
131latvijas republikas cietumos ieslodzītās sievietes

vēsture

Aiga Bērziņa

Latvijas RepubLikas cietumos iesLodzītās 
sievietes, 1919.–1921. gads: iesLodzījuma 

RakstuRojums, iesLodzīto skaits un 
sociāLais poRtRets 

Latvijas Republikas pastāvēšanas sākumā, apstākļos, kad aizvien vairāk Latvijas sieviešu uzsāka 
aktīvu sabiedrisko un politisko dzīvi, līdztekus sievietes sabiedriskā stāvokļa pozitīvām pārmaiņām 
karš un tā radītās sekas veicināja arī sieviešu iekļaušanos noziedzīgajā pasaulē. Rakstā sniegts 
Latvijas Republikas Tieslietu ministrijai pakļautajos cietumos un arestnamos ievietoto sieviešu 
ieslodzījuma raksturojums un sociālais portrets Galvenās cietumu valdes darbības sākumā  
(1919. g. – 1921. g. 16. aprīlis), konstatējot galvenās soda izciešanas tendences, sniedzot ieslodzīto 
sieviešu sociālo raksturojumu un kā piemērus aplūkojot atsevišķu personu pieredzi.*

Atslēgvārdi: cietums, arestnams, ieslodzījums, ieslodzītās sievietes, cietumnieces, Neatkarības karš, 
Galvenā cietumu valde.

Pēc Latvijas Republikas nodibināšanas valsts vadībai bija jārisina ne tikai 
daudzi ārpolitikas jautājumi, bet arī jārada jaundibinātās valsts iekšpolitiskā 
sistēma, kuras nozīmīga sastāvdaļa bija tieslietu resora izveide. Tieslietu 
ministrijas pakļautībā ar mērķi nodrošināt kārtību sabiedrībā un sekmēt valsts 
neatkarības izcīnīšanu Latvijas valsts vadība organizēja ieslodzījuma vietu 
struktūru. Jau 1918. gada novembrī Pagaidu valdība pēc agrākās Krievijas 
impērijas Cietumu pārvaldes parauga dibināja Cietumu inspekciju un sāka 
Latvijas teritorijā esošo ieslodzījuma vietu pārņemšanu no vācu okupācijas 

* Raksta pamatā ir maģistra darbs “Sieviete – ieslodzītā Latvijas Republikas cietumos, 1919.– 
1921. gads”, kas aizstāvēts 2015. gada jūnijā Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē. 
Raksta autore izsaka pateicību maģistra darba vadītājam LU profesoram Dr. hist. Ērikam 
Jēkabsonam.
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Jēkabpils (arī Jēkabmiesta) cietuma ēka un aiz tās – miertiesa. Jēkabpils 
cietums celts 1902. gadā. Paredzēts 25 ieslodzīto novietošanai. 

LNB digitālās bibliotēkas kolekcija “Zudusī Latvija”. 
Attēla oriģināls J. Zepa privātkolekcijā

Ventspils cietums Ventspils pils telpās. Vēlāk karadarbības nodarīto 
postījumu dēļ cietumu pārcēla uz kādu Ventspils privātmāju.  

LNB digitālās bibliotēkas kolekcija “Zudusī Latvija”. 
Attēla oriģināls N. Rozenberga privātkolekcijā
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varas iestādēm. Cietumu inspekcijas darbu pārtrauca lielinieku uzbrukums, un  
1919. gada janvārī tā evakuējās uz Kurzemi.1

Pēc lielinieku atkāpšanās uz Latgali Cietumu inspekcija darbību 
neatjaunoja, bet tās vietā Tieslietu ministrijas pakļautībā 1919. gada  
8. jūlijā tieslietu ministrs Edvīns Magnuss (1888–1974) dibināja Galveno 
cietumu valdi (turpmāk GCV), un tās darbinieki sāka Latvijas ieslodzījuma 
vietu organizēšanu, vispirms no vācu okupācijas iestādēm pārņemot Rīgas 
ieslodzījuma vietas, bet pēc tam savā kontrolē iegūstot cietumus Vidzemē, 
Kurzemē un beidzot – Latgalē.2 GCV, cietumu priekšnieki un viņu vietnieki bija 
tieši atbildīgi par ieslodzīto dzīvi cietumā – administratīviem, saimnieciskiem, 
sanitāriem, higiēnas, ieslodzīto nodarbinātības u.c. jautājumiem. Savukārt 
jautājumi par ieslodzījuma termiņu, izmeklēšanu, izmeklēšanā esošo arestantu 
lūgumrakstu izskatīšana un kontrole, kā arī tiesas spriedumu ievērošana atradās 
Prokuratūras pārziņā.3

1920. gada vasarā, kad bija pārņemti arī Latgales cietumi, GCV pārvaldībā 
atradās 19 ieslodzījuma vietas – 16 cietumi un trīs arestnami4 (sk. 3. tabulu). 

Līdzekļu taupīšanas nolūkā 1920. gadā slēdza Smiltenes un Vecgulbenes 
arestnamu. Latvijas Republikā turpināja darboties 17 GCV pakļautas 
ieslodzījuma vietas. Pēc šīm pārmaiņām cietumu infrastruktūra ilgāku laiku 
saglabājās nemainīga.5 Svarīgi minēt, ka neilgu laiku GCV pakļautībā darbojās 
arī Rīgas Termiņcietums (turpmāk Termiņcietums), ko 1920. gada sākumā 
likvidēja, telpas atvēlot Kara slimnīcas ierīkošanai.6

1921. gada 16. aprīlī Latvijas Republikas tieslietu ministrs Rūdolfs Bēnuss 
(1881–1940) pieņēma jauno “Instrukciju cietuma darbiniekiem”, uz kuras 
pamata turpmākajos gados lielā mērā balstījās Latvijas ieslodzījuma sistēma. 
Instrukcijas pieņemšana un Neatkarības kara beigas (pāriešana uz miera 
laika apstākļiem) iezīmēja GCV un ieslodzījuma vietu pirmā darbības posma 
noslēgumu. 

Ieslodzītās sievietes bija pakļautas cietumu un arestnamu ikdienas rutīnai, 
regulārām pārbaudēm un ikdienas darbam. GCV darbības sākumā ne tikai 
cietumu vadībai, bet arī ieslodzītajiem nācās tieši saskarties ar dažādām sistēmas 
nepilnībām un kara izraisītām problēmām – izpostītām cietumu telpām, 
nepietiekamu uzturu, slimību izplatību, nekvalificētiem cietumu darbiniekiem 
u.c. Iespēju robežās cietumu vadība izvairījās no ieslodzīto sieviešu un vīriešu 
saskarsmes, veidojot atsevišķas sieviešu nodaļas. Lielākajos cietumos par 
darbiniecēm sieviešu nodaļās pieņēma sievietes–uzraudzes, tomēr tā bija ne 
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visos cietumos, turklāt nakts laikā uzraudzes darbā neatradās un vairākos 
cietumos darbojās tikai vīrieši.  

ieslodzīto sieviešu skaits tieslietu ministrijai 
pakļautajās ieslodzījuma vietās

Apstākļos, kad mainījās valdošās varas – vācu okupācijas iestādes, Padomju 
Latvijas un Latvijas Republikas valdības, to realizētā politika noteica intensīvu 
ieslodzījuma vietu izmantošanu, un Latvijas cietumos bija vērojama strauja 
ieslodzīto mainība. 1919. gada vasarā, no vācu okupācijas iestādēm pārņemot 
Rīgas cietumus, GCV secināja, ka ieslodzījuma vietas ir pārpildītas ar abu 
dzimumu ieslodzītajiem. 1919. gada 5. jūlijā presē rakstīja, ka “Rīgas cietumos vēl 
atrodas apcietināto Rīgas iedzīvotāju ap 1700 cilvēku”7. Lai mazinātu ieslodzīto 
skaitu, 1919. gada 8. jūlijā GCV pakļautībā darbu sāka amnestijas komisija, kas 
nodarbojās ar vācu okupācijas iestāžu ieslodzīto personas lietu pārskatīšanu 
un kuras darbības rezultātā ievērojami samazinājās ieslodzīto skaits. Kornēlijs 
Veitmanis8 norāda, ka 1919. gada vasarā Centrālcietumā bija novietoti “vairs 
tikai daži simti ieslodzīto”9. Precīzākas ziņas atrodamas par 1919. gada 14. jūliju, 
kad Centrālcietumā atradās 525 ieslodzītie, bet Termiņcietumā – divdesmit.10 
Turpmākajos mēnešos ieslodzīto skaits nedaudz pieauga, un 1920. gada vasarā 
Centrālcietumā atradās vidēji 882 ieslodzītie.11 Līdzīga situācija vērojama arī 
citās Latvijas ieslodzījuma vietās. Piemēram, pēc GCV sniegtajiem datiem, 
1919. gada augustā Rīgas un Liepājas apgabala tiesu rajonos ieslodzījuma vietās 
atradās 1138 abu dzimumu ieslodzītie, bet turpmākajos mēnešos ieslodzīto 
skaits pakāpeniski pieauga.12 

Ziņas par Latvijas cietumos ieslodzīto skaitu un sastāvu 1920. gadā sniedz 
GCV Statistikas nodaļas sagatavotie pārskati (sk. 1. tabulu). Pārmaiņas 
ieslodzīto skaitā galvenokārt skaidrojamas ar amnestijas komisijas darbību un 
apstākli, ka Pirmā pasaules kara izraisītā cietumu dzīves pārrāvuma rezultātā  
1919. gadā te neatradās pirms kara notiesātās personas. Pēc 1919. gada vasaras 
līdz ar iekšlietu un tieslietu sistēmu nostabilizēšanos notiesāto skaits pieauga, 
un Latvijas cietumi pakāpeniski piepildījās ar ieslodzītajiem. 

Laikā no 1920. gada 1. janvāra līdz 1921. gada 1. janvārim sievietes veidoja 
nedaudz mazāk par ceturto daļu jeb vidēji 22,25 % visu Latvijas cietumos un 
arestnamos esošo ieslodzīto. Procentuāli mazākais skaits – 20,94 % jeb 375 
sievietes no 1791 ieslodzītā bija 1920. gada 1. septembrī, bet lielākais skaits – 
24,45 % jeb 397 sievietes no 1342 ieslodzītajiem – 1920. gada 1. februārī.13
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Lielākais Latvijas cietums aplūkojamajā laikā bija Centrālcietums. 
Visplašākās ziņas par ieslodzīto sastāvu Centrālcietumā sniedz cietuma 
sagatavotie pārskati (sk. 2. tabulu), kuros redzams, ka no 1919. gada decembra 
līdz 1921. gada 16. aprīlim cietumā atradās vidēji 916 abu dzimumu ieslodzītie. 
Ieslodzīto sieviešu skaits Centrālcietumā svārstījās no 131 ieslodzītās  
1919. gada nogalē līdz 291 cietumniecei 1921. gada 1. aprīlī un 279 – tā paša 
gada 16. aprīlī, veidojot no 19,63 līdz 30,08 % no visiem Centrālcietumā 
ieslodzītajiem.14

Pieņemot, ka vidēji vienā mēnesī Centrālcietumā atradās 21615 ieslodzītas 
sievietes, ka šāds ieslodzīto vidējais skaits aktuāls bija arī laikā no 1919. gada 
vasaras līdz decembrim un ka mēnesī nomainījās (cietumu atstāja un pienāca 
klāt) aptuveni 120 sieviešu,16 laika posmā no 1919. gada jūlija līdz 1921. gada 
aprīļa vidum Centrālcietumā par dažādiem noziegumiem bija ieslodzītas 
aptuveni 2676 sievietes. Tomēr noteikt precīzu ieslodzīto sieviešu skaitu nav 
iespējams. Turklāt jāņem vērā apstāklis, ka vairākas sievietes cietumā nonāca 
atkārtoti. Piemēram, 1919. gada 21. augustā Armijas virspavēlnieka štāba Iekšējās 

1. tabula
Ieslodzītie Tieslietu ministrijai pakļautajos cietumos un arestnamos

Datums Kopskaits Vīrieši Sievietes Sieviešu īpatsvars, %
01.01.1920. 1342 1015 327 24,37 
01.02.1920. 1624 1227 397 24,45 
01.03.1920. 1803 1401 402 22,30 
01.04.1920. 1875 1456 419 22,35
01.05.1920. 1981 1532 449 22,67
01.06.1920. 1909 1483 426 22,32 
01.07.1920. 1939 1505 434 22,38 
01.08.1920. 1945 1524 421 21,65 
01.09.1920. 1791 1416 375 20,94 
01.10.1920. 1895 1482 413 21,79 
01.11.1920. 1994 1574 420 21,06 
01.12.1920. 2070 1616 454 21,93 
01.01.1921. 2255 1781 474 21,02 

Tabula sastādīta pēc: LVVA, 3275. f., 2. apr., 561. l. (GCV Statistikas nodaļas sagatavotie pārskati par 
ieslodzīto kustību)
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izlūkošanas nodaļa (turpmāk Iekšējās izlūkošanas nodaļa)17 Centrālcietumā 
ievietoja 1893. gadā dzimušo Emmu Brantu, turot viņu aizdomās par piederību 
nelegālai komunistiskajai organizācijai. Sievieti atbrīvoja tā paša gada  
17. septembrī. 1920. gada 25. maijā E. Brantu atkārtoti ievietoja cietumā, no 
kura viņu atbrīvoja 23. jūnijā. Trešo reizi E. Brantu cietumā ievietoja 1921. gada 
jūnijā, izmeklējot jau pirmajā ieslodzījuma reizē celto apsūdzību.18

Par ieslodzīto skaitu liecina arī cietumu darbinieku sagatavotās ieslodzīto 
personas lietas, tomēr jāņem vērā, ka līdz mūsdienām personas lietas 
saglabājušās nepilnīgi, turklāt kara un ieslodzījuma vietu organizēšanas 
apstākļos ne visiem ieslodzītajiem šādas lietas bija izveidotas. Latvijas 
Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva (turpmāk LVVA) 3273. fonda 
“Rīgas Centrālcietums” dokumentos glabājas 688 ieslodzīto sieviešu personas 
lietas, kas cietumā ievietotas laikā no 1919. gada 22. maija (skatītas tikai tās 
pirms 1919. g. jūlija vācu okupācijas iestāžu arestēto personas lietas, kas 
pēc ieslodzījuma vietu pārņemšanas netika atbrīvotas amnestijas komisijas 
darbības rezultātā un kurām GCV pakļauto cietumu darbinieki izveidojuši 
personas lietas, kopumā 16 šādas lietas) līdz 1921. gada 16. aprīlim. No 
tām 212 sievietes cietumā pieņemtas 1919. gadā, 404 – 1920. gadā un 72 –  
1921. gadā līdz 16. aprīlim.19 

Ziņas par ieslodzīto sieviešu skaitu otrajā Rīgas cietumā – Termiņcietumā, 
kas darbojās līdz 1920. gada sākumam, sniedz ieslodzīto reģistrācijas grāmatas. 
Tajās norādīts, ka šajā cietumā iesodījumā atradās 17 sievietes.20

2. tabula 
Ieslodzīto sieviešu un vīriešu īpatsvars Rīgas Centrālcietumā, 1919. gada 

21. decembris–1921. gada 1. aprīlis

Tabula sastādīta pēc: LVVA, 3273. f., 3. apr., 165. l., 1.–25. lp. (Rīgas Centrālcietuma pārskati par 
ieslodzīto kustību)
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Rīgas Centrālcietumā ieslodzītās 26 gadus vecās Amālijas Baltās personas lieta. 
Sieviete, kas turēta aizdomās nelegālā komunistiskā darbībā, ieslodzījumā pavadīja 

trīs dienas no 1919. gada 1. līdz 3. oktobrim.
LVVA, 3273. f., 1. apr., 869. l., 1. vāks
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Bez minētajiem Rīgas cietumiem Vidzemē darbojās vēl trīs cietumi: 
Valmieras, kurā 1920. gada vasarā atradās vidēji 65 ieslodzītie, Cēsu vidēji ar 
89 ieslodzītajiem un Alūksnes ar vidēji 23 ieslodzītajiem.21 Ziņas par ieslodzīto 
sastāvu Valmieras cietumā sniedz cietuma darbinieku sagatavotais pārskats 
par stāvokli cietumā 1921. gada 1. aprīlī. Tajā norādīts, ka Valmieras cietumā 
šajā datumā atradies 101 ieslodzītais – 85 vīrieši un 16 sievietes. No sievietēm 
sešas atradās izmeklēšanā, deviņām bija piespriests cietuma sods, bet vienai – 
arests.22 Valmieras cietuma reģistrācijas grāmatā aplūkotajā laikā reģistrēta  
181 ieslodzīta sieviete, par 68 ir saglabājušās arī personas lietas.23 Alūksnes 
cietumā ieslodzīto reģistrācijas grāmatā iekļautas 129 līdz 1921. gada 16. aprīlim 
pieņemtas sievietes. Ziņas papildina 10 ieslodzīto sieviešu personas lietas.24 
Par Cēsu cietumā ieslodzītajām ziņas iegūstamas no GCV Statistikas nodaļas 
pārskatiem par 1920. gadu. Cēsu cietumā 1920. gadā ieslodzīto sieviešu skaits 
svārstījās no 32 ieslodzītajām 1. februārī līdz deviņām 1. septembrī. 1920. gadā 
Cēsu cietumā ieslodzījumā kopā atradās 114 sievietes.25

Vidzemē darbojās arī trīs arestnami: Smiltenes ar vidēji septiņiem 
ieslodzītajiem, Vecgulbenes ar vidēji 34 ieslodzītajiem un Biržu ar vidēji  
22 ieslodzītajiem 1920. gada vasarā.26 Smiltenes arestnama “arestēto kustības 
grāmatā” lasāms, ka apskatāmajā laikā – no 1919. gada vasaras līdz 1920. gada 
1. augustam, kad Smiltenes arestnamu slēdza, – arestnamā ieslodzījumā bija 
deviņas sievietes.27 Vecgulbenes arestnamā lielāko daļu ieslodzīto veidoja 
personas, ko paredzēja pārsūtīt uz citu ieslodzījuma vietu. Pārskati par arestantu 
kustību saglabājušies nepilnīgi, tomēr no tiem iespējams secināt, ka laikā no 
1919. gada decembra līdz 1920. gada decembrim, kad Vecgulbenes arestnamu 
slēdza, tajā atradās vismaz 117 ieslodzītās. Informāciju papildina četras 
ieslodzīto sieviešu personas lietas.28 Biržu arestnamā no reģistrācijas grāmatas 
zināmas 217 ieslodzītās.29

Kurzemē aplūkojamā laikā darbojās pieci cietumi: Liepājas cietums,30 
kurā 1920. gada vasarā atradās vidēji 70 ieslodzītie, Ventspils ar vidēji  
36 ieslodzītajiem, Aizputes ar vidēji 40, Kuldīgas ar vidēji 30 un Talsu ar 
vidēji 25 ieslodzītajiem.31 LVVA 3276. fonda “Liepājas cietums” dokumentos 
atrodamas 43 sieviešu personas lietas, kas attiecināmas uz aplūkojamo 
laiku. No tām trīs lietas ir par 1919. gadu, 24 – par 1920. gadu un 16 – par  
1921. gadu.32 Ventspils cietumā no 1919. gada vasaras līdz 1921. gada aprīlim 
sodu izcieta vai apcietinājums kā drošības līdzeklis bija piespriests vismaz  
146 sievietēm, par kurām ziņas sniedz ieslodzīto reģistrācijas grāmatas. Tāpat 
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Valmieras cietumā ieslodzītās 
Olgas Pētersones anketa 
(“pieņemšanas liste”) un 

1920. gada 28. aprīlī izdotās 
pases fotogrāfija.  

O. Pētersone ievietota 
Valmieras cietumā  

1921. gada 17. martā, 
ieslodzījumu piemērojot 

kā drošības līdzekli 
izmeklēšanas laikā par 

nelegālo politisko darbību. 
1921. gada 21. martā sieviete 

pārsūtīta uz Alūksnes 
cietumu, lai turpinātu lietas 

izmeklēšanu.
LVVA, 3277. f., 1. apr.,  

713. l., 10. lp.

par ieslodzītajām papildu liecības iegūstamas no 42 personas lietām.33 Kuldīgas 
cietuma reģistrācijas grāmatās laika posmā no 1919. gada vasaras līdz 1920. 
gada nogalei reģistrētas 72 cietumā ievietotās sievietes. Ieslodzīto reģistrācijas 
grāmata par 1921. gadu LVVA 3766. fondā “Kuldīgas cietums” nav saglabāta. 
Ziņas par ieslodzītajām papildina četras personas lietas, no kurām trīs lietas ir 
par 1921. gadu, bet viena – par 1920. gadu. Tātad kopā zināmas 75 sievietes, 
kuras atradušās ieslodzījumā Kuldīgas cietumā līdz 1921. gada 16. aprīlim.34 Arī 
par Talsu cietumā ieslodzītajām sievietēm visplašākās ziņas sniedz ieslodzīto 
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3. tabula 

LR Tieslietu ministrijai pakļautie cietumi un arestnami, 1919.–1921. gads

Nr.  
p. k.

Cietums  
vai  
arestnams

Kad cietumu 
pārņēma  
GCV

Ieslodzīto 
vidējais skaits 
1920. gada 
vasarā

Zināmais 
cietumā 
ieslodzīto 
sieviešu skaits 

Avots

1. Rīgas 
Centrālcietums

1919. gada vasara 882 688 personas lietas

2. Rīgas 
Termiņcietums 

1919. gada vasara  – 17 reģistrācijas 
grāmatas

3. Liepājas sieviešu 
un vīriešu cietums

1919. gada rudens sieviešu – 70;
vīriešu – 151 

43 personas lietas

4. Ventspils cietums 1919. gada rudens 36 146 reģistrācijas 
grāmatas

5. Aizputes cietums 1919. gada vasara 40 97 reģistrācijas 
grāmatas

6. Kuldīgas cietums 1919. gada rudens 30 75 reģistrācijas 
grāmatas un 
personas lietas

7. Talsu cietums 1919. gads 25 92 reģistrācijas 
grāmatas

8. Jelgavas cietums 1919. gada rudens 159 272 GCV 1920. gada 
pārskati

9. Jēkabmiesta 
(Jēkabpils) cietums

1919. gada rudens 28 30 GCV 1920. gada 
pārskati

10. Tukuma cietums 1919. gada 20. 
decembris

24 98  reģistrācijas 
grāmatas

11. Cēsu cietums 1919. gada 
19. septembris

89 114 GCV 1920. gada 
pārskati

12. Valmieras cietums 1919. gada vasara 65 181 reģistrācijas 
grāmatas

13. Alūksnes cietums 1919. gada 25. 
jūlijs

23 129 reģistrācijas 
grāmatas

14. Daugavpils cietums 1920. gada sākums 106 275 GCV 1920. gada 
pārskati

15. Rēzeknes cietums 1920. gada sākums 55 193  reģistrācijas 
grāmatas

16. Ludzas cietums 1920. gada sākums 15 45 cietuma atskaites

17. Biržu arestnams 1920. gada sākums 22 217 reģistrācijas 
grāmatas
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18. Vecgulbenes 
arestnams

1919. gads 34 117 cietuma atskaites

19. Smiltenes 
arestnams

1919. gads 7 9 reģistrācijas 
grāmatas

KOPĀ 1861 2838

Tabula sastādīta pēc: LVVA esošo cietumu fondu dokumenti; Veitmanis, K. (sast.). Ieslodzījuma vietas, 
1918–1938. 76.–173. lpp.

reģistrācijas grāmatas, kurās reģistrētas 92 cietumā ieslodzītās sievietes. Par 
divām reģistrētajām sievietēm ziņas papildina personas lietas.35 No Aizputes 
cietuma reģistrācijas grāmatas zināmas 97 ieslodzītās sievietes. Ziņas papildina 
trīs personas lietas.36 

Zemgalē darbojās trīs cietumi: Jelgavas ar vidēji 159 ieslodzītajiem  
1920. gada vasarā, Jēkabmiesta (Jēkabpils) ar vidēji 28 un Tukuma ar vidēji  
24 ieslodzītajiem.37 Tukuma cietumā apskatāmajā laikā ieslodzījumā atradās 
vismaz 98 sievietes. Papildu ziņas iegūstamas no 33 ieslodzīto sieviešu personas 
lietām.38 Pēc GCV pārskatiem par 1920. gadu zināms, ka Jelgavas cietumā 
minētajā gadā ieslodzījumā atradās 272 sievietes, bet Jēkabmiesta cietumā – 30 
sievietes.39

GCV pēdējos 1920. gada sākumā pārņēma Latgales cietumus. Latgalē 
darbojās trīs cietumi: Daugavpils cietums ar vidēji 106 ieslodzītajiem  
1920. gada vasarā, Rēzeknes ar vidēji 55 ieslodzītajiem un Ludzas, kurā atradās 
vidēji 15 ieslodzītie.40 No Rēzeknes ieslodzīto reģistrācijas grāmatas zināmas 193 
ieslodzītās, kas laikā no 1920. gada sākuma līdz 1921. gada 16. aprīlim pieņemtas 
cietumā. No tām 149 sievietes cietumā pieņemtas 1920. gadā. Ziņas par cietumā 
ieslodzītajām sievietēm papildina 45 ieslodzīto personas lietas.41 Ludzas cietuma 
reģistrācijas grāmata nav saglabājusies. Cietuma sagatavotajās atskaitēs par 
1920.–1921. gadu norādīts, ka līdz 1921. gada 16. aprīlim ieslodzījumu šajā 
cietumā izcieta aptuveni 45 sievietes. Šeit gan jāņem vērā, ka ieslodzīto sieviešu 
skaits varēt būt mazāks, jo personas, kas ieslodzījumā pavadīja ilgāk par  
15 dienām, ir atkārtoti uzrādītas cietuma pārskatos. Ziņas papildina divu 
ieslodzīto sieviešu personas lietas.42 Par Daugavpils cietumu GCV 1920. gada 
pārskatos norādīts, ka apskatāmajā laikā ieslodzījumā atradās 275 sievietes. 
Pirmās 11 sievietes Daugavpils cietumā pieņemtas 1920. gada martā.43

Kopumā no LVVA esošo Latvijas cietumu fondu dokumentiem, precīzāk, 
cietumu reģistrācijas grāmatām, ieslodzīto personas lietām un cietumu 
pārskatiem, zināmas 2838 sievietes, kas GCV darbības sākumā no 1919. gada 
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vasaras līdz 1921. gada 16. aprīlim atradušās ieslodzījumā GCV pakļautajos 
Latvijas cietumos un arestnamos. Ne visām ieslodzītajām sievietēm ir zināms 
gads, kad viņas ievietotas ieslodzījuma vietā. No zināmajām ieslodzītajām 
vismaz 534 sievietes cietumā pieņemtas 1919. gadā, 1804 sievietes –  
1920. gadā un 304 sievietes – 1921. gadā līdz 16. aprīlim (ieskaitot). Tomēr 
reālais ieslodzīto sieviešu skaits bijis daudz lielāks. Kā jau norādīts, domājams, 
ka Centrālcietumā vien ieslodzījumā atradies 2000–3000 sieviešu. Arī par citiem 
Latvijas cietumiem un arestnamiem pieejamie dati ir nepilnīgi. Turklāt par 
vairākiem cietumiem – Cēsu, Jelgavas, Jēkabpils un Daugavpils – ziņas ir tikai 
par 1920. gadu.

sieviešu pieņemšana ieslodzījuma vietās

Cietumos ievietoja gan izmeklēšanā esošas, gan jau notiesātas personas. 
Apsūdzētos pieņēma, balstoties uz tiesas, administratīvās un kara pārvaldes 
izpildu rakstiem, uz policijas, izmeklēšanas tiesnešu, tiesu un kara pārvaldes 
lēmumiem vai protokoliem, to norakstiem, kā arī ceļa zīmēm, ja ieslodzīto 
pārveda no cita cietuma. Tāpat cietumos ievietoja apsūdzētos, balstoties uz 
policijas,44 izmeklēšanas tiesneša, tiesas vai kara pārvaldes pavadrakstu, kam 24 
stundu laikā bija jāseko kādam no jau minētajiem dokumentiem.45

Lai secinātu, kāds pamats bija sieviešu ievietošanai cietumā, ir aplūkots 
Centrālcietuma piemērs. Ziņas par iestādi, pēc kuras rīkojuma ieslodzītās 
pieņemtas cietumā, pieejamas par 682 sievietēm (no 688 zināmajām). Četrsimt 
sieviešu, t. i., vairāk nekā pusi (58,14 %) no visām zināmajām ieslodzītajām, 
cietumā ievietoja Latvijas Republikas iekšlietu struktūras, kas galvenokārt 
nodarbojās ar poliskās drošības nodrošināšanu, – Iekšējās izlūkošanas 
nodaļa, Valsts drošības departaments (turpmāk Drošības departaments)46 
un Iekšlietu ministrijas Politiskā apsardze (arī Politiskā apsardzība; turpmāk 
Politiskā apsardze).47 No tām visvairāk – 300 ieslodzīto jeb 43,60 % – 
Centrālcietumā ievestas, balstoties uz Iekšējās izlūkošanas nodaļas priekšnieku 
un priekšnieku vietnieku rakstiem: 1919. gadā vairāk nekā puse – 122 no  
212 cietumā pieņemtajām sievietēm, 1920. gadā (divreiz ilgākā laika posmā nekā  
1919. gadā) 176 no 404, bet 1921. gada trīsarpus mēnešos, izlūkošanas nodaļas 
darbībai sašaurinoties, tikai viena no cietumā ievestajām 72 sievietēm. Drošības 
departaments savas darbības laikā 1919. gadā Centrālcietumam nosūtīja  
20 ieslodzīto sieviešu, Politiskā apsardze – 80 cietumnieces, no tām 32 –  
1920. gadā, bet 42 – 1921. gadā.48
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Dažādas Latvijas Republikas policijas vienības – kriminālpolicija, pilsētu 
un apriņķu prefektūras, militārā policija u.c., kas nodarbojās ar vispārējās 
kārtības nodrošināšanu valstī, – Centrālcietumā ieveda 115 (16,72 %) ieslodzītās 
sievietes. Tiesas cietumam nosūtīja 108 (15,70 %) ieslodzītās. No tām lielāko 
daļu – 56 – apgabaltiesas (to skaitā izmeklēšanas tiesneši), 35 – miertiesas un 
17 – lauka karatiesas. Pārējās 65 sievietes (9,44 %) Centrālcietumā ievietoja 
vācu okupācijas varas iestādes pēc apriņķu komandantu vai priekšnieku un 
citu Latvijas Republikas iestāžu vai amatpersonu rīkojumiem vai arī pārvedot 
no cita cietuma.49

Lielākā daļa Centrālcietumā ieslodzīto sieviešu atradās izmeklēšanā, un 
viņu turpmākais liktenis vēl nebija skaidrs. Piemēram, 1920. gada 22. augustā 
17 gadus vecā Burtnieku pagasta iedzīvotāja skolniece Anna Vintena rakstīja 
cietuma vadībai: “Esmu apcietinājumā jau no šā gada 28. maija, un līdz šim 
mana lieta nav tikusi noskaidrota. Esmu jau vairākkārtīgi griezusies pie tiesu 
iestādēm, lai mana lieta tiktu noskaidrota, tomēr līdz šim bez panākumiem.”50 

No Centrālcietuma atšķirīga situācija veidojās citos Latvijas cietumos, ko lielā 
mērā noteica Centrālcietuma intensīvā izmantošana, nometinot izmeklēšanā 
esošus ieslodzītos, sevišķi politisko noziegumu pastrādāšanā apsūdzētos. 
Lai to konstatētu, aplūkoti cietumi, kuros ir zināma informācija par sieviešu 
ievietošanu ieslodzījumā. Ieslodzīšanas pamats kopumā ir zināms 947 sievietēm: 
Liepājas cietumā ziņas par 43 ieslodzītajām, Ventspils – 139, Kuldīgas – 71, Valmie-
ras – 169, Alūksnes – 141, Rēzeknes – 189, Tukuma – 98 un Aizputes cietumā 
ziņas par 97 ieslodzītajām. Nozīmīga bija komandantu, apriņķu un pilsētu 
priekšnieku darbība,51 pēc kuru lēmumiem šajos Latvijas cietumos ievietoja 
29,25 % ieslodzīto sieviešu. Piemēram, Tukuma cietumā vairāk nekā pusi – 
55,10 % – ieslodzīto sieviešu pieņēma, balstoties tieši uz apriņķu priekšnieku 
un komandantu rīkojumiem.52 Tāpat liela loma bija policijas institūcijām, kas 
uz cietumiem nosūtīja 22,80 % zināmo ieslodzīto sieviešu, Iekšējās izlūkošanas 
nodaļai, kas nosūtīja 18,59 %, un tiesu institūcijām – miertiesai un apgabaltiesai, 
kas cietumos ievietoja 22,91 % ieslodzīto sieviešu. 

Nereti ieslodzītos soda izciešanai vai lietas sekmīgākai izmeklēšanai pārveda 
uz citām Latvijas ieslodzījuma vietām. Vairākas nepilngadīgās pārsūtīja arī 
uz Irlavas nepilngadīgo zemkopības un amatniecības koloniju. Piemēram, 
1921. gada 2. martā uz Jelgavas cietumu pārveda 15 gadus veco Barbaru 
Brakmani, kuru 1920. gada 8. decembrī miertiesa notiesāja par zādzību, un 
soda sākumu jauniete bija izcietusi Centrālcietumā.53 Nereti sievieti uz citu 
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cietumu pārsūtīja jau tajā pašā dienā, kad viņu pieņēma ieslodzījuma vietā. 
Piemēram, 25 gadus veco Ēdoles pagasta iedzīvotāju Margrietu Bruderi, 
kuru apsūdzēja nelegālā komunistiskā darbībā, Politiskās apsardzes nodaļa  
1921. gada 6. janvārī ievietoja Ventspils cietumā, bet jau tajā pašā dienā nosūtīja 
uz Centrālcietumu.54 

Šajā sakarā jāmin kāds samērā kuriozs gadījums, kas labi raksturo GCV 
un cietumu darbību sākuma posmā. 1921. gada 25. februārī pēc Politiskās 
apsardzības nodaļas rīkojuma no Valmieras cietuma uz Centrālcietumu bija 
jāpārsūta 18 gadus vecā Emma Jansone. Tomēr jau nākamajā dienā pieprasīja 
pārsūtīto sievieti sūtīt atpakaļ uz Valmieras cietumu, jo bija radies pārpratums: 
no Valmieras cietuma līdzīgā vārda dēļ bija atsūtīta nevis Emma Jansone, bet 
gan 19 gadus vecā Elza Jansone. Emmu Jansoni uz Centrālcietumu pārveda 
1920. gada 28. februārī.55

Ne vienmēr pēc aizturēšanas personu nogādāja cietumā. Nereti aizdomās 
turamā vairākas dienas pavadīja policijas aresta telpās, un tikai tad viņu pārveda 
uz cietumu. Piemēram, 1919. gada 29. jūnijā Dzelzavas pagastā aizturēto 
Annu Zaķīti Biržu arestnamā ieveda 6. jūlijā, bet jau pēc mēneša – 6. augustā  
A. Zaķīti pārveda uz Valmieras cietumu.56 Soda sākums atbilstoši tiesas 
lēmumam bija jāskaita nevis no dienas, kad apsūdzētā pieņemta cietumā, bet 
gan pēc lēmumā noteiktā datuma, kas bieži bija apcietināšanas diena. Tas 
neattiecās uz izmeklēšanā esošām personām. Tomēr vairākkārt cietuma vadība 
neuzmanības vai nekorekti sastādīta lēmuma dēļ soda sākumu skaitīja tikai 
no dienas, kad ieslodzītā pieņemta cietumā. Tā rezultātā fiksēti gadījumi, 
kad persona ieslodzījumā pavadījusi ilgāku laiku, nekā tai piespriests soda 
izciešanai.57

Lai sāktu izmeklēšanu par kādas personas iespējamo noziedzīgo darbību, 
apskatāmajā laikā pietika ar denunciāciju vai netiešiem pierādījumiem 
apsūdzības pamatotībai, kā rezultātā personu varēja arestēt un ievietot cietumā. 
Tāpat notika pretējais – daudzas personas, kas izdarīja noziegumus, palika 
nesodītas vai arī tās pēc neilga laika no ieslodzījuma atbrīvoja. Nereti šādas 
personas ieslodzījumā nonāca atkārtoti. Grūti spriest, cik bieži cietumā ievietoja 
nevainīgas personas, bet skaidrs, ka šādi gadījumi notika. Piemēram, 1919. gada 
3. oktobrī Centrālcietumā ieveda Grafildu Pučku, turot sievieti aizdomās par 
spiegošanu lielinieku labā. Pēc divām dienām – 5. oktobrī sievieti atbrīvoja, 
pēc liecinieku sniegtajām ziņām secinot, ka G. Pučka nav vainojama izvirzītajā 
apsūdzībā. Tomēr jāatzīst, ka visumā Latvijas drošības iestādes iespēju robežās 
veica pamatīgu noziegumu izmeklēšanu.58
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ieslodzījuma ilgums sievietēm

Ieslodzījuma ilgums bija atkarīgs no ieslodzītā tiesiskā statusa (vai 
apsūdzētā vaina ir pierādīta un piespriests sods), izdarītā nozieguma raks-
tura un lēmējinstitūcijas sprieduma. Tā kā vairākas ieslodzījumā esošās 
sievietes cietumā ievietoja bez tiesas lēmuma, to piemērojot kā drošības 
līdzekli izmeklēšanas laikā vai arī kā pirmstermiņa aizturēšanu, interesanti 
noskaidrot, kuras iestādes ieslodzītajiem nosacīja soda apmēru. Kā piemērs 
aplūkots Talsu cietums, kur notiesātas bija vismaz 65 sievietes. Pārējo  
29 Talsu cietumā ieslodzīto sieviešu lietas, par kurām sniedz ziņas cietuma 
reģistrācijas grāmatas un personas lietas, domājams, atradušās izmeklēšanā. 
Lielāko daļu – 50 sievietes – tiesāja miertiesā, tomēr sodus piesprieda arī 
apriņķu priekšnieki un priekšnieku palīgi (sešām sievietēm), izmeklēšanas 
tiesneši (divām sievietēm) un policijas priekšnieki (divām sievietēm). Piecas 
sievietes par kandžas tecināšanu un alus brūvēšanu ar viena līdz divu mēnešu 
brīvības atņemšanu administratīvi sodīja Iekšlietu ministrijas pārstāvji. Talsu 
cietumā ieslodzītajām sievietēm piespriestie sodi svārstījās no vienas nedēļas 
ieslodzījumā par akcīzes likuma pārkāpšanu vai vieglu zādzību līdz gadam par 
liela apjoma zādzību. Nereti soda laiku, piemērojot amnestiju, samazināja.59

Vairākums sieviešu Latvijas Republikas ieslodzījuma vietās pavadīja 
salīdzinoši neilgu laiku (sk. 4. tabulu). Piemēram, 1919. gada 1. oktobrī Centrāl-
cietumā pēc Iekšējās izlūkošanas nodaļas rīkojuma ievietoja Amāliju Balto, 
kuru turēja aizdomās par komunistisko darbību, bet jau pēc divām dienām –  
3. oktobrī sievieti atbrīvoja. Tiesa, A. Baltās lietas izmeklēšana turpinājās arī pēc 
viņas atbrīvošanas no cietuma.60

Īsais ieslodzījuma ilgums saistāms ar daudziem izmeklēšanā esošajiem 
ieslodzītajiem un izdotajiem amnestijas aktiem.61 Ieslodzījuma kopējo ilgumu 
ietekmēja arī daudzi salīdzinoši īsie sodi, kas tika piespriesti. Piemēram,  
38 gadus vecajai Irlavas pagasta iedzīvotājai Annai Putniņai Tukuma 
miertiesnesis piesprieda vienu dienu arestā, ko sieviete Tukuma cietumā izcieta 
no 1921. gada 28. janvāra.62

Vēl šādu ieslodzījuma termiņu noteica tas, ka daudzas sievietes, kuras 
apvainoja nelegālā komunistiskā darbībā, izsūtīja uz Padomju Krieviju. 
Pirmās piecas ieslodzītās, no kurām četras arestētas 1919. gadā, bet viena –  
1920. gadā, no Centrālcietuma izsūtīja jau 1920. gada aprīlī. Jāpiebilst, ka 
no citām ieslodzījuma vietām ieslodzītos izsūtīšanai no valsts pārveda uz 
Centrālcietumu. Piemēram, 1921. gada 7. janvārī uz Padomju Krieviju 
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nosūtīja 42 gadus veco Lutriņu pagasta iedzīvotāju Mariju Grantiņu, kuru 
Iekšējās izlūkošanas nodaļa 1920. gada 28. jūlijā ievietoja Ventspils cietumā. 
Izmeklēšanas gaitā konstatēja, ka “Grantiņa ir norūdīta komunistu darbiniece 
un darbojusies kā Ventspils rajona priekšstāve zem vārda “Krustmāte” un ka 
viņa izteic vēlēšanos braukt uz Padomju Krieviju, līdzi ņemot savu 12 gadus 
veco dēlu Arvīdu, jo viņas vīrs un divas meitas, lieliniekiem atkāpjoties, 
aizbēgušas pārējiem līdz un atrodoties Krievijā”. Ņemot vērā izmeklēšanas 
rezultātus, Latvijas iekšlietu ministrs Arveds Bergs (1888–1941) atzina, ka 
“minētās pilsones uzturēšanās Latvijā uzskatāma par nevēlamu un valstij 
kaitīgu” un izdeva rīkojumu M. Grantiņas izsūtīšanai. 1920. gada 24. augustā 
M. Grantiņu policista pavadībā no ieslodzījuma atbrīvoja, lai viņa varētu 
nokārtot personīgās darīšanas. 6. decembrī viņu kopā ar dēlu Arvīdu pieņēma 
atpakaļ Ventspils cietumā, bet 11. decembrī abus pārveda uz Centrālcietumu, 
no kurienes viņus izraidīja no Latvijas.63 Kopumā 1920. gadā no Centrālcietuma 

4. tabula 
Ieslodzījuma ilgums sievietēm Latvijas cietumos, 

1919. gada vasara–1921. gada 16. aprīlis

Tabula sastādīta pēc: LVVA esošo cietumu fondu dokumenti. Sieviešu skaits, kurām zināms 
ieslodzījuma ilgums: Centrālcietumā (628), Liepājas (43), Ventspils (141), Kuldīgas (70), Talsu (90), 
Aizputes (97), Tukuma (98) Valmieras (160), Alūksnes (128), Rēzeknes cietumā (186), kopā 1684  
ieslodzītajām.
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uz Padomju Krieviju izsūtīja vismaz 150 sieviešu, bet 1921.  gadā – vēl  
33 sievietes, kuras arestētas līdz 1921. gada 16. aprīlim.64

Tomēr bija sievietes, kas ieslodzījumā pavadīja krietni ilgāku laiku. Piemēram, 
47 gadus vecā Vācijas pilsone Alīda Mila Centrālcietumā pavadīja ilgāk par 10 
mēnešiem – no 1919. gada 16. novembra līdz 1920. gada 30. septembrim. Šo 
sievieti lauka karatiesa notiesāja uz sešiem gadiem par Latvijas valsts nodevību: 
“Izrādījusi atklātas simpātijas iebrukušiem Rīgā valsts ienaidnieku bandītiem 
[Padomju Latvijas pārstāvjiem. – A. B.], pieņemdama tos savā dzīvoklī un 
apsveicinādama tos ar rokas mājieniem. Ir mēģinājusi uzrādīt tiem pašiem 
bandītiem Latvijas armijas kareivja Miezīša dzīvesvietu.” Vēlāk piespriesto sešu 
gadu cietumsodu amnestijas rezultātā samazināja.65 

Ir vairākas sievietes, kurām konstatējams ieslodzījums vairāku gadu 
garumā. Piemēram, tāda bija 1877. gadā dzimusī Jelgavas iedzīvotāja 
Minna Nazarova (nav iekļauta 4. tabulā), kura jau lielinieku varas laikā 
kādu laiku bija pavadījusi ieslodzījumā par zādzību. Latvijas varas iestādes 
sievietes noziegumus izmeklēja 1920. gadā. 1920. gada 26. oktobrī kara tiesa  
M. Nazarovai par 1919. gadā veiktu bruņotu laupīšanu piesprieda vairākus gadus 
cietumā. Lai gan tiesa notika tikai oktobrī, Centrālcietumā sievieti ievietoja 
jau lietas izmeklēšanas laikā – 8. janvārī. No cietuma, saņemot amnestiju, 
M. Nazarovu atbrīvoja 1925. gada 19. decembrī. Tātad sieviete ieslodzījumā 
pavadīja nepilnus piecus gadus.66

1894. gadā dzimusī cēsniece Emma Krūmiņa cietumā pavadīja nepilnus 
astoņus gadus – no 1920. gada 12. jūlija līdz 1928. gada 1. jūnijam. E. Krūmiņa 
sodu izcieta par to, ka 1919. gada 24. oktobrī kopā ar kādu bruņojušos vācu 
karavīru pēc iepriekšējas norunas iebrukusi Dobeles apriņķa Pēternieku 
pagasta Ozolu mājās, kur Andrejam Ozolam, lietojot draudus un spēku, 
atņēmuši zirgu. Sākotnēji E. Krūmiņu ievietoja Jelgavas cietumā, bet jau  
1920. gada 17. jūlijā pārveda uz Centrālcietumu, no kurienes 1922. gada  
10. aprīlī sievieti nosūtīja uz Termiņcietumu.67

Par vairākus gadus ilgu cietumsodu, ko izcieta sievietes, liecina arī žurnālista 
Artura Tupiņa atmiņas, kurš 1925. gada maijā divas nedēļas pavadīja arestā 
Termiņcietumā. Viņš atceras, ka cietumā iepazinies ar vairākām sieviešu 
nodaļā ieslodzītajām, un apraksta kādu jaunu dāmu ar lielām tumšām acīm, 
kura cietumā jau “nosēdējusi piecus gadus” par zirgu zādzību un kura pēc 
nedēļas tiks atbrīvota. Tāpat viņš atzīst, ka “pat cietums jaunajai dāmai nav 
atņēmis viņas skaistumu”68. Pieņemot, ka A. Tupiņa aprakstītā jaunā sieviete nav  
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M. Nazarova, kurai 1925. gadā bija 48 gadi, jāsecina, ka žurnālista satiktā sieviete 
kādā no Latvijas ieslodzījuma vietām ievietota 1920. gadā.

Saistībā ar ieslodzījuma ilgumu jāatzīmē vēl kāda parādība – ieslodzīto 
bēgšana. Likums noteica, ka ieslodzītajiem, kuri izbēguši no cietuma, pēc to 
noķeršanas un atkārtotas ievietošanas cietumā tiek atjaunots soda izciešanas 
termiņš.69 Tātad laiks, kas iepriekš bija pavadīts brīvības atņemšanas iestādē, 
līdz ar izbēgšanu netika ņemts vērā. 1920. gada 20. janvārī GCV par ieslodzīto 
bēgšanu raksta: “Sevišķi jāatzīmē Talsu, Liepājas, Rīgas Termiņcietums un 
Liepājas arestnams, no kuriem no 1919. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim 
ir izbēguši pa četri un pat vairāk arestanti.”70 Arī vēlākos mēnešos tieši no 
Kurzemes cietumiem pamanījās aizbēgt salīdzinoši liels ieslodzīto skaits.  
1919. gada jūlijā–decembrī pēc GCV apkopotajiem datiem no Latvijas 
cietumiem un arestnamiem izbēga 36 ieslodzītie,71 bet 1920. gadā – 
61 ieslodzītais.72 Aizbēgušo ieslodzīto vidū bija arī vairākas sievietes. Piemēram, 
zināmas vismaz četras sievietes, kuras 1919. gadā izbēgušas no Talsu cietuma. 
1919. gada 22. augustā Talsu cietumā pēc Talsu apriņķa priekšnieka rīkojuma 
pieņēma 43 gadus veco Ārlavas pagasta iedzīvotāju Annu Frīdrihsoni, kuru 
apsūdzēja zādzībā. Naktī uz 11. septembri sieviete no cietuma izbēga. Atkārtoti 
A. Frīdrihsoni aizturēja novembrī un 24. novembrī ieveda Talsu cietumā. Talsu 
miertiesnesis par izdarīto zādzību A. Frīdrihsonei piesprieda trīs mēnešus 
cietumā, saistībā ar bēgšanu soda termiņā neskaitot iepriekš cietumā pavadīto 
laiku. Par bēgšanu no cietuma soda termiņš vēl tika pagarināts. 1920. gada  
26. augustā A. Frīdrihsoni tālākai soda izciešanai pārveda uz Jelgavas cietumu.73 

Ne vienmēr bēgšanas mēģinājumi bija sekmīgi. Tā, piemēram, 1920. gada 
23. augustā Centrālcietumā ieveda 24 gadus veco Ernestīni Bergsoni, kuru 
apsūdzēja nelegālā komunistiskā darbībā. Iepriekš sieviete bija nesekmīgi 
centusies aizbēgt no Iekšējas izlūkošanas nodaļas, izlecot pa trešā stāva logu 
un gūstot traumas, kā rezultātā viņu ievietoja cietuma slimnīcā. 1920. gada  
18. decembrī E. Bergsoni izsūtīja uz Padomju Krieviju.74

sieviešu atbrīvošana no ieslodzījuma

Ieslodzītos no cietuma atbrīvoja vairākos gadījumos: pēc soda izciešanas, 
izmeklēšanā esošajiem izbeidzot apsūdzību vai mainot drošības līdzekli, personu 
izraidot no valsts vai arī piemērojot amnestiju. Par katra ieslodzītā atbrīvošanu 
cietuma vadība ziņoja vietējai policijai, kas veidoja atbrīvoto reģistru. Sevišķi 
svarīgi bija nodrošināt policijas uzraudzību tiem atbrīvojamajiem, kuri atradās 
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izmeklēšanā un kuru vaina kāda nozieguma izdarīšanā joprojām nebija 
noskaidrota.75

Piemēram, 1919. gada 15. novembrī Centrālcietumā ieveda 22 gadus veco 
Bebru pagasta iedzīvotāju Minnu Neimani, kuru izmeklēšanas rezultātā atzina 
par nevainīgu celtajā apsūdzībā (komunistu slēpšana) un 1920. gada 3. janvārī 
atbrīvoja.76 Izmeklēšanu pret 32 gadus veco Aizputes pagasta iedzīvotāju Mariju 
Portenu, kuru, apsūdzot par “sakaru uzturēšanu ar vāciešiem”, Centrālcietumā 
ievietoja 1919. gada 4.  decembrī, izbeidza “pierādījumu trūkuma dēļ”, un  
M. Portenu atbrīvoja 1920. gada 28. janvārī.77 Izmeklēšanas ilgums un līdz ar 
to ieslodzījuma ilgums bija ļoti atšķirīgs. Reizēm sieviete cietumā pavadīja 
tikai dažas dienas, bet citu reizi – vairākus mēnešus. Piemēram, 1920. gada  
12. janvārī Liepājas cietumā ievietotā Kandavas iedzīvotāja 23 gadus vecā Marija 
Rutere, kuru turēja aizdomās par nelegālu komunistisku darbību, ieslodzījumā 
pavadīja sešus mēnešus, bet tad “pierādījumu trūkuma dēļ” tika atbrīvota.78

Ir arī gadījumi, kad ieslodzītā veselības problēmu dēļ no cietuma pārvesta uz 
pilsētas slimnīcām, kā tas notika ar Feodosiju Ivanovu, kuru no Centrālcietuma 
1919. gada 6. augustā pārveda uz Aleksandra Augstumu slimnīcu.79 Pēc veselības 
stāvokļa uzlabošanās, ja tas bija nepieciešams, sievietes pieņēma atpakaļ 
ieslodzījuma vietās soda tālākai izciešanai.

Interesants ir gadījums ar 24 gadus veco Matkules pagastā dzīvojošo 
Lību Freidenfeldi. Sievieti Tukuma cietumā pēc Iekšējās izlūkošanas nodaļas 
rīkojuma uz izmeklēšanas laiku saistībā ar apsūdzību par “Kretuļa bandas 
pabalstīšanu”80 ievietoja 1920. gada 9. februārī. 25. februārī, plkst. 18.30, minēto 
sievieti ar šāviena brūci nogādāja Tukumā esošajā Sarkanā Krusta slimnīcā. 
Izmeklējot incidentu, atklāja, ka vakarā, kad noticis šāviens, L. Freidenfelde 
atradusies cietuma 4. kamerā, kurā bez viņas bija vēl septiņas ieslodzītās un 
viens bērns. L. Freidenfelde gulējusi uz savas cietuma nāras, kad koridorā izšāvis 
19 gadus vecā jaunākā uzrauga Rūdolfa Beķera ierocis, un šāviens ievainojis 
L. Freidenfeldi labās kājas papēdī zem skriemeļa.81

Jaunākais uzraugs R. Beķeris, kurš cietuma dienestā strādāja no 1920. gada 
1. februāra, paskaidroja, ka 25. februāra vakarā pēc ieslodzīto pārskaitīšanas un 
kameru durvju aizslēgšanas 4. kamerā ievietotās sievietes sākušas trokšņot un 
smieties, dažas ieslodzītās izģērbušās kailas, lēkājušas pa nārām un kāpušas uz 
logiem. R. Beķeris vairākkārt aizrādījis ieslodzītajām un licis ievērot kārtību, 
bet ieslodzītās tā vietā jaunāko uzraugu izsmējušas un ieslodzītā Marija  
Gudrā82 teikusi: “Ko tu skaties caur lodziņu, bet, ja tev ir kāre, nāc iekšā.” 
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Jaunākais uzraugs atkārtojis pavēli ieslodzītajām ievērot kārtību, kad 
“nevilšus piesitās flintes stobrs pie kameras durvīm,” kā rezultātā notika 
neplānots šāviens, un lode, atsitoties pret kameras sienu, rikošetā ievainoja  
L. Freidenfeldes kāju.83

Ceturtajā kamerā ieslodzītās84 noliedza, ka būtu trokšņojušas, bet paskai-
droja, ka dažas ieslodzītās pārvilkušas veļu un cita citai palīdzējušas iesmērēt 
ķermeni ar “kašķa zālēm”, dažas nopratināšanas laikā norādīja, ka savā starpā 
sarunājušās vai smējušas, bet Anna Sorgenfreja paskaidroja, ka “bija nolikusies 
gulēt un apsegusi galvu ar lakatu, tā ka neko nedzirdēja”. M. Gudrā, izjautāta 
par viņas sarunu ar jaunāko uzraugu, paskaidroja, ka viņa pie kameras lodziņa 
tiešām piegājusi un uzsākusi īsu sarunu ar R. Beķeri, uz ko jaunākais uzraugs 
atbildējis, ka kamerā ieiešot no rīta. Par to, vai šāviens izdarīts ar nolūku vai 
ierocis izšāvis netīšām, ieslodzītās nezināja. Pēc izmeklēšanas GCV atzina, ka 
šāviens noticis nejauši, tomēr aizrādīja, ka jāievēro lielāka uzmanība un ka  
R. Beķeris nav rīkojies ar ieroci pietiekami uzmanīgi.85

Vairākas sievietes cietuma slimnīcā nomira, piemēram, 64 gadus vecā 
krieviete Marija Stjamkovska 1920. gada 14. novembrī pēc 45 dienu ilgas 
slimošanas mira Centrālcietuma slimnīcā no “organiskas sirdskaites”. Sievieti 
kā Latvijas nepilsoni Centrālcietumā ieveda 1920. gada 1. oktobrī un gatavojās 
izsūtīt no Latvijas.86 

Apskatāmajā laikā pastāvēja soda veids, kas bija cieši saistīts ar brīvības 
atņemšanu un ieslodzījumu cietumā, un tas bija nāves sods. Līdz soda 
izpildei notiesātā perona nevarēja atrasties brīvībā, bet gan tika ievietota kādā 
ieslodzījuma vietā. Lai izprastu nāves soda piemērošanu sievietēm, aplūkota 
28 gadus vecās Hermīnes Berstes apsūdzības lietas tiesvedība. 1920. gada  
29. martā šīs sievietes apsūdzību izskatīja lauka kara tiesa. H. Bersti apsūdzēja 
par to, ka, “būdama Latvijas pavalstniece, notiesātā iestājusies Padomju Krievijas 
4. divīzijas kontrizlūkošanas nodaļā kā aģents un vākusi priekš Padomju 
Krievijas ziņas par Latvijas armijas lielumu, ieroču skaitu, komandējošos sastāvu 
un palīdzējusi ar savām savāktām ziņām par Latvijas armiju ienaidniekam 
viņa kara darbībā pret Latviju, kā arī apsūdzētā dzīvojuse zem sveša vārda uz 
viltotas pases pamata, labi zinādama, ka šī pase ir viltota un nepareizi apliecina 
viņas personību.” Tiesā H. Berste atzina, ka dzīvojusi ar svešiem dokumentiem, 
bet noliedza spiegošanu Padomju Krievijas labā. Neraugoties uz to, kara tiesa  
H. Bersti atzina par vainīgu visās izvirzītajās apsūdzībās, un viņai piesprieda 
nāves sodu nošaujot un atņemot visas tiesības.87
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H. Berste kara tiesas lēmumu pārsūdzēja, kasācijas sūdzību pamatojot 
ar apstākli, ka tiesa neesot ievērojusi 1903. gada Soda likuma88 58. panta 
noteikumu, ka nāves sods sievietei aizstājams ar spaidu darbiem uz nenoteiktu 
laiku. Kasācijas sūdzību 1920. gada 16. aprīlī pārskatīja Latvijas Kara virstiesa. 
Rezultātā Latvijas Kara virstiesa secināja, ka 1) Kara sodu likumi ir saskaņoti 
attiecībā uz sodu mēriem ar Sodu likumu krājumu no 1885. gada, kas 
pieļauj nāves soda piemērošanu arī sievietēm un nepilngadīgiem vecumā no  
17 gadiem, 2) turpretim saskaņā ar 1903. gada Sodu likuma 58. pantu nāves 
sods sievietēm aizstājams ar spaidu darbiem uz nenoteiktu laiku, 3) Latvijas 
tiesām ir jāturas pie 1918. gada 6. decembrī izsludinātā Pagaidu nolikuma 
par Latvijas tiesām un tiesāšanas kārtību, 4) saskaņojot Kara sodu likumu 
ar 1903. gada Sodu likumu, sievietei piespriesta nāves soda aizstāšana ar 
spaidu darbiem paliek spēkā, 5) arī Noteikumi par kara stāvokli nemaina un 
nevar mainīt 1903. gada Sodu likuma vispārējo daļu, 6) Kara tiesas lēmums 
piespriest H. Berstei nāves sodu bijis pareizs, bet sods kļūdaini nav aizstāts 
ar spaidu darbiem. Izdarīto secinājumu rezultātā Latvijas Kara virstiesa  
H. Berstei piespriesto nāves sodu aizstāja ar spaidu darbiem uz nenoteiktu 
laiku, ko H. Berste izcieta Centrālcietumā. Vēlāk piespriesto sodu mainīja, un  
1920. gada 17. maijā ieslodzīto izsūtīja uz Padomju Krieviju.89 

Neraugoties uz minēto atzinumu par sievietei piespriesta nāves 
soda aizstāšanu ar spaidu darbiem, ir saglabājušās liecības, ka vairākām 
sievietēm piespriestais nāves sods ir izpildīts. Piemēram, Biržu arestnama 
reģistrācijas grāmatā par ieslodzīto Minnu Gricmani saglabājušās šādas ziņas:  
1919. gada 18. augustā sievieti aizturējusi Cesvaines policija, bet 20. augustā 
viņa ievietota Biržu arestnamā, apsūdzot par “darbību lielinieku laikā”.  
1919. gada 4. septembrī M. Gricmane nošauta.90

Tāpat nāves sodu izpildīja tā sauktajā Valmieras komjauniešu lietā 
apsūdzētajām sievietēm, kas iemantoja plašu rezonansi sabiedrībā un vēlākos 
padomju okupācijas gados aktīvi tika izmantota komunistiskajā propagandā.91 
1919. gada nogalē pēc Bermontiādes noslēguma Latvijas teritorijā pastiprinājās 
komunistu aktivitātes. 1919. gada 14. decembrī 29 cilvēku grupa, kurā 18 bija 
sievietes, bruņojušies ar dažādiem ieročiem, pulcējās netālu no Valmieras esošajā 
Kocēnu kapličā ar mērķi organizēt bruņotu sacelšanos Valmierā. Sapulces laikā 
kapliču ielenca vietējā policija un tās dalībniekus arestēja. 1919. gada 19.–21. 
decembrī lauka kara tiesa izskatīja šīs cilvēku grupas apsūdzību par “bruņotas 
organizācijas dibināšanu ar nolūku noslepkavot dažus valsts ierēdņus, izlaupīt 
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Valmieras Valsts kases nodaļu un gāzt pastāvošo valsts kārtību,” kā arī līdzdalību 
šajā grupā. Karatiesa 11 apsūdzētajiem, starp tiem sešām sievietēm, piesprieda 
nāves sodu nošaujot. Neievērojot 1903. gada Sodu likumā paredzēto sievietei 
piespriesta nāves soda aizstāšanu ar spaidu darbiem, 1919. gada 21. decembra 
rītā nāves sodu sešām notiesātajām sievietēm izpildīja, viņas nošaujot.92 

ieslodzīto sieviešu sociālais portrets

Lai izprastu, kāds bija ieslodzīto sastāvs, nepieciešams aplūkot ziņas, 
ko par ieslodzītajām sievietēm sniedz ieslodzīto reģistri un personas lietas. 
Vairākums ieslodzīto sieviešu bija vecuma grupā no 16 līdz 30 gadiem, taču 
vecuma amplitūda bija plaša (sk. 5. tabulu). Piemēram, vienas no jaunākajām 
Centrālcietumā ieslodzītajām bija māsas Elēna93 un Olga94 Krupskijas – 13 un 
10 gadus vecas. Vienlaikus cietumā ieslodzīta bija abu meiteņu māte Markida 
Krupskija.95 Visas trīs bija Baltkrievijas pilsones un Latvijā uzturējās nelegāli. 
1920. gada 27. septembrī viņas aizturēja Rīgas policija un līdz izraidīšanai no 
Latvijas, kas notika tā paša gada 19. oktobrī, ievietoja Centrālcietumā.

5. tabula
Latvijas cietumos ieslodzīto sieviešu vecuma struktūra,  

1919. gada vasara–1921. gada 16. aprīlis 

Tabula sastādīta pēc: 1197 ieslodzīto sieviešu personas lietas no Rīgas Centrālcietuma (432), 
Ventspils (126), Liepājas (31), Kuldīgas (130), Tukuma (85), Alūksnes (129), Valmieras (167) un 
Aizputes cietuma (97).

Centrālcietuma mazgadīgo un nepilngadīgo96 ieslodzīto sarakstā laikā no 
1920. gada 10. jūlija97 līdz 1921. gada 16. aprīlim reģistrēti 77 bērni, no kuriem 
deviņas bija meitenes – sešas aizturētas par zādzību, viena – par komunistisku 
darbību.98 Jaunākā apsūdzētā bija 10 gadus vecā Emīlija Šiliņa, kura pēc Rīgas 
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 “Saraksta par mazgadīgajiem apcietinātajiem, kuri atrodas apcietinājumā pie Rīgas 
Centrālcietuma” trešā lapa. 44. ieraksts izdarīts 1921. gada 9. februārī par zādzībā 

apsūdzētās 10 gadus vecās Emīlijas Šiliņas ievietošanu cietumā un viņas atbrīvošanu 
1921. gada 24. martā. 46. ieraksts izdarīts 1920. gada 9. februārī par komunistiskajā 

darbībā apsūdzētās 15  gadus vecās Noras Saknes ievietošanu cietumā. N. Sakne  
1921. gada 8. jūnijā izsūtīta uz Padomju Krieviju.

LVVA, 3273. f., 1. apr., 11394. l., 3. lp.
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miertiesneša lēmuma sodu Centrālcietumā izcieta no 1921. gada 9. februāra 
līdz 24. martam.99 Vienīgā nepilngadīgā, kura šajā laikā atradās Centrālcietumā 
kā apsūdzēta politiskā noziegumā, bija 15 gadus vecā Nora Sakne,100 kuru pēc 
Politiskās apsardzes lēmuma cietumā pieņēma 1921. gada 10. februārī, bet  
8. jūnijā izsūtīja uz Padomju Krieviju. 101

Vecākās Centrālcietumā ieslodzītās sievietes bija divas 71 gadu vecas 
dāmas: Polijas pilsone Jevgēnija Svetoka,102 kura par zādzību cietumā ievesta  
1920. gada augustā, un Latvijas pilsone ebrejiete Male Ginsberga,103 apsūdzēta 
“kā komuniste”, kuru 1920. gada 10. septembrī uz izmeklēšanas laiku cietumā 
ieveda Rīgas policija, bet atbrīvoja tā paša gada 23. septembrī. Līdzīgi tas bija 
arī citos Latvijas cietumos, piemēram, Valmieras cietumā ieslodzījumā no  
1919. gada 4. augusta līdz tā paša gada 4. oktobrim pēc apriņķa komandanta 
rīkojuma atradās 80 gadus vecā Afronesija Loseva saistībā ar izmeklēšanu 
par viņas iespējamo nelegālo komunistisko darbību.104 Kuldīgas cietumā pēc 
Kuldīgas miertiesneša lēmuma sodu par zādzību izcieta, iespējams, vecākā 
apskatāmā laika Latvijas ieslodzītā: no 1920. gada 15. septembra nedēļu cietumā 
pavadīja 91 gadu vecā Ieva Petrēviča.105

Latvijas ieslodzījuma vietās atradās ne tikai dažādu tautību Latvijas pilsones –
lielākoties latvietes, krievietes, ebrejietes, vācietes, lietuvietes u.c., bet arī vairākas 
ārzemju pavalstnieces. Piemēram, saistībā ar Vidzemes ģeogrāfisko novietojumu 
kā cittautietes un citu valstu pilsones Alūksnes un Valmieras cietumā dominēja 
igauņu tautības sievietes un Igaunijas pilsones. Piemēram, no 1920. gada  
5. marta trīs dienas arestā Alūksnes cietumā pavadīja igaunietes Jekaterina 
un Rozālija Pērles par neatļautu robežas šķērsošanu.106 Spriežot pēc ieslodzīto 
sieviešu personu vārdiem un ņemot vērā Latgales etnisko sastāvu, tieši Rēzeknes 
cietumā bija vislielākā ieslodzīto sieviešu tautību dažādība.107

Centrālcietumā ieslodzījumā atradās vismaz 31 Lietuvas pilsone, 46 Krievijas 
(tajā skaitā Baltkrievijas un Ukrainas), astoņas Igaunijas, astoņas Polijas, 
sešas Vācijas, viena Austrijas un viena Čehijas (dokumentā Čehoslovākijas) 
pilsone. Ne vienmēr ievērota konsekvence, norādot, kādai valstij piederīga 
konkrētā apsūdzētā, tas pats attiecināms uz ieslodzītās tautību. Piemēram, 
1920. gada 10. augustā ar mērķi izraidīt no Latvijas aizturēta 21 gadu veca poļu 
izcelsmes sieviete Leonora Borovskaja, kas personas lietā norādīta kā Polijas 
pavalstniece, bet Centrālcietuma sagatavotajā GCV iesniedzamajā paziņojumā 
par Centrālcietumā ievietotiem ārzemju pavalstniekiem no 1920. gada 1. augusta 
līdz 15. augustam tā pati sieviete saukta par Krievijas pavalstnieci. 1920. gada  
4. oktobrī L. Borovskaja izsūtīta no Latvijas uz Padomju Krieviju.108
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Ieslodzītajām sievietēm bija dažāda ticība, visvairāk pārstāvētas bija 
luterānes, katoļticīgās, vecticībnieces, jūdaistes. Bija arī tādas, kas komunistu 
ideoloģijas ietekmē vispār noliedza reliģiju. To apstiprina Centrālcietumā  
1920. gada 4. septembrī ievietotās 26 gadus vecās komunistes Marijas 
Pūpolas piemērs, kura kā savu reliģisko ticību norādījusi “nekāda”.109 Pretēju 
ainu sniedz komunistiskā darbībā apsūdzētās Bertas Miteres piemērs, kura  
1920. gada 4. februārī vērsusies pie Centrālcietuma priekšnieka ar lūgumu atļaut 
viņai apmeklēt cietumā ierīkoto baznīcu, skaidrojot: “ [..] esmu apvainota kā 
komuniste, kuri neatzīstot baznīcu līdz ar Dievu, un otrkārt, lai caur to mantotu 
gadījumu dziedāt, jo, šeit arestā sēžot jau sesto mēnesi, mana labi izkoptā 
balss aiziet pilnīgi bojā bez vingrināšanās.” Izskatot lūgumu, Centrālcietuma 
priekšnieks izsniedza atļauju B. Miterei apmeklēt cietuma baznīcu.110

Raugoties uz ieslodzīto sieviešu ģimenes stāvokli, secināms, ka visās Latvijas 
ieslodzījuma vietās atradās gan neprecējušās un precējušās sievietes, gan viena 
un vairāku bērnu mātes. 1920. gadā Centrālcietumā ieslodzījumā atradās vismaz 
25 atraitnes, 76 precētas un 116 neprecētas sievietes. Tāpat Centrālcietumā bija 
vismaz viena šķirta sieviete, kā arī vairākas tādas, kuras nebija precējušās, bet 
dzīvoja kopdzīvē ar vīrieti un kopīgi audzināja bērnus.111

Sievietēm pēc likuma Latvijas cietumos ļāva uzturēties kopā ar bērniem, 
kuri vēl nebija sasnieguši pusotra gada vecumu, norādot, ka “mātēm, kuras 
baro zīdaiņus ar krūti, jāsniedz vajadzīgā palīdzība. Šinī palīdzībā pirmā 
kārtā ietilpst uzlabota ēdiena atlaišana pēc ārsta norādījumiem, ņemot 
vajadzīgos līdzekļus no cietuma budžeta”. Bērni, kuri sasnieguši pusotra gada 
vecumu, bija nododami “bērnu iestādēs”.112 Piemēram, 1920. gada 1. aprīlī 
Centrālcietumā ieveda komunistiskā darbībā apsūdzēto Matildi Krūmiņu kopā 
ar trīs bērniem: deviņgadīgo meitu un diviem dēliem – septiņus un divus 
gadus veciem. Ieslodzījumā atradās arī M.  Krūmiņas vīrs Jānis Krūmiņš.  
4. aprīlī bērnus mātei atņēma un ievietoja bērnu patversmē Rīgā, Duntes  
ielā 3. M. Krūmiņu no cietuma atbrīvoja 1920. gada 9. septembrī.113 Tomēr nereti 
arī bērni, kas bija vecāki par atļauto pusotru gadu, atradās cietumā pie mātēm. 
Piemēram, četrus mēnešus no 1920. gada 4. februāra Aizputes cietumā kopā 
ar savu trīs gadus veco dēlu Ādolfu par zādzību pavadīja 21 gadu vecā Marija 
Allaža.114

Bija arī vairāki gadījumi, kad cietumā ievietoja grūtnieci, kura pasaulē 
laida bērniņu, atrodoties ieslodzījumā. Tā, piemēram, Centrālcietumā  
1919. gada 12. jūlijā ieveda komunistiskā darbībā aizdomās turēto Annu Sproģi. 
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Tā paša gada 13. septembrī A. Sproģe aizvesta uz Rīgas 1. pilsētas slimnīcu, 
kur 24. septembrī pasaulē nāca A. Sproģes meitiņa Mirdza. Sievieti kopā ar 
jaundzimušo Centrālcietumā atkārtoti ieveda 2. oktobrī. No apcietinājuma 
viņu atbrīvoja 4. novembrī.115 Jāmin, ka jau 1920. gada 5. aprīlī A. Sproģi uz 
lietas izmeklēšanas laiku, paturot spēkā apsūdzību par nelegālu komunistisko 
darbību, atkārtoti ievietoja Centrālcietumā, bet atbrīvoja pēc mēneša –  
5. maijā. Arī šajā laikā kopā ar ieslodzīto atradās viņas meita Mirdza.116

Bērni, mātei atrodoties apcietinājumā, nereti palika neapskaužamā situācijā. 
Labāk klājās tiem, kurus mātes prombūtnes laikā uzmanīja tēvs vai arī pieņēma 
radinieki. Tomēr nereti cietumā nokļuva vairāki ģimenes locekļi vienlaikus, 
piemēram, no 1919. gada 1. oktobra mēnesi Centrālcietumā par “noziedznieku 
slēpšanu un apgādāšanu ar pārtiku, ieroču slēpšanu un uztraucošu ziņu 
izplatīšanu” pavadīja 38 gadus vecā Olga Markeviča un viņas 35 gadus vecais 
vīrs Pāvels Markevičs.117 Informācija, kas notika ar ieslodzīto bērniem, ir ļoti 
skopa. Atrodamas ziņas, ka Annas Eglītes (arī Līna Alvīna Eglīte) ieslodzījuma 
laikā no 1919. gada 21.  decembra līdz 1920. gada 15. oktobrim viņas  
14 gadus jaunā meita Erna dzīvoja kādā lauku mājā Vecpiebalgas apkārtnē pie 
apcietinātās brālēna, bet otra meita – sešus gadus vecā Natālija – pie tēva Kārļa 
Eglīša dzīvoklī Rīgā, Stabu ielā. Jāmin, ka K. Eglītis A. Eglītes ieslodzījuma laikā 
sāka laulības šķiršanas procesu.118 Bērni, kurus tuvinieki nevarēja vai nevēlējās 
uzņemt, nereti nonāca bērnu namos.

Sievietēm, kuras paredzēja izsūtīt no Latvijas, pašām ļāva izvēlēties savu 
nepilngadīgo bērnu likteni. Tā, piemēram, 46 gadus vecā Marija Baumane, kuru 
kopā ar vīru Antonu Baumani paredzēja izraidīt no Latvijas, izteica vēlēšanos 
līdzi ņemt 14 gadus veco dēlu Robertu. Visus trīs no Latvijas uz Padomju 
Krieviju nosūtīja 1920. gada 7. decembrī.119

Aplūkojot ieslodzīto sieviešu izglītības līmeni, redzams, ka cietumos 
nonāca vairākas analfabētes, tomēr lielākoties ieslodzītās prata kaut minimālās 
rakstīšanas un lasīšanas prasmes un vairākas bija guvušas labu izglītību vai 
joprojām turpināja mācības skolā vai studijas augstskolā.

Ieslodzīto vidū bija dažādu profesiju pārstāves, no kurām izplatītākās 
bija strādnieces, kantoristes, šuvējas, adītājas, zemkopes, mašīnrakstītājas, 
dienestnieces u.c. Vairākām ieslodzītajām norādīts – “nav profesijas”, daļa 
nodarbojās ar dažādiem darbiem savās saimniecībās. Lielākā daļa cietumā 
ieslodzīto sieviešu dzīvoja “no darba algas” un bija “bez mantas”. To sieviešu 
vidū, kuras cietumā atradās zādzību, krāpšanu un citu krimināla rakstura 
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noziegumu dēļ, dominēja trūcīgas sievietes, kuras iztika no darba samaksas 
un kurām īpašumi nepiederēja. Savukārt starp politiskajiem noziedzniekiem 
bija vairākas “saimnieku meitas” un sievietes, kurām bija pietiekama iztika. 
Piemēram, Ventspils cietumā par komunistisku darbību 1920. gada 28. jūlijā 
pieņēma māsas Reimanes – 28 gadus veco Annu un 22 gadus veco Līzu, kuru 
vecākiem piederēja nams Ventspilī, Ganību ielā 23, un abas jaunās sievietes 
dzīvoja “pārtikuši”. Abas māsas 5. augustā no ieslodzījuma atbrīvoja. 1922. gada 
21. augustā viņas atkal nonāca ieslodzījumā Ventspils cietumā.120 Ieslodzīto 
sieviešu vidū bija pārstāvētas gandrīz visas Latvijas sabiedrības grupas.

*

Līdz pat Pirmajam pasaules karam un kara laikā sieviešu juridiskais stāvoklis 
Krievijas impērijā noteica, ka sieviete ir “otrais dzimums” aiz vīriešiem. 
Pārmaiņas ieviesa Latvijas Republikas likumdošana, kurā sievietei un vīrietim 
paredzēja vienlīdz lielu atbildību valsts likumu priekšā (izņēmums – nāves soda 
piemērošana sievietei), tātad arī sodāmības iespējamība sievietēm un vīriešiem 
bija vienlīdz liela. 

Visos Latvijas Republikas cietumos un arestnamos vērojama līdzīga 
ieslodzīto aina. Kopumā sievietes bija nedaudz vairāk par ceturto daļu no 
visiem ieslodzītajiem, un, turpinot Pirmā pasaules kara laikā valdošo tendenci, 
ieslodzījumā esošās sievietes cietumos un arestnamos pavadīja salīdzinoši īsu 
laiku. Tāpat būtiskas atšķirības nav konstatējamas, hronoloģiski aplūkojot 
rakstā apskatīto laika posmu un arī pēc “Instrukcijas cietuma darbiniekiem” 
pieņemšanas 1921. gada 16. aprīlī. Ieslodzīto skaits turpināja pakāpeniski (bet 
lēnām) pieaugt, neradot ievērojamas pārmaiņas cietumu ikdienā.

Kopumā Neatkarības kara laikā vērojama tendence sievietēm aktīvi darboties 
dažādās noziedzīgās jomās, turklāt jaunā kvalitātē, kas pirms Pirmā pasaules kara 
nebūtu iedomājama. To apstiprina gan sieviešu līdzdalība dažādās laupīšanās, 
gan aktīvā nelegālā politikā darbība.
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Aiga Bērziņa

Women incaRceRated in pRisons in the 
RepubLic of Latvia in 1919–1921: 

a chaRacteRisation of impRisonment, 
pRisoneR numbeRs and a sociaL poRtRait 

Following the establishment of the Republic of Latvia the government not only 
had to resolve a string of foreign policy issues; it also had to create the country’s 
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system of internal affairs, a significant element of which was the establishment of 
the ministry of justice and the penitentiary system subordinated to it. The unstable 
political situation and warfare in the country meant that places of imprisonment 
were utilised intensively, with a rapid turnover of prisoners. Moreover, with a 
change in the social norms that had existed before and during the First World War, 
in addition to active involvement by women in political and social affairs, the war 
and its consequences also promoted women’s involvement in the world of crime. 
A tendency is observed during the time of the War of Independence whereby 
women became actively involved in various forms of crime, and moreover in 
new ways that would have been unimaginable before the First World War. This 
is confirmed by women’s participation in various robberies and other criminal 
offences, and their role in illegal political activities.

The article presents a characterisation of women’s imprisonment in the prisons 
and detention centres under the Ministry of Justice of the Republic of Latvia, and 
a social portrait of the prisoners during the time when the Main Board of Prisons 
commenced its activities (1919 – 16 April 1921), identifying the main trends in 
the serving of prison sentences, giving a social characterisation of the women 
prisoners and presenting examples of the experience of particular individuals. 

During the study period the picture of inmates is similar across all of the 
prisons and detention centres in the Republic of Latvia. The imprisoned women 
represented almost all groups of Latvian society, with great diversity in terms of 
age, ethnic affiliation, level of education, marital status and material means.

Overall, women made up slightly more than a quarter of all prisoners. 
Continuing the trend prevailing during the First World War, women spent 
comparatively brief periods in prisons or detention centres, and they included 
many individuals being held in custody pending investigation and who had 
not been tried. The duration of imprisonment was also influenced by amnesties 
issued by the Latvian Provisional Government, as a result of which many of those 
convicted were pardoned or had their sentences commuted. 

Keywords: prison, detention centre, imprisonment, imprisoned women, 
women prisoners, War of Independence, Main Board of Prisons.
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