, tā bija attiecīgo lūgumrakstu pieņemšana. pēc tā saņemšanas 
policijai bija jāizzina lūguma iesniedzēja politiskā uzticamība, īsa 
biogrāfija, sodāmības un likumpārkāpumu vēsture un pats svarīgākais – 
jāizspriež, vai tiešām lūdzējam nepieciešams ierocis. piemēram, liepājas 
policijas prefektūrā 1920. gada jūlijā un augustā iesniegti apmēram 
47  šādi lūgumi un vēl 16 no sporta biedrības “olimpija”. starp tiem daži 
bija krievu un vācu valodā. lielākoties tajos lūgta atļauja medību bisei vai 
revolverim un bisei (reizēm abiem kopā) pašaizsardzībai. lūgumus pēc ieroču 
atļaujām pašaizsardzībai galvenokārt bija izteikuši dažādi ierēdņiem, pasta 
un telegrāfa darbinieki, inspektori, pat komandantūras ierēdņi – galvenokārt 
tādas personas, kurām bija darīšana ar lielākām naudas summām. taču 
vispamanāmākie viņu vidū bija veikalnieki, kuri savu lūgumu motivēja ar 
lielo šī brīža nedrošību un naudas nosargāšanas nepieciešamību. liepājas 
prefektūra reiz šādu kāda veikala īpašnieka lūgumu  bija noraidījusi, minot 
pārāk nepamatotu nepieciešamību. taču minēto personu 16. jūlijā uz ceļa 
aplaupīja, noziedzniekiem gūstot 14 000 rbļ., līdz ar ko ieroča atļauja lūgta 
vēlreiz. Minot piešķirto atļauju daudzumu, jāatzīmē, ka 1920. gada jūlijā, kad 
tās vēl izgatavoja apgabala priekšnieka pārvalde, izsniegšanai uz liepājas 
policijas prefektūru 5. jūlijā tā izsūtījusi septiņas atļaujas, bet nākamajā reizē –  
13. jūlijā – sešas atļaujas.56

kopumā liepājas policijas prefektūra līdz 1920. gada augustam bija 
pilnībā nostabilizējusi savu darbību – nodibināta tieša satiksme ar iekšlietu 
ministriju, apzinātas un no dažādām struktūrām pārņemtas funkcijas un 
pienākumi, nostabilizēts personālsastāvs – no apmēram 200 darbinieku  
1919. gada vasarā tas sasniedza vairāk nekā 300 darbinieku 1919. un 1920. 
gada mijā, bet jau 1920. gada pavasarī to samazināja līdz apmēram 280.57 
pakāpeniski sāka uzlaboties policijas darba produktivitāte likumpārkāpumu 
apkarošanas ziņā. līdz ar brīvības cīņu oficiālo izskaņu 1920. gada augustā 
liepājas policijas prefektūrai bija jāstājas pretī jauniem izaicinājumiem, 
jāgatavojas darbam mierlaika apstākļos.
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pret tās neatkarību izturējās ne ar cieņu, bet vismaz ar neitralitāti. viņa vadīta krievu vienība 
cīnījās pret lieliniekiem līdzās vācu un latviešu spēkiem 1919. gadā. pateicoties veiksmīgai 
brīvprātīgo vervēšanai, 1919. gada pavasara un vasaras gaitā tā pakļautībā bija ap 3500 
karavīru. jūnija vidū, atteicies piedalīties karadarbībā pret igauņiem un latviešiem pie cēsīm, 
a. līvens atgriezās frontes aizmugurē. lielākā daļa to spēku 23. jūnijā nonāca liepājā.

8 j. karels dzimis 1881. gada janvārī. 1909. gadā berlīnē ieguvis austāko izglītību jurisprudencē. 
pēc tam līdz 1914. gadam viņš darbojās kādā vācijas lauksaimniecības mašīnu fabrikas 
komercnodaļā. 1914. gadā viņš atgriezās liepājā un tika mobilizēts krievijas armijā, 
12. armijas štāba izlūkošanas nodaļā. 1917. gadā viņš atzīts par karadienestam nederīgu un 
atvaļināts kā štāba kapteinis. j. karels iestājās rīgas policijas dienestā kā 8. iecirkņa komisāra 
palīgs, taču, vāciešiem rīgu ieņemot, saņemts gūstā un aizvests uz vāciju. no tā atgriezās un 
apmetās uz dzīvi liepājā 1918. gadā, 18. decembrī iestājās liepājas sargu nodaļas dienestā, 
savukārt 1919. gada februārī ar iekšlietu ministra M. valtera personisku rīkojumu pieņemts 
par liepājas tiesu policijas ierēdni. 27. jūnijā ar tādu pašu M. valtera rīkojumu iecelts par 
liepājas policijas prefektu. šī paša gada 17. decembrī atsaukts no liepājas prefekta amata un 
piekomandēts iekšlietu ministrijai kā sevišķu uzdevumu ierēdnis.

9 a. bērziņš, lai arī nācis no vidzemes, laika gaitā kļuva par liepājnieku. Gadsimtu mijā viņš 
bija pagasta rakstvedis, līdz pirmajam pasaules karam strādāja gan latviešu, gan krievu un 
vācu presē, bija liepājā iznākošā laikraksta “dzīve” redaktors un līdzizdevējs. 1918. gada 
novembrī ievēlēts par liepājas pilsētas saimniecības komitejas locekli un pilsētas pagaidu 
padomes priekšsēdētāju, bet 1919. gada janvārī – par liepājas domes deputātu. līdz brīdim, 
kad kļuva par lejas-kurzemes apgabala priekšnieku, bija arī tautas padomes loceklis.

10 latviešu policija liepājā. Kurzemes Vārds. 1919. 28. jūn. 2. lpp.; liepājas policija. Kurzemes 
Vārds. 1919. 29. jūn. 2. lpp.; Čapenko, a. firsta anatola līvena liepājas brīvprātīgo strēlnieku 
vienības izveidošanās un cīņas latvijas teritorijā 1919. gadā. Latvijas Kara muzeja gada grāmata, IV. 
2003. 95.–109. lpp.

11 pagaidu noteikumi par iekšējās apsardzības organizēšanu. Pagaidu Valdības Vēstnesis. 1918. 
14. dec.

12 lvva, 5050. f., 2. apr., 5. l. (iekšlietu ministrijas rīkojumi, pavēles un cirkulāri), 11.–14. lp.; 
4. l. (iekšlietu ministrijas rīkojumi, pavēles un cirkulāri), 32. lp.

13 lvva, 3725. f., 1. apr., 549. l. (sarakstīšanās ar liepājas prefektūru par darbiniekiem, 
tās darbību, notikumiem u. c. jautājumiem, 1919–1924), 7. lp.; Latvijas iekšējās drošības 
nostiprināšanās vēsture: 1918–1925. 70. lpp.
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14 lvva, 5050. f., 2. apr., 72. l. (liepājas pilsētas apraksts – statistikas ziņas par iedzīvotājiem), 1. lp.
15 likums par centrālo kriminālpoliciju. Valdības Vēstnesis. 1924. 25. apr. 1. lpp.; Latvijas iekšējās 

drošības nostiprināšanās vēsture: 1918–1925. 73. lpp.
16 lvva, 5604. f., 1. apr., 514. l. (bauce kārlis), 3. lp.; latviešu policija liepājā. Kurzemes Vārds. 

1919. 28. jūn. 2. lpp. k. bauce dzimis 1877. gada jūnijā Grauzdes pagastā, mācījies Grauzdes 
pagasta privātskolā, izturējis pārbaudījumus par četru klašu beigšanu liepājas ģimnāzijā. 
viņš pārvaldīja vācu, krievu un angļu valodu. kādu laiku ieņēma Gramzdas pagasta 
valdes un tiesas darbveža palīga amatu. bija iesaukts karadienestā, pēc tā beigšanas 1903. 
gadā iestājās liepājas pilsētas policijā par iecirkņa uzraugu. 1907.–1912. gadā ieņēma 
iecirkņa priekšnieka palīga vietu. pēc tam līdz 1917. gadam bija jelgavas kriminālpolicijas 
priekšnieks. k. bauce arī apmeklēja un beidza divu mēnešu kursus 1915. gadā pēterburgas 
policijas departamenta kriminālpolicijā par daktiloskopiju un antropometriju. pēc atkārtotas 
iesaukšanas karadienestā piekomandēts 12. armijas štābam, vēlāk – Melnās jūras flotes 
štābam. 1919. gadā viņš iestājās liepājas tiesu policijā un no aprīļa līdz jūnija beigām pildīja 
tās priekšnieka palīga pienākumus. no 1919. gada beigām liepājas policijas prefekta palīgs.

17 lvva, 3725. f., 1. apr., 549. l. (sarakstīšanās ar liepājas prefektūru par darbiniekiem, 
tās darbību, notikumiem u. c. jautājumiem, 1919–1924), 19.–41. lp.; 5604. f., 1. apr., 604. l. 
(bergmanis Matīss), 21., 22. lp. M. bergmanis dzimis 1878. gada aprīlī sesiles pagastā, 
beidzis četru klašu pilsētas skolu. viņš pratis krievu un vācu valodu. 1899.–1904. gadā dienestā –  
vispirms 23. kājnieku pulkā, vēlāk ventspils apriņķa kara pārvaldē. kļuva par vecāko 
apakšvirsnieku. kopš 1905. gada ieņēma ventspils apriņķa policijas uradņika vietu. vēlāk 
pildīja gan ventspils pilsētas policijas iecirkņa uzrauga pienākumus, gan bija kuldīgas apriņķa 
policijas rakstvedis un liepājas policijas krimināluzraugs. kara laikā nonāca pēterburgā, kur 
arī pildīja krimināluzrauga pienākumus. savu darbību latvijas policijā M. bergmanis uzsāka 
ventspilī, kur jau 1918. gada decembrī nācās pildīt prefekta palīga, bet pēc tam – arī prefekta 
pienākumus. pēc ventspils pamešanas lielinieku iebrukuma rezultātā 1919. gada 30. janvārī 
divus mēnešus bija bez darba, bet no 20. marta līdz 20. aprīlim tika komandēts uz jelgavu 
dobeles apriņķa priekšnieka rīcībā.

18 Gintere, u., Ginters, j. Liepāja Latvijas sākotnē. 62., 63. lpp.
19 Latvijas iekšējās drošības nostiprināšanās vēsture: 1918–1925. 39. lpp; lvva, 1368. f., 1. apr., 41. l., 

1. lp.
20 lvva, 3725. f., 1. apr., 549. l., 54., 55. lp.
21 turpat, 5050. f., 2. apr., 4. l., 1., 26. lp.
22 turpat, 5. l., 53., 54. lp.; par “biržas noturēšanu”. Kurzemes Vārds. 1919. 27. jūl. 3. lpp.; 

spekulantiem atņemtas pārtikas vielas. Kurzemes Vārds. 1919. 29. jūl. 3. lpp.
23 lvva, 5050. f., 2. apr., 4. l., 23., 24. lp.
24 turpat, 95., 161. lp.; slepenu degvīna tirgotavu. Kurzemes Vārds. 1919. 29. jūl. 3. lpp.
25 lvva, 5050. f., 2. apr., 4. l., 177. lp.
26 turpat, 65. lp.; 757. l. (apcietināto personu reģistrācijas grāmatas), 2.–108. lp.; 1368. f., 1. apr., 

85. l. (liepājas prefektūra), 42. lp.
27 turpat, 5050. f., 2. apr., 4. l., 94. lp.
28 turpat, 3725. f., 1. apr., 549. l., 52. lp.
29 turpat, 53. lp.
30 turpat, 5050. f., 2. apr., 224. l. (sarakstīšanās par prefektūras saimniecību), 52. lp.; 3502. l. 

(slepeni ziņojumi par politisko stāvokli), 1.–10. lp.; 5014. l. (ziņojumi prefektam par politisko 
un saimniecisko stāvokli), 1.–10. lp.

31 lvva, 5050. f., 2. apr., 5. l., 56. lp.
32 turpat, 4. l., 38., 39., 56., 64. lp.
33 turpat, 67., 73. lp.; 1585. l. (lietisko pierādījumu reģistrācijas grāmatas), 1.–34. lp.; 3933. l. 

(sarakstīšanās mobilizācijas lietās, ar virsnieku sarakstiem), 1.–52. lp.; 3932. l. (sarakstīšanās 
mobilizācijas lietās, ar virsnieku sarakstiem), 1.–23. lp.; 1368. f., 1 apr., 68. l. (apavi un apģērbi), 
1.–10. lp.

34 turpat, 5050. f., 2. apr., 5. l., 66.–70. lp.
35 turpat, 64., 65., 71., 78., lp.; 1. l., 15. lp.
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36 Latvijas iekšējās drošības nostiprināšanās vēsture: 1918–1925. 73. lpp.; lvva, 5050. f., 2. apr., 4. l., 
80., 114., 151. lp.; 1. l., 38, lp.

37 lvva, 5050. f., 2. apr., 756. l. (apcietināto personu reģistrācijas grāmatas), 2. lp.; 3725. f., 2. apr., 
144. l. (rīkojums par bijušā valsts drošības departamenta likvidēšanu), 2.–10., 160., 161., 
239. lp.; 1368. f., 1. apr., 56. l. (liepājas un ventspils likvidētie valsts drošības departamenti), 
1.–9. lp.; 85. l., 31. lp.; 5050. f., 2. apr., 73. l. (sarakstīšanās par personisko sastāvu, par 
darbinieku pārmaiņām un viņu sodīšanu), 4., 5. lp.; Latvijas iekšējās drošības nostiprināšanās 
vēsture: 1918–1925. 40. lpp.

38 lvva, 3725. f., 1. apr., 549. l., 54., 55., 62., 64., 65. lp.; 5050. f., 2. apr., 73. l., 3. lp.
39 turpat, 5050. f., 2. apr., 4902. l. (iecirkņa ģeogrāfiskais apskats ar plānu), b. p.; policijas prefekts. 

Kurzemes Vārds. 1919. 5. dec. 3. lpp.
40 lvva, 1368. f., 1. apr., 85. l., 69. lp.
41 turpat, 5604. f., 1. apr., 3058. l. (karels jānis), 1.–100. lp.; latviešu policija liepājā. Kurzemes 

Vārds. 1919. 28. jūn. 2. lpp.; bijušais liepājas policijas prefekts. Strādnieku Avīze. 1920. 10. janv.  
3. lpp. svarīgi atzīmēt, ka tikai 12 dienu vēlāk j. karelu iecēla par tukuma apriņķa priekšnieku, 
taču jau 1920. gada 22. oktobrī atstādināja no šī amata un nodeva tiesai par izdarītiem 
dienesta pārkāpumiem. iekšlietu ministrijas neapmierinātība par viņa darbību šajā amatā 
bija radusies jau 1920. gada 9. augustā, kad pirmā bija norādījusi uz to, ka viņš nebauda 
vietējo iedzīvotāju uzticību un nav tiem vajadzīgajā cieņā, ir pat ienākušas sūdzības par viņa 
rīcību. šī iemesla dēļ iekšlietu ministrs a. bergs izteicās, ka tukuma apriņķa priekšnieks 
“nestāvot savu pienākumu augstumos”, viņš arī tam piedāvāja izvēlēties citu darbavietu vai 
nedēļas laikā uzrakstīt atlūgumu. interesanti ir tas, ka, par spīti iekšlietu ministra minētajam, 
neilgā laika sprīdī pēc šī notikuma iekšlietu ministrija saņēma neskaitāmus tukuma apriņķa 
pagastu valžu un pat privātpersonu grupu rakstus, kuros bija norādīts, ka j. karels ir pat 
teicams apriņķa vadītājs, viņu vidū ļoti ieredzēts, savus pienākumus pilda ļoti labi. tika 
lūgts j. karelu atstāt amatā. iespējams, šī iemesla dēļ j. karela atlaišana bija atlikta uz  
1. oktobri. interesanta ir arī kāda iekšlietu ministra piebilde jau oktobra vidū, ka j. karela 
maiņa ir nepieciešama ne tikai “zināmā “joka” dēļ”. lai kā arī būtu, šī paša gada oktobra beigās  
j. karelu arestēja un ievietoja jelgavas cietumā. iemesls – ierēdņu sarakstos ieviestas fiktīvas 
personas, kuru algu – kopumā 15 400 rbļ. – tas piesavinājies sev. turklāt bijušas aizdomas par 
nelikumīgu rīcību arī viņa darbības laikā liepājā prefekta amatā – it kā bez liecinieku izziņām 
darbā pieņemta kāda lieliniece. tiesa j. karelu atzina par vainīgu un piesprieda divus gadus 
un sešus mēnešus pārmācības iestādē, minēto zaudējumu atmaksāšanu valstij, kā arī tiesas 
izdevumu segšanu. tā kā sodu j. karels bija jau izcietis, 1921. gada 25. oktobrī viņu atbrīvoja. 
jāatzīmē, ka ar j. karela vārdu saistās vēl kāda, ne visai likumīga rīcība – atstājot savu vietu 
liepājas prefektūrā, viņš bija no sava kabineta aizvedis līdzi galda telefonu, ko uzstādīja 
savā jaunajā darbavietā tukumā, savukārt turienes telefonu atdeva kara telefonu centrālei. 
atrodoties ieslodzījumā, viņš pat centās minēto telefona aparātu atprasīt kā savu, kas gan 
viņam neizdevās.

42 lvva, 5604. f., 2. apr., 3119. l. (steinerts kārlis), 1.–10. lp.; liepājas policijas prefekts karela 
kgs. Kurzemes Vārds. 1919. 9. dec. 3. lpp.; liepājas policijas prefekta lietā. Strādnieku Avīze. 
1920. 13. janv. 3. lpp. k. steinerts dzimis 1873. gada jūlijā, izglītību ieguvis reālskolā, kurā 
beidzis nepilnas piecas klases. 1893. gadā kā brīvprātīgais viņš iestājās krievijas impērijas 
karadienestā, pēc diviem gadiem atvaļināts kā apakšvirsnieks. karjeru policijā k. steinerts 
uzsāka 1896. gadā, kad iecelts par nodaļas uzraugu jelgavas policijā. līdz pirmajam pasaules 
karam izpildīja jēkabmiesta (jēkabpils) policijas priekšnieka, jelgavas 1., 3., un 4. iecirkņa 
priekšnieka, bauskas policijas priekšnieka un tā palīga, jelgavas–bauskas apriņķa priekšnieka 
palīga, palangas policijas priekšnieka un tā palīga, liepājas 2. un 3. iecirkņa priekšnieka, 
jelgavas policijas iecirkņa priekšnieka, liepājas cietuma priekšnieka un vēl daudzus (!) citus 
amatus. pildot pienākumus, ievainots galvā, vairākas reizes apbalvots par noziedznieku 
notveršanu, saņēmis pat iekšlietu ministra pateicību. saņēmis svētā staņislava 2. un 3. šķiras, 
kā arī svētā vladimira 4. šķiras ordeni. kara laikā iecelts par meža materiālu rekvizīcijas 
komisijas priekšsēdētāju tilta būvei pār Gauju. 1919. gada janvārī kļuvis par liepājas 
apgabaltiesas izmeklēšanas tiesnesi.
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43 a. bērziņa kunga pārcelšana uz latgali. Kurzemes Vārds. 1920. 10. febr. 3. lpp.; lejas-kurz. 
apgabala priekšnieks. Kurzemes Vārds. 1920. 3. febr. 3. lpp.; par lejas-kurzemes apgabala 
priekšnieku. Strādnieku Avīze. 1920. 21. febr. 3. lpp.; lejas-kurzemes apgabala priekšnieks. 
Strādnieku Avīze. 1920. 25. febr. 3. lpp.

44 paziņojums. Kurzemes Vārds. 1920. 13. febr. 2. lpp.; ziņojums. Strādnieku Avīze. 1920. 13. febr. 
3. lpp.

45 valdības rīkojumi un pavēles. Valdības Vēstnesis. 1920. 18. marts. 1. lpp.; lvva, 3725. f., 1. apr., 
550. l. (sarakstīšanās ar liepājas prefektūru par darbiniekiem, tās darbību, notikumiem u. c. 
jautājumiem, 1919–1924), 14. lp.; 5050. f., 2 apr., 4998. l. (lēmumi un sarakste par dzelzceļa 
policijas pārņemšanu), 1., 2., 6., 8., lp.

46 pie kriminālpolicijas. Strādnieku Avīze. 1920. 15. febr. 3. lpp.
47 neitrālā policija. Strādnieku Avīze. 1920. 18. apr. 3. lpp.
48 lvva, 3725. f., 1. apr., 550. l., 16. lp. līdzās minētajam bonders uz rīgu ziņoja, ka vietējo ebreju 

uzpirkta ir arī liepājas izlūkošanas nodaļa. starp tās kareivjiem jeb aģentiem ir viens ebrejs, bet 
vietējā komandantūrā to pat esot ļoti daudz, starp tiem lielākā daļa liepājas bagātāko ebreju 
dēlu. tāda pati situācija ir arī citās liepājas kara aizmugures iestādēs. viņaprāt, šādā veidā 
vietējie ebreji izvairās no aktīvā karadienesta, dzīvodami liepājā “pie vieglas nodarbošanās”. 
šāda situācija saceļ rūgtumu vietējos iedzīvotājos un dod pamatu kreiso partiju aģitācijai 
pret valdību. turklāt tieši liepājā cīņa pret komunistiem būs ļoti grūta, jo visu laiku viņi 
skaitījušies kā legāla organizācija un grupējušies ap strādnieku klubu “iii internacionāle”, kas 
izmantota visplašākai pretvalstiskai aģitācijai.

49 lvva, 3725. f., 1. apr., 550. l., 59. lp.; klāvs cinis. Kurzemes Vārds. 1920. 16. jūn. 2. lpp.; no 
slepkavas rokas kritušā. turpat. 19. jūn. 3. lpp.

50 apcietināts kriminālpolicijas uzrauga ciņa slepkava. Kurzemes Vārds. 1920. 30. jūn. 3. lpp.; 
slepkava aleksanders Gribovskis. turpat. 7. jūl. 3. lpp.; 1000 rubļu pateicības alga. Strādnieku 
Avīze. 1920. 16. jūn. 3. lpp.; nogalināts kriminālierēdnis. turpat. 15. jūn. 3. lpp.

51 lvva, 5050. f., 2. apr., 4835. l., 24.–70. lp.
52 turpat, 1609. l. (ārzemnieku reģistrācijas žurnāls ar alfabētu un sarakstīšanās par 

ārzemniekiem), 1.–3., 13.–33. lp.; 1608. l. (ārzemnieku reģistrācijas žurnāls ar alfabētu un 
sarakstīšanās par ārzemniekiem), 1.–136. lp.; 1613. l. (ārzemnieku reģistrācijas žurnāls ar 
alfabētu un sarakstīšanās par ārzemniekiem), 12., 13. lp.

53 turpat, 5050. f., 2. apr., 2931. l. (sarakstīšanās par caurbraucējiem pasažieriem un emigrantiem, 
ar sarakstiem), 1., 13., 18., 57. lp.

54 turpat, 3725. f., 1. apr., 550. l., 67., 68. lp.; lejas-kurzemes apgabala priekšnieks. Kurzemes 
Vārds. 1920. 27. jūl. 3. lpp.

55 lvva, 3725. f., 1. apr., 550. l., 69., 70. lp.
56 turpat, 5050. f., 2. apr., 4030. l. (lūgumi dēļ ieroču atļaujām), 1.–134. lp.
57 turpat, 224. l. (sarakstīšanās par prefektūras saimniecību), 3., 13., 16., 36., 37., 49. lp.; 

3725. f., 2. apr., 308. l. (budžeti un budžetu projekti, 1919–1937), 1. lp.; 5050. f., 2. apr., 
73. l., 6.lp.; 3725. f., 2. apr., 307. l. (budžeti un budžetu projekti, 1919–1937), 72., 173. lp.; 
1368. f., 1. apr., 85. l., 59., 68. lp.; 5050. f., 2. apr., 74. l., 24.–27. lp.; 75. l. (sarakstīšanās 
par personisko sastāvu, par darbinieku pārmaiņām un viņu sodīšanu), 6., 24. lp.
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Gatis Ošs

gründung und tätigkeit der polizeipräfektur 
in liepāja/libau: juni 1919 – august 1920

Gleichzeitig mit der proklamierung der republik lettland und den 
ersten Maßnahmen zur stärkung der inneren sicherheit im lande wurden 
behörden zur Gewährleistung der ordnung auch in der zweitgrößten stadt 
lettlands – liepāja – gegründet. Wegen des einfalls der roten armee und 
des von den deutschen okkupationsbehörden geleisteten Widerstandes 
konnte die geplante Gründung einer polizeipräfektur in liepāja bis ende 
juni 1919 nicht stattfinden, bis zu der zeit also, als die deutschen, deren 
einheiten bei cēsis eine niederlage erlitten hatten, gezwungen waren, die 
stadt zu verlassen. zur Gewährleistung der ordnung wurde liepāja in drei 
bezirke aufgeteilt. am ende des jahres 1919 wurde der vierte bezirk – der 
Hafen-polizeibezirk – gebildet. im bestand der präfektur wurde auch eine 
kriminalpolizei gegründet.

obwohl die polizeipräfektur in liepāja zu dieser zeit direkt dem 
innenministerium unterstellt war, war ihre leitung in der zeit vom juni 
1919 bis august 1920 – wegen der komplizierten verbindungen mit der 
Hauptstadt – dem vorsitzenden des Gebietes lejas-kurzeme/ nieder-
kurland anvertraut. die polizei in liepāja sollte auch mit lettischen 
militärischen strukturen kooperieren, – laut bestimmungen des im februar 
1919 im ganzen lande erklärten ausnahmezustandes.

die polizeipräfektur in liepāja wurde zu dieser zeit als eine differenzierte 
und vielseitige behörde zur Gewährleistung der sicherheit, ordnung und 
verwaltung gebildet, deren aufgabe nicht nur die verbrechensbekämpfung 
und aufrechterhaltung der öffentlichen ordnung war. sie hatte außerdem noch 
verschiedene andere funktionen und pflichten. bei ihrer tätigkeit stieß sie auf 
verschiedene schwierigkeiten: beispielsweise, eine kleine anzahl von Mitarbeitern 
und die tötung von polizisten. ungeachtet dessen gelang es der polizeipräfektur 
in liepāja, die Qualität und produktivität ihrer tätigkeit allmählich zu steigern. 
Schlüsselwörter: stadt liepāja/ libau, Gründung der polizei, polizeipräfektur in 
liepāja,  kriminalpolizei in liepāja, kampf mit rechtsverletzern.
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