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vēsture
Ēriks Jēkabsons

1941. gada 14. jūnija deportācija 
uz soļikamskas soda nometnēm: 
ebreju tautības latvijas pilsoņa 

nohuma joelsona liecība
Rakstā un tam pievienotajā avota publikācijā aplūkota ebreju tautības Latvijas pilsoņa  
N. Joelsona (1881–pēc 1951) liecība par viņa represēšanu 1941. gada jūnijā. Rakstā sniegta 
informācija par represiju raksturu kopumā un N. Joelsona darbību līdz viņa apcietināšanai, 
bet pēc viņa izkļūšanas uz Palestīnu pēc Otrā pasaules kara jau Izraēlā tapušajā avotā – par 
represiju norisi, pieredzēto ieslodzījumā un izsūtījumā, citu ieslodzīto Latvijas pilsoņu likteni, 
īpašu vērību pievēršot saviem tautiešiem – ebrejiem. Dokuments tapis pēc Latvijas sūtniecības 
lūguma, un tā bija pirmā aculiecinieka liecība Rietumos par 1941. gadā apcietināto un izvesto 
personu likteni.
Atslēgvārdi: 1941. gada 14. jūnija represijas, ebreju tautības Latvijas pilsoņi, Padomju Savienības 
soda nometnes, izsūtījums.

1941. gada 14. jūnijā padomju režīma represijas pret okupēto un anektēto 
Baltijas valstu iedzīvotājiem sasniedza kulmināciju. Uz ieslodzījuma un 
izsūtījuma vietām tika deportēti vairāk nekā 15 000 Latvijas iedzīvotāju, 
turklāt ievērojamu īpatsvaru viņu vidū veidoja nacionālo minoritāšu 
pārstāvji un starp viņiem vislielāko – ebreji. Latviešu bija 81,2 %, bet ebreji – 
11,7 % (1771 persona) represēto, taču no visiem ebreju tautības iedzīvotājiem 
bija apcietināti vai “administratīvi izsūtīti” gandrīz 2 % personu.1 Starp 
represētajiem ebreju tautības Latvijas pilsoņiem lielāko daļu veidoja bijušie 
uzņēmēji un inteliģence kopumā – nacionālo un reliģisko organizāciju 
aktīvākie darbinieki. 
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Viens no viņiem bija Nohums (arī Nikolajs) Rafaela dēls Joelsons. Dzimis 
1881. gada 20. augustā Jēkabmiestā (tagad Jēkabpils) amatnieka ģimenē, 
no 1903. gada mācījās un 1911. gadā beidza studijas Rīgas Politehniskajā 
institūtā, iegūstot inženiera kvalifikāciju (kādu laiku par piedalīšanos  
1905. gada revolūcijā bija no augstskolas izslēgts). Gadu nostrādājis savam 
tēvam piederošā lietussargu fabrikā Varšavā, 1912. gadā viņš pārcēlās uz 
Maskavu, līdz kara sākumam 1914. gadā strādāja ārzemju tirdzniecības 
aģentūrās, bet 1914.– 1917. gadā bija katlu fabrikas ierēdnis. Pēc boļševiku 
nākšanas pie varas N. Joelsons 1917.–1920. gadā strādāja par patērētāju 
biedrības “Centrosojuz” Celtniecības nodaļas priekšnieka palīgu. 1920. gadā 
viņam izdevās atgriezties Latvijā, un N. Joelsons Rīgā atklāja savu uzņēmumu 
“Baltijas spieķu, saules un lietussargu fabrika N. S. Joelson”. Līdz ar fabrikas 
telpām viņam piederēja nekustamie īpašumi Lāčplēša ielā 62, 64 un 66 
(apmēram 100 dzīvokļu), Fabrikantu ielā 2a (deviņi dzīvokļi), Margrietas ielā 
3 (trīs dzīvokļi) un Kuldīgas ielā 57/592 (visi 1940. gadā nacionalizēti).3

1925. gadā izdevums “Latvijas Tirgotājs” atzīmēja: “Pateicoties pirm-
klasīgam darbam, fabrika ne tik vien kā pilnīgi izspiedusi ārzemju konkurenci 
no vietējā tirgus, bet arī iekarojusi labu reputāciju ārzemēs. Beidzamā laikā 
uzsākts eksports uz Lietuvu un Igauniju, bet mūsu augstās ievedmuitas 
uz fabrikai nepieciešamajām izejvielām un materiāliem neatļauj izmantot 
plašo Anglijas tirgu, kaut gan pieprasījumu ļoti daudz un no ļoti solīdām 
firmām. Fabrikai arvienu lieli spieķu, saules un lietus sargu krājumi, un tā 

Nohums Joelsons. 
1934. gada decembris. 

LVVA, 3234. f., 33. apr., 55369. l. 

Rahele Joelsone. 
1934. gada decembris. 
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spēj apmierināt visas Baltijas valstu vajadzības.” Savukārt 1930. gadā tas pats 
žurnāls vēstīja: “Fabrika Rīgā, Mārstaļu ielā 7. Īpašnieks strādā šinī nozarē 
jau kopš 30 gadiem. Ilggadēji piedzīvojumi un veikalnieciskie sakari, kuri 
iegūti šinī ilgā laikā, kā arī Eiropas tirgus laba pārzināšana un, pastāvīgi 
būdams sakaros ar šīs branžas ārzemes lietpratējiem, palīdz viņam ražot 
tikai pirmklasīgu preci. Spieķi, saules un lietus sargi tiek gatavoti tikai no 
vislabākiem materiāliem, kurpretim ārzemēs pa lielākai daļai izmanto 
lētus materiālus, izgatavojot tā saucamo “eksportpreci”. Patlaban fabrika 
nodarbina 85 strādniekus. Tiek ražotas arī daļas augšminētiem fabrikātiem.”4

1932. gadā tika izveidota akciju sabiedrība “Baltijas lietus un saules sargu 
fabrika inž. N. Joelsons”, pārņemot savā īpašumā uzņēmumu ar tādu pašu 
nosaukumu Rīgā, Mārstaļu ielā 7, kur bija šūšanas cehs, un Brīvības ielā 82 
(vēlāk pēc pārnumurēšanas – 126) ar virpošanas cehu. Akciju sabiedrības 
pamatkapitāls bija 250 000 latu (1939. gada sākumā pamatkapitāls tika 
samazināts uz 100 000 latiem), un tās dibinātāji bija N. Joelsons ar kundzi 
Raheli (viņam piederēja puse uzņēmuma akciju), Morduhs Zilperts, Simons 
Mušats un Morduhs Maksis Joffe.5 1935. gadā, kad uzņēmumu reģistrēja Rīgas 
apgabaltiesas Tirdzniecības nodaļas reģistrā, tā valdē kopā ar N. Joelsonu un 
kundzi bija arī Hanna un Nikolajs Joelsoni.6 Gandrīz katru gadu N. Joelsons 
apmeklēja ārzemes – Vāciju, Austriju, Franciju un Angliju, iepērkot fabrikas 
darbībai nepieciešamās iekārtas un kārtojot citus ar tirdzniecisko darbību 
saistītus jautājumus. Perfekti prata arī krievu, vācu un poļu valodu. Darbojās 
ebreju tehniskās inteliģences organizācijās Rīgā. 

Starpkaru periodā N. Joelsons regulāri atbalstīja valstiskus pasākumus ar 
naudas ziedojumiem. Piemēram, 1934. gada maijā, jau pēc notikušā valsts 
apvērsuma, viņš ziedoja 100 latu Aizsargu organizācijai, bet 1936. gada 
rudenī – 100 latu Uzvaras laukuma izbūvei Rīgā.7

Padomju okupācijas laikā 1940. gada 23. oktobrī vēl pastāvošajā Rīgas 
apgabaltiesā tika reģistrēts, ka uzņēmuma atbildīgais vadītājs kopš 23. augusta 
ir direktors rīkotājs N. Joelsons un tā pārvalde joprojām atrodas Mārstaļu 
ielā 7.8 Vienlaikus to nacionalizēja un pārdēvēja par Rīgas lietussargu fabriku 
“Ceļa spieķis” (vēlāk Rīgas 1. lietussargu fabrika). N. Joelsons palika bez 
darba.9 

Gatavojot masveida izvešanu, aresta orderis bija parakstīts arī  
N. Joelsonam, pamatojot ar to, ka viņš ir bijušais fabrikants (fabrikas vērtība 
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181 247 lati) un triju namu īpašnieks. 1941. gada 14. jūnijā viņš tika arestēts un 
izvests no savas vasarnīcas Rīgā, Darba ielā (tā bija pārdēvēta Fabrikantu iela) 
2a-1, turklāt izsūtīšanas orderis uz Novosibirskas apgabalu bija parakstīts arī 
viņa kundzei, taču atbildīgais par akciju Zabeļins konstatēja, ka viņa slimības 
dēļ “nevar kustēties un runāt”, tādēļ uzrakstīja aktu par viņas izslēgšanu no 
izsūtāmo skaita un atstāšanu mājās. Apcietināšanas orderī bija ierakstīts, ka 
kratīšanā N. Joelsona dzīvesvietā konfiscēti seši “Ulmaņa valdības karogi”, 
kas tikuši sadedzināti.10

Kopā ar simtiem citu apcietināto Latvijas pilsoņu N. Joelsons tika izvests 
uz Soļikamskas soda nometnēm Rīgas iedzīvotāju grupas sastāvā, lielākajai 
daļai no kuriem kā apcietināšanas iemesls bija minēta piederība “sociāli 
bīstamiem elementiem”. Līdzās Vjatkas un Noriļskas soda nometnēm 
Soļikamska bija viena no galvenajām Latvijas iedzīvotāju ieslodzījuma 
vietām. Daudziem no viņiem vismaz sākotnēji netika inkriminēti smagāki  
noziegumi pret padomju varu. Soļikamskas soda nometnēs viņi bija ievietoti 
pagaidām, līdz tā sauktajam Sevišķās apspriedes lēmumam, pēc kura tos, 
kas bija palikuši dzīvi, nosūtīja uz izsūtījuma vietām (bija arī izņēmumi, 
piemēram, mācītājs Ludvigs Adamovičs u. c., kuri tika nošauti vai saņēma 
ilgus ieslodzījuma termiņus “labošanas darbu nometnēs”). Sakarā ar to, ka 
šajā grupā bija ļoti daudz vecu un slimu cilvēku, sevišķi augsts bija pirmajā 
kara ziemā bojāgājušo īpatsvars.

1941. gada 18. decembrī Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas 
(LPSR) Iekšlietu tautas komisariāta (krievu val. Narodnij komissariat 
vnutrennih del, NKVD) izmeklētājs Beinars uzsāka un pabeidza N. Joelsona 
lietas izmeklēšanu, pēdējam kategoriski noliedzot pretpadomju darbību pēc 
padomju varas nodibināšanās, taču pilnībā atzīstot “savu vainu” apsūdzībā 
par fabrikas, māju un gruntsgabala “turēšanu īpašumā”. 1942. gada  
1. janvārī LPSR NKVD izmeklētājs ebrejs Berkovičs sastādīja apsūdzības 
slēdzienu N. Joelsonam, bet 21. janvārī Usoļlaga prokurors Nasekins nosūtīja 
lietu izlemšanai NKVD Sevišķajai apspriedei, piedāvājot viņam piespriest 
piecus  gadus ieslodzījuma “labošanas darbu nometnē”. Sevišķā apspriede 
14. martā aizmuguriski piesprieda N. Joelsonam salīdzinoši vieglāku sodu – 
piecus gadus izsūtījuma (nevis ieslodzījuma nometnē) kā sociāli bīstamam 
elementam, un aprīlī viņš no nometnes pa tā saukto etapu (Krievijas sodu 
sistēmā – ieslodzīto ceļš līdz ieslodzījuma jeb izsūtīšanas vietai, arī ieslodzīto 



1651941. GADA 14. JŪNIJA DEPORTĀCIJA UZ SOĻIKAMSKAS SODA NOMETNĒM

grupa) tika nogādāts uz izsūtījuma vietu Komi Autonomajā Republikā. Pēc 
soda izciešanas 1946. gada 14. jūnijā viņu atbrīvoja bez tiesībām atgriezties 
dzimtenē. Par tālāko viņš pats vēstulē Latvijas sūtniecībai Vašingtonā 
rakstīja: “1946. gada jūnijā man izdevās ar poļu (“Poļu patriotu apvienības”) 
sagādātiem svešiem dokumentiem bēgt uz Poliju, no kurienes caur Angliju 
devos uz Palestīnu, kur atrodos kopš 1947. gada 20. jūlija. Mana sieva, kura ir 
paralizēta, palika ar ģimeni Rīgā, un tos nogalināja vācieši.” 

1951. gada 31. martā N. Joelsons no Izraēlas vērsās ar vēstuli pie Latvijas 
sūtniecības Vašingtonā, īsumā izklāstot pieredzēto. Viņš rakstīja, ka bijis 
kopā ar daudziem ievērojamiem Latvijas sabiedrības cilvēkiem, no kuriem 
pirmajos astoņos mēnešos no bada, aukstuma un nepanesamiem dzīves 
apstākļiem gājuši bojā 70 % izsūtīto. Viņš piedāvāja sniegt ziņas par atsevišķām 
personām, ja vien kāds būtu ieinteresēts. Sakarā ar izklāstīto N. Joelsons 
skaidroja, ka Latvijas pase viņam atņemta ceļā uz soda nometni, tāpēc lūdza 
izsniegt viņam pilsonību apliecinošu dokumentu, lai varētu iegūt jaunu pasi. 
Vēstuli viņš noslēdza ar vārdiem: “Cenzūras dēļ rakstu Jums krievu valodā, 
par ko atvainojos” (šajā laikā no jaunveidotās Izraēlas valsts vēstules rakstīt 
drīkstēja tikai valodā, kas bija saprotama cenzoriem). Vēstule sūtniecības 
darbiniekus ļoti pārsteidza. 1951. gada 16. aprīlī pilnvarotais pārstāvis Jūlijs 
Feldmanis Nohumam Joelsonam atbildēja, ka pārsūtījis pilsonības dokumentu 
pieprasījumu uz sūtniecību Londonā, jo Izraēla atrodas tās konsulārajā 
jurisdikcijā, un lūdza viņu aprakstīt pēc apcietināšanas pieredzēto, jo “Jūs 
varat iedomāties, cik ļoti mani interesē ziņas par mūsu tautiešiem, kas tika 
1941. gadā deportēti uz Krieviju”. Rezultātā 21. maijā P. Noelsons atsūtīja uz 
Vašingtonu šeit publicēto dokumentu krievu valodā, kura tulkojums latviešu 
valodā veikts sūtniecībā, detalizēti aprakstot pieredzēto. Faktiski tā bija pirmā 
šāda rakstura Latvijas aculiecinieka liecība, kas sasniedza Rietumus, tāpēc 
izraisīja satraukumu. Uz Talavivu nekavējoties tika telegrafēts jautājums, 
vai N. Joelsons piekristu viņa liecības daļējai publikācijai latviešu trimdas 
presē, lai tādējādi informētu ieslodzīto tuviniekus par viņu likteni. 5. jūnijā 
rakstītajā vēstulē N. Joelsons tam piekrita, tomēr lūdzot neminēt viņa vārdu: 
“Rīgā dzīvo mana brāļa atraitne gados ar diviem mazbērniem, vecākajam 
14 gadi, un viņiem visiem ir tāds pats uzvārds kā man. Pazīstot boļševiku 
atriebības kāri un nežēlību, man nav tiesību riskēt ar viņu dzīvību. Tas 
pats attiecas uz maniem draugiem nebrīvē, kā Zariņš, Latsons u. c., kuri, 
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iespējams, vēl ir pie dzīvības. Tāpēc būtu vēlams nomainīt ar izdomātiem 
vārdiem dažus uzvārdus, adreses utt.” Šajā pašā vēstulē viņš informēja, ka 
nosūta uz sūtniecību nometnē bijušo Latvijas ebreju saraksta kopiju (arhīva 
materiālos nav atrasta), ko 1947. gadā Stokholmā nodevis kādam “Latvijas 
ebreju savienības” pārstāvim, un sniedza ziņas vēl par dažām nometnē 
ieslodzītajām personām, par kurām bija atcerējies. Tāpat 12. jūlijā N. Joelsons 
informēja J. Feldmani, ka starp ieslodzītajiem bijis arī kāds Rozītis (krāsu 
fabrikants) un bijušā finanšu ministra Ringolda Kalninga atraitne, kuru 
tālākais liktenis viņam nav zināms.  

Par notikušo tika informēts arī ASV Valsts departamenta Austrumeiropas 
lietu birojs (Office of Eastern European Affaires), kas izrādīja interesi par  
N. Joelsona liecību. Rezultātā 25. jūlijā sūtniecība nosūtīja uz šo biroju liecības 
tulkojumu angļu valodā uz 22 mašīnraksta lapām.   

Informācija par N. Joelsona sniegto liecību samērā plaši parādījās arī 
trimdas latviešu presē kā “no padomju spaidu darba nometnes izkļuvuša 
Latvijas pilsoņa stāsts”, izraisot minēto personu tuvinieku un paziņu interesi. 
Piemēram, 20. oktobrī J. Feldmanis informēja N. Joelsonu, ka Ņujorkā dzīvo 
atmiņās minētā tirgotāja Jāņa Sniķera meita Rasma, kura lūdz sniegt sīkāku 
informāciju par savu tēvu (viņa bija lasījusi laikrakstā “Laiks” ievietoto 
informāciju). Savukārt 1951. gada 6. novembrī Latvijas sūtniecība Vašingtonā 
tulkoto dokumentu izmantoja Apvienoto Nāciju pilnsapulcei Parīzē 
iesniegtajā memorandā, kā arī plānoja nosūtīt materiālu amerikāņu presei.11

Samērā regulāra sarakste ar  N. Joelsonu noritēja līdz 1951. gada beigām.  
2. novembrī J. Feldmanis nosūtīja N. Joelsonam ANO iesniedzamā memo-
randa kopiju un rakstīja: “Jūsu ziņojums par apstākļiem deportācijā mūs 
visus ļoti satrieca. Nodevu to mūsu laikrakstiem, protams, strīpojot katru 
vārdu, kas varētu Jums kaitēt. [..] Pie šī gadījuma vēlreiz izsaku Jums sirsnīgu 
pateicību par to lielo palīdzību, ko Jūs esat snieguši caur savu ziņojumu man, 
kas man deva iespēju informēt pasauli par tiem drausmīgiem notikumiem, 
no kuriem arī Jūs esat tik daudz cietuši.”12

Publicētais dokuments ir Nohuma Joelsona 1951. gada 21. maijā Latvijas 
sūtniecībai Vašingtonā rakstītās liecības tolaik veiktais tulkojums latviešu 
valodā, kas atrodas Latvijas diplomāta Jūlija Feldmaņa kolekcijā Hūvera 
institūta arhīvā Stenforda universitātē ASV (Latvijas Nacionālā arhīva Valsts 
vēstures arhīvā esošajā fondā “Sūtniecība Vašingtonā”, sarakstes lietā ar  
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N. Joelsonu, kas plaši izmantota šajā ievadā, atrodams viņa vēstules oriģināls 
krievu valodā un tās tulkojums angļu valodā). Publicētajā dokumentā 
N. Joelsons sniedz nozīmīgas ziņas par apcietināšanas gaitu, ceļu uz 
ieslodzījuma vietu, pieredzēto ieslodzījumā un izsūtījumā, samērā daudz 
rakstot arī par saviem līdzbiedriem un viņu likteni. Stāstījumā liela uzmanība 
pievērsta autora tautiešiem – ebrejiem un viņa sociālajam slānim – bijušajiem 
turīgākajiem Rīgas iedzīvotājiem. Neraugoties uz subjektīvo faktoru, skaidri 
saskatāms ārkārtīgi augstais ebreju īpatsvars no Rīgas izsūtīto iedzīvotāju 
grupā, kurus apvienoja apzīmējums “sociāli bīstams elements”, kā arī viņu 
ļoti augstā mirstība necilvēcīgo dzīves apstākļu dēļ. Tā ir viena no pirmajām 
un retajām liecībām, ko par ieslodzījumu padomju vergu nometnēs sniedz 
Latvijas pilsonis – nacionālo minoritāšu pārstāvis,13 turklāt dara to ar 
lojalitāti pret iznīcināto Latvijas valsti, ko uztver par savu dzimteni.14 Kā 
izteikti subjektīvai liecībai – pastiprinātas uzmanības pievēršana saviem 
tautiešiem, kopējās situācijas nepārzināšana utt. – tai piemīt trūkumi, taču 
tie nemazina avota vērtību. Liecība izteiksmīgi vēlreiz apliecina to traģēdiju, 
kādu Latvijai, latviešiem un citu tautību iedzīvotājiem sagādāja abi totalitārie 
režīmi Otrā pasaules kara laikā, turklāt ļoti būtiski, ka šajā gadījumā ir runāts 
par padomju režīmu un to dara ebreju minoritātes pārstāvis. Tāpat dziļi 
simbolisks ir apstāklis, ka tieši ebrejs bija pirmais, ar kuru palīdzību latviešu 
trimda pēc Otrā pasaules kara uzzināja par to, kas tieši notika ar 1941. gada 
14. jūnijā deportētajiem. 

Publikācijā saglabātas oriģinālā tulkojuma īpatnības, iespēju robežās 
sniedzot skaidrojumus piezīmēs un labojot vienīgi tulkotāju pārrakstīšanās 
kļūdas atsevišķu uzvārdu, pilsētu un terminu nosaukumu rakstībā.

 
Nohuma Joelsona liecība

 
Telavivā, 1951. g. 21. maijā
Latvijas sūtniecībai Vašingtonā

Augsti godātais sūtņa kungs, 
esmu Jums ļoti pateicīgs par Jūsu laipno vēstuli no šī gada 16. aprīļa, 

un ar lielu prieku nāku pretim Jūsu lūgumam paziņot Jums sīkumos mūsu 
piespiedu eksodusu15 no Rīgas. Vienīgi jānožēlo, ka pa šiem desmit gadiem 
daudzi pārdzīvojumi, smagākās epizodes no mūsu ērkšķainā ceļa, mūsu 
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N. Joelsona liecības fragments par viņa represēšanu 1941. gada 14. jūnijā. 
1951. gada 21. maijs. Oriģināls krievu valodā. 

LVVA, 293. f., 1. apr., 2441. l., 16. un 23. lp. o. p.  
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Golgātas, būs aizmirsušies – neesmu vairs jauns. Tāpat aizmirsušies daudzi 
manu līdzgaitnieku vārdi. Bet esmu priecīgs pildīt savu pienākumu iepretim 
dzimtenei, esmu priecīgs Jums paziņot par mūsu līdztautiešu bēdīgo likteni – 
kas mums visiem tuvi, par tik, par cik tie atmiņā vēl dzīvi, un par tik, par cik 
šie bēdīgie materiāli ietverami vēstules šaurajos rāmjos.

Vēl vairākus mēnešus pirms mūsu izsūtīšanas manu dzīvokli mūsu 
vasarnīcā Fabrikantu ielā 2 apskatīja dažādu organizāciju pārstāvji nolūkā to 
rekvizēt. Vasarnīcai bija 32 istabas, 5 dzīvokļi, ar lielu dārzu apm[ēram] 6000 
kv[adrāt]metru platībā (pie Zasulauka stacijas).16 Pāris nedēļas pirms mūsu 
izsūtīšanas dzīvokli apskatīja Āgenskalna rajona milicijas priekšnieks, visai 
sīki pārbaudot iekārtu, apprasījās, kas tanī dzīvo; piezīmēja, ka mana sieva17 
ir paralizēta, un pēc tam laipni atvadījās. Nolēmu, ka šis apmeklējums stāv 
sakarā ar rekvizīcijas projektiem, bet tālākā notikumu gaita pierādīja tā īsto 
nolūku – politisko izmeklēšanu. 1941. gada 14. jūnijā, sestdien, agri no rīta, 
pie mājas piestāja smagā automašīna, 2 apbruņotas personas ienāca dzīvoklī, 
prasīja pēc manis, un viens no viņiem, tērpies Gobez18 uniformā, man uzrādīja 
Latvijas SSR19 Tautas Komisāru Padomes dokumentus, ka esmu padots (bez 
sievas) izsūtīšanai no valsts robežām kā nevēlams elements. Atceros šī tipa 
uzvārdu: Zabeļin. Viņš un tā pavadonis no strādnieku brigādes, apbruņots, 
pieprasīja tiem nekavējoties sekot, dodot sagatavošanai 15 minūtes laika. 
Apstulbis no man uzbrūkošās nelaimes, nespēju nedz parunāt, nedz 
pakustēties. Bet abi viņi sāka mani rupji steidzināt, pie kam sevišķi nikns 
bija “strādnieks”. Šausmu pārņemtā žēlsirdīgā māsa, kas kopa manu sievu, 
steigā sāka savākt priekš manis mantas divos čemodānos. Viņi atļāva ņemt 
līdz tikai tik daudz, cik pats spēju nest. Redzot manu satraukto stāvokli, 
Gobeza ierēdnis mani mierināja, ka mani izsūtīšot tikai kādus 100 kilometrus 
aiz robežas. Tā bija parastā krāpšana, lielinieku tik bieži pielietotā “acu 
apmānīšana”. Tanī pašā laikā žēlsirdīgai māsai deva parakstīt galvojumu, ka 
visas mantas un iekārta (bagātīgi apmēbelēts 7-istabu dzīvoklis) paliek viņas 
apgādībā un ka viņai uzdots 10 dienu laikā visu nodot rajonam. Strādnieks, 
piedraudot ar revolveri, neatļāva man ieiet pie sievas guļamistabā atvadīties; 
viņas sirdi saplosošie kliedzieni vēl tagad man skan ausīs. Tā man vairs 
neiznāca viņu redzēt, ar kuru biju nodzīvojis kopā 27 gadus. Drīz viņa aizgāja 
bojā no nacistu rokas. Abi nelieši mani steidzināja, un tā es atstāju savu māju, 
manas sievas drausmīgām raudām, žēlsirdīgās māsas un kalpotāju asarām 
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pavadīts... Aizgāju, šausmu pārņemts... Ierāpāmies smagā automašīnā, kura 
ātri aiztraucās. Ceļā viņi “iekrāva” vēl dažus upurus, un pēc tam trakā tempā 
mašīna devās uz staciju Šķirotava.

Neskatoties uz agro rīta stundu, ielām bija ielenktas pilsētas iespaids, 
visur milicijas, kareivju pulciņi, strādnieku milicija – visi ar ieročiem; kājnieki 
visos ielu krustojumos tika apturēti, mašīnas pārmeklētas, un liels skaits 
ātri traucošos smago automobiļu, pieblīvēti “upuriem”. Kā vēlāk izrādījās, 
šim nolūkam bija rekvizētas visas fabriku mašīnas. Visa “operācija” tika 
turēta lielā slepenībā. Ierodoties Šķirotavas stacijā, mūs nodeva kārtējam 
NKVD sargam, un mūs noveda uz jau arestētiem piepildīto preču vagonu. 
Visas dzelzceļa līnijas bija preču vilcienu aizņemtas. Visur nervoza kustība. 
Pie katra vagona sardze – apbruņojušies kareivji. Vagonu atstāt vairs nebija 
atļauts. Mūsu vagons bija pārpildīts – vīrieši, sievietes, bērni, uztraukums 
un vaimanas; visi bija satraukuma un bezprātīgu šausmu pārņemti, pie tam 
vēl bija ļoti karsts laiks. Mēģināja cits citu mierināt. Caur gandrīz pilnīgi 
aizvērtu durvju spraugu bija redzams, ka pienāk bezgalīgas rindas jaunu 
upuru, un steidzīgā NKVD rīkošanās pie viņu izvietošanas. Pievakarē pie 
mūsu vagona pienāca NKVD ierēdņi un pēc saraksta izsauca arestētos, lai 
tos kopā ar mantām pārvietotu uz citu vilcienu. Pie tam vīrus atšķīra no 
sievām un vecākos bērnus no vecākiem. Uz jautājumu, kā būs ar mantām, 
kuras saliktas kopā, un kāpēc notiek atdalīšana, NKVD ierēdņi mierināja, ka 
tuvākā lielākā stacijā, viņpus Latvijas, ģimenes tikšot atkal apvienotas. Tas 
izrādījās par viņu kārtējiem meliem, jo ģimenes vairs neapvienoja. Pa to laiku 
dažos gadījumos vīri, dažos sievas – palika gluži bez jebkādām mantām pa 
visu viņu izsūtīšanas laiku. Šīs šausmas daudziem maksāja dzīvību. Mani 
iespīlēja pārpildītā vagonā – “40 cilvēku un 8 zirgi”, ar aizrestotu lodziņu. 
Divas nāru rindas, pārpildītas sasvīdušiem cilvēkiem – vienīgi vīriešiem; 
bija ap 60 cilvēku; vagona vidū grīdā caurums – tas mūsu “nepieciešamām 
vajadzībām”. Bija neciešami karsts, visi cieta no slāpēm. Durvis no ārpuses 
bija nostiprinātas ar bultu. Pie lodziņa aizliedza parādīties. Sargkareivis 
pasniedza divus spaiņus, ar kuriem vagona vecākais gāja pēc ūdens. Ūdens 
dēļ notika mokoši strīdi. Vagonā katrs atrada kādu pazīstamu, pie kura tad 
pieslējās. Bez ūdens pasniedza arī maizi. Mēs atpakojām mūsu krājumu. 
Mūsu vilciens, kas sastāvēja no vairāk kā 30 vagoniem, nostāvēja Rīgā 
gandrīz divas dienas, manevrējot, kad pēdīgi sāka kustēties; virzienu neviens 
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nezināja, tā kā apstāšanos vilciens izdarīja pa naktīm, tālu no stacijas, uz 
rezervju sliedēm. Apmēram pēc nedēļas, skaidri neatceros, mūs “izlādēja” 
stacijā Babaņino, Kaļiņinas20 apgabalā (bij[ušajā] Tveras) un visu ešelonu 
ar mantām noveda līdz tuvākajam laukam, kur jau atradās daudzi latvieši. 
Viss lauks bija NKVD kareivju ielenkts. Vienas diennakts laikā pa grupām 
zem konvoja visus kājām nogādāja uz pārsūtīšanas punktu Juhnovo. Tā ir 
bijusī muiža ar daudzām piebūvēm, zirgu staļļiem, ļaužu ēkām, šķūņiem un 
saimnieciskām būvēm. Tā atrodas no stacijas Babaņino, ja nemaldos, kādus 
40–50 kilometrus. Vecākus cilvēkus un vājākos veda smagās mašīnās. Līdzi 
ņemt atļāva tikai nelielu somu vai saini, pārējās mantas palika, uz lauka 
guļot. Es tiku novietots smagā mašīnā. Netālu no Juhnovas mums nācās 
pārdzīvot pirmo traģisko negadījienu. Braucot gar upi, no pakaļējā sēdekļa 
izlēca kāds jauns cilvēks, vārdā Ansbergs21 (skaidri neatceros), viens no 
vadošiem Pērkoņkrustiešiem, un metās upē, noraujot sev apģērbu. Mūsu 
sardze – 2 apbruņoti kareivji – izšāva no savām šautenēm. Izdzirdot troksni, 
no punkta atskrēja priekšniecība un devas pakaļ bēglim. Nākošā rītā mums 
nāca zināms, ka Ansbergu izvilkuši no upes ar sašautu kāju, un gāja baumas, 
ka viņu turpat bez tiesas nošāvuši. Garastāvoklis visiem bija briesmīgs.

N. Joelsona liecības fragments par viņa represēšanu 1941. gada 14. jūnijā. 
1951. gada 21. maijs. Tulkojums no krievu valodas. 

Hūvera institūta arhīvs ASV, J. Feldmaņa kolekcija



174 ĒRIKS JĒKABSONS

Pie “Juhnovo” punkta ieejas visiem zem paraksta bija jānodod savi 
pulksteņi, vērtslietas un nauda. Tika pateikts, ka mēs visu saņemsim atpakaļ 
galapunktā. Tas, saprotams, izrādījās par parastiem meliem. Lietū izmirkuši, 
mēs visi sēdējām uz klaja lauka, gaidot, kad mūs novietos kādās brīvās 
telpās. Tā mēs sēdējām vairākas stundas. Kad jau sāka stipri satumst, mūs 
ieveda kādā zirgu stallī, kura balsināšana vēl nebija nobeigta, un mēs visi, 
līdz nāvei noguruši, līdz ādai izmirkuši, nometāmies uz māla grīdas, kur drīz 
iegrimām smagā miegā. Nākošā rītā mūs izvietoja vairākos šķūņos, kur mēs 
iekārtojāmies uz dēļu nārām, katra divos stāvos. Šinī pārsūtīšanas punktā 
izrādījās jau apmēram 6000 latviešu, kuri atvesti citos ešelonos. Blakus 
atradās ar dēļu sienu nošķirta iekšējā nometne. Tur bija liels pulks, vairāki 
simti mūsu virsnieku.22 No mums tas tika apsargāts ar NKVD kareivjiem. Kad 
izdevās notvert brīdi, kad sarga kareivis bija attālinājies, viens otrs pieskrēja 
pie sētas un sasaucās ar arestētiem. Izrādījās, ka tos pa grupām izsūtīja tālāk. 
Šinī nometnē viņi grieza dēļus.

Mūsu barakā bija prof[esors] Albats23, kurš nokrita no augšējās nāras un 
sadauzīja sev roku. Viņu novietoja slimnīcā. Pēc tam saslima kāds Sekunda24, 
maizes ceptuves īpašnieks, kuru arī ievietoja slimnīcā. Viņu tālākais liktenis 
man nav zināms.25

Visa grupa tika novietota uz lauka. Mūs ielenca stiprs konvojs – visās malās 
NKVD kareivji ar ieročiem šaušanas gatavībā, ar vairākiem ložmetējiem, 
bez tam kareivji uz zirgiem un ar suņiem. Mums pasludināja “izņēmuma” 
stāvokli – par pagriešanos uz sāniem, par atpakaļ palikšanu no pārējās grupas, 
par sarunām savā starpā – nošaušana uz vietas. Mūs bija pārņēmis uztraukums 
un šausmas, mēs zinājām, ka uz mums skatās kā uz smagiem, bīstamiem 
ienaidniekiem, un mēs gājām visu ceļu klusēdami. Mēs atgriezāmies stacijā 
Babaņino. Tā kā nācās iet vairāk desmit kilometru, ceļā izdarīja vairākas 
apstāšanās atpūtai. Pienākot stacijā Babaņino, mēs sākām meklēt savas ceļa 
somas. Izrādījās, ka daudzas bija atlauztas un saturs izlaupīts. Tā kā mantas 
atradās zem klajas debess un šinīs dienās lija stiprs lietus, manas [mantas] 
izrādījās stipri izmirkušas un sabojājušās. Nebija, kam sūdzēties. Notika jauna 
pārsēdināšana preču vilcienos un tādā pašā kārtā kā Šķirotavas stacijā, un ar 
tādu pašu arestantu eskortu. Mēs braucām vairākas nedēļas bez pārsēšanās 
līdz stacijai Soļikamska Molotovas26 apgabalā. Ceļā vilciens apstājās vienmēr 
pa naktīm, uz rezervju sliedēm, tālu no stacijas, lai iedzīvotāji tos neredzētu. 
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Ceļā nomira Leo Levšteins27, bij[ušais] Starptautiskās bankas direktors, 
tirgotājs Sniķers28, akc[iju] sab[iedrības] “Laima” līdzīpašnieks, Segals29 u. c. 
Viņu līķus novietoja pa ceļam tuvākās stacijās. Soļikamskā mūs “izlādēja”, 
izvietoja pārsūtīšanas cietumā un pēc pāris dienām visu grupu kājām pa 
etapu noveda trijās koncentrācijas nometnēs – “Surmog”, “Ustjsurmog” un 
“Prižim”. Tās atradās viena no otras apmēram 10–15 kilometru atstatumā un 
apmēram 100 kilometru no Soļikamskas, mežā. Šīs trīs nometnes lielinieki 
sauca par “komandirovkām” 30, un tās atradās vienīgi zem NKVD vadības, un 
katrā bija novietoti pa 400–500 arestēto. Mēs gājām divas dienas apsardzībā 
pēc augšā aprādītās shēmas. Ceļā viens otrs pakrita nespēkā. Uz tiem rīdīja 
suņus, kuri savus upurus sakoda tik lielā mērā, ka pēdējie nometnē drīz mira. 
Tā aizgāja bojā kāds Rīgā pazīstams ādu rūpnieks (vārdu neatceros). 

Šīs trīs tā sauc[amās] “komandirovkas” izrādījās par mūsu gala punktu 
līdz mūsu lietu izmeklēšanai. Tās izrādījās par laukumu – pļavu, tālu no 
apdzīvotām vietām, mežainā apvidū. Uz katra laukuma bija uzbūvētas 
6–8 koka barakas, kurās atradās ēdamvieta, virtuve, kantoris, slimnīca 
un apdzīvotās vietas no apcietinātiem, no 50 līdz 200 personu katrā. Šinīs 
dzīvojamās telpās, ar vāju gaismu, vienu māla vai ķieģeļu krāsni, atradās 
2–3 stāvu nāras, uz kurām mūs novietoja. Visas šīs ēkas bija iežogotas divām 
rindām dzeloņstiepļu. Starp abiem iežogojumiem (apmēram 2 metru celiņā) 
vidū staigāja apbruņojušies sargkareivji ar dresētiem suņiem. Bez tam aiz 
stieplēm katrā stūrī bija paaugstinājums ar sargu. Viss kopā sastādīja zonu. 
Izeja no zonas bija caur kontroles būdiņu, kurā vienmēr atradās vairāki 
dežurējoši sargkareivji. Aiz zonas dzīvoja mūsu “priekšniecība” un VOHR31, 
bez tam motordarbnīca, galdniecība, mehāniskā darbnīca, zirgu staļļi u. c. 
saimniecības ēkas. Turpat drūmais “izolators”.

Nokļuvām mēs šeit 1941. g. augustā, latvieši32 vien bijām 1200–1300 cil-
vēku, tanī skaitā 20 % ebreju. Pie ieejas visus atkal pārmeklēja, personīgi un 
mantas, un atkal patvaļīgi paņemts tas, kas iepatikās sargkareivim. Tādas 
pārmeklēšanas nometnē bija vairākas, un katra tāda pārmeklēšana beidzās 
ar tradicionālo piesavināšanos. Mums bija atstāta iekšējā pašapgādāšanās, 
bet faktiski priekšniecība sadalīja darbu. Tā kā pēc likuma personas, vecākas 
par 60, nevarēja sūtīt tālāk kā 3 kilometrus aiz zonas, tad tos nozīmēja par 
dežurantiem barakās, par sētas un ateju tīrītājiem, kurinātājiem un citos 
iekšējos darbos. Bet, tā kā starp mums bija daudz vecāku cilvēku un slimu, 
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tad ar šo likumu priekšniecība nerēķinājās un arī vecos sūtīja mežu ciršanas  
u. c. darbos, un tālāk par 7–10 kilometriem. “Komandirovku” aprūpei no 
mūsu pašu vidus bija izraudzīti ārsti ambulatoriskam darbam (kuri bieži 
mainījās), grāmatveži, rēķinveži, pavāri, galdnieki, mūrnieki, mehāniķi, 
plānotāji, normētāji utt. Man personīgi pēc divu mēnešu nostrādāšanas tā 
sauc[amajā] ķieģeļu rūpnīcā izdevās dabūt darbu zonā kā zīmētājam pie 
tehnoruka33. Visi pārējie tika sūtīti galvenām kārtām mežu ciršanas darbos. 
Bija vēl darbs punktu “sakņu dārzniecībā”, vīžu izgatavošanas darbnīcās, 
galdnieku darbnīcā, ķieģeļu “rokdarbnīcā”, mehāniskā darbnīcā, staļļu 
aprūpē u. c. Plkst. 5 no rīta sākās “celšanās”. Visus nostādīja rindā pārbaudei, 
pēc tam ēdamistabā izsniedza zupu, tukšu, šķidru, kur paretam peldēja 
kāds griķa putraims, pa retam kāds kartupelis vai kāda kāpostu lapiņa. Šīs 
zupas ieguva speciālu nosaukumu “balanda”. Pēc tam sagrupēja apmēram 
40–50 personas, apgādāja ar zāģiem un cirvjiem un zem konvoja sūtīja meža 
ciršanas darbos. Strādāja 10 stundas, no darba atgriezās plkst. 5, ēdamtelpā 
izsniedza atkal “balandu” pa otram lāgam, un katrs vēl dabūja 400 gramus 
maizes. Tie, kas strādāja zonā, dabūja tikai 300 gramus. Jau septembrī sākās 
salnas. Neviens no mums nedomāja, ka nokļūsim Sibīrijā (jo pie aresta 
mums apgalvoja, ka tiekam izsūtīti tikai 100 kilometrus aiz Latvijas robežas). 
Neviens negaidīja, ka ziema sagrābs to Krievijā, tāpēc mums visiem bija līdzi 
vienīgi viegls apģērbs un apavi. Rezultātā mežu darbos mūsu ļaudis bija 
sastinguši no aukstuma (sals sasniedza 47 grādus. Lai gan pēc likuma jau pie 
40 grādiem bija aizliegts sūtīt mežu darbos, bet no priekšniecības neviens ar to 
nerēķinājās), un atgriezās no darba slimi, tādā mērā pārmocīti, ka tiem nebija 
spēka nostāties ēdamtelpā rindā pēc “balandas” un pēc savas maizes rācijas34, 
sauktas “kapa” rācija. Nevienu reizi vien darba biedri nesa mājās nosalušos 
uz saviem pleciem. Saslimšanas bija ļoti biežas. Rets kāds bija spējīgs strādāt 
no vietas 10–15 dienas. Saslima un palika par ambulances pacientiem uz 
vairākām dienām. Ambulances tika aprūpētas no mūsu pašu arestētajiem:  
Dr. Vassermaņa35, Hofa36, Jākobsona37 u. c. Viņus bieži nomainīja, lai nepieļautu 
pakalpojumus, protekciju atsevišķām personām. Viņu darbu pārskatīja 
kāds komsomoļecs38 no nometnes priekšniecības, tā sauc[amais] “jaunākais 
ārsts”, un viņš uzlika ārstiem sodu, ja atrada, ka tie “ļaunprātīgi” piešķīra 
saslimušiem atvaļinājumus. Tā iznāca Dr. Maizelam39 (bij[ušajam] Saeimas 
deputātam) nosēdēt “izolatorā”, tāpat Dr. Hofam u. c. Kas tas “izolators” tāds 
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ir, kas pietiekoši bieži aprakstīts no padomju “ņevozvraščenciem” (tie, kas 
nav atgriezušies). Kas no turienes iznāk, ir kroplis uz visu mūžu. Pazīstamais 
gaišreģis Finks40, kas bija mūsu grupā, izolatora dēļ aizgāja bojā.

Ne mazums mūsu tautiešu41 gājuši bojā mežu darbos, vairākas personas 
tika nogalinātas, kokiem gāžoties pie zāģēšanas, daudzi aizgāja bojā salā, 
liels procents mira no saaukstēšanās un plaušu karsoņa, bet sevišķi daudz no 
bada un spēku zaudēšanas. Priekšniecība bieži izdarīja cilvēku pārsviešanu 
no vienas nometnes uz otru, galvenokārt stipra sala dienās. Nācās iet 15– 
20 kilometru, mūsu cilvēkiem nebija pieejas nedz pie apaviem, nedz apģērba; 
tie saaukstējās un mira. Tas bija viens no paņēmieniem, kā likvidēt vecākus 
cilvēkus. Lielākā daļa ieslodzīto tomēr gāja bojā no nometnēs stipri izplatītās 
slimības – pelagras. Šī slimība ir lielas brūces uz ķermeņa, sevišķi uz kājām, 
kas ir dziļas, līdz kaulam, tās pavadoņi – apātija, atmiņas zušana un prāta 
aptumšošanās. Tās cēloņi: nepieciešamo vitamīnu trūkums organismā. 
Astoņos mēnešos kopš manas uzturēšanās nometnē mums ne reizi 
neizsniedza ne gaļu, ne taukus, ne cukuru. Bez 300–400 gramiem maizes un 
zupas – balandas mums paretam izsniedza putru, kādreiz siļķi. 

Viens no pirmajiem upuriem bija vienmēr dzīvais un spraigais bij[ušais] 
kādas Latvijas bankas direktors (viņa vārdu esmu aizmirsis). Banka atradās 
viņa mājā – Blaumaņa un Krišjāņa Barona ielu stūrī.42 Viņš bija arī vairāku 
vasarnīcu īpašnieks Ogrē. Viņa znots bija Muitas departamenta direktors. No 
šīs slimības aizgāja bojā Benjamiņa43 kundze, inž[enieris] Taubinš44 (no ziepju 
fabrikas Beko), adv[okāts] F. Lackis45, prof[esora] Sniķera dēls46, Taubins (tēja 
M. T.?)47, inž[enieris] Pragers M.48, vairāki redzami latviešu namsaimnieki 
(Naruns?49 – mājas īpašnieks Valdemāra un Elizabetes ielu stūrī) un daudzi 
citi. 

Kopā ar mani nometnē bija bez iepriekšējā vēstulē uzskaitītajiem: 
Jansons50, metālfabrikas īpašnieks Rīgā, bij[ušais] lidotājs, Jansons51 – 
bij[ušais] raujslēdzēju (Reissverschluss52) fabrikas īpašnieks, prokurors 
Jēkabsons53, bij[ušais] aizsargu pulkvedis Jākobsons54, apavu fabrikants 
Baumanis55 (Kaļķu ielā), divi Latv[ijas] Amatnieku apvienības priekšsēdētāja 
dēli (uzvārdus neatceros), pazīstamie manafaktūristi56 Zebba57, Press58 

un  Joffe59 (Kaļķu ielā), pazīstamais Kaļķu ielas apavu tirgotājs Firksers60, 
Baginskis61, muitas ierēdnis, Vagela62 znots – cepuru fabrikants Krūmiņš63, 
veļas fabrikants Plato64 ar dēliem, Koppels65, pazīstamais tirgotājs, divi 
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brāļi Olderi66 no Valmieras, prof[esors] Birkhans67, Arnolds Hoffs68, viņa 
brālis Roberts, direktors – rūpnieki, inž[enieris] Mahtuss69 no “Segodņa” 
redakcijas, vairāki redaktori no “Jaunākām Ziņām” (viņu vārdus neatceros), 
Šmits70, tirgotājs no Rūjienas,pazīstamās dārzniecības īpašnieks, kam bija arī 
puķu veikali Elizabetes ielā, Baznīcas ielas stūrī, Zelmans71, Papīra akc[iju] 
sab[iedrības] īpašnieks Lifšits72, Konservu fabrikas Sorensen73 līdzīpašnieks 
Rabinovičs74, C., “Latruss” firmas kompanjons, t. s. Vilcēnu divīzijas75 
priekšnieks (uzvārdu esmu aizmirsis), Kuzņecovs76, porcelāna fabrikas 
līdzīpašnieks, rūpnieks Gusevs77, Vahramejevs78, bij[ušais] virsnieks, pēc 
tam no pazīstamās deju skolas, kņazs Čagadajevs79, advokāts, adv[okāts] 
Giļmans80, adv[okāts] Petrevics81, Augstākās ekonomiskās skolas profesors 
ar dēlu (vārdu esmu aizmirsis) Birkhans, importsiļķu tirgotājs Joelsons L.82, 
baņķiera Frīdmana83 znots (Latvijas atjaunošanas laikā bij[ušais] finanšu 
ministrs84), inž[enieris] Meiersons85 (no firmas “Shell”), Sapugo86 (3 brāļi) 
un Šomerants87 (2 brāļi), fabrikas “Metalstamp”88 īpašnieki, žurnālists 
Meiersons89 un vēl viens žurnālists – latvietis, mēģināja bēgt pa meža darbu 
laiku.90 Tā pie mūsu apstākļiem bija pārgalvīga un bezcerīga uzņēmība. Viņi 
tika notverti un nosūtīti tiesāšanai uz Soļikamsku, un pēc kāda laika, kad visi 
ieslodzītie bija sapulcināti, mūsu priekšniecība paziņoja par viņu nošaušanu 
– nolūkā mūs iebaidīt. Juhnovā es redzēju pazīstamo sociāldemokrātu 
Saeimas locekli (enfant terrible91), tumšu sejas krāsu, ar kupliem matiem. Viņa 
uzvārdu neatceros.92 Viņu izsūtīja citā ešelonā; turpat bija notārs Brikovskis93, 
bij[ušais] ministrs. Vispār ieslodzīto starpā bija diezgan daudz atbildīgo 
valsts darbinieku, daudz inteliģences, citiem vārdiem, Latvijas aktīvā daļa.

Pa manas uzturēšanās laiku nometnē – apmēram 8 mēnešus – mēs 
saskaitījām ap 70 % mirušo, pie kam ebrejos šis procents bija lielāks, tā kā 
starp viņiem bija mazāk piemēroto fiziskam darbam un mazāk izturīgo. Daži 
no mums slepeni veda bojā gājušo sarakstu un dienasgrāmatu, bet biežo 
kratīšanu dēļ aiz bailēm no represijām šo darbu nācās atmest, un katrs centās 
paturēt atmiņā vārdus.

Mūsu uzturēšanās laikā “komandirovkās” mēs bijām pilnīgi atgriezti no 
ārpasaules, ne sarakstīšanās, ne avīzes, ne mutiski paziņojumi – 100-procentīga 
izolācija. Dzīvi miroņi nāves ielejā. Par iesākušos karu mēs uzzinājām pa 
mūsu etapa laiku no propagandas plakātiem dzelzceļa piestātnēs. Šī ziņa 
mūsu sirdis pildīja ar cerībām uz drīzu atpestīšanu no verdzības, uz labāku 
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apiešanos ar mums... Slīkstošo ilūzijas. Ne mazums no mums, sevišķi bada 
cietēji, starp tiem daudzas pazīstamas personas, rakņājāmies pa atkritumu 
mucām virtuves tuvumā, vilkām laukā kartupeļu mizas, sapuvušas 
kāpostu lapas u. c., tās noskalojām un visus šos atkritumus slepeni vārījām 
mūsu barakās. Citi atkal, tie, kas strādāja sakņu dārzos, izlietoja sardzes 
neuzmanību, lai “zagtu” kartupeļus un burkānus, un turpat tos jēlā veidā 
notiesāja. Bija gadījumi, kad tika ķerti jauni suņi, tos darbnīcās nogalināja, 
izvārīja un apēda. Ņemt šos “laupījumus” līdzi barakās nebija iespējams, tā 
kā pie ieejas katru reizi kontroles būdā visi tika pamatīgi pārmeklēti, atrastais 
atņemts un “īpašnieks” piekauts. Aiz zonas mēs slepeni izgatavojām nažus 
no skārda un kauliem, ko ceļā atradām, un tur tos glabājām. 

Nomirušos – kādu bija vairāki ik dienu – novietoja slimnīcas pagalmā, 
tāpat plikus uz sniega. Tie tur gulēja atklāti, visi tos varēja redzēt, bet ar laiku 
pie šī drūmā skata pieradām, tik tālu mūsu sirdis bija notrulinājušās, ka viss 
tas mums kļuva par ikdienišķu parādību. Kad bija salasījies ap 8–12 miroņu, 
tos iekrāva kamanās un aizveda tālu aiz zonas, kur tos apraka kopējā kapā. 
Pavadīt tos atļauts bija vienīgi apbedītājiem, kas bija no mūsu pašu vidus 
(parasti nomirušā tuvākie draugi), un prof[esoram] Adamovičam,94 kas 
noturēja kapa lūgšanu un nodeva mirušiem brāļiem mūsu pēdējās “ardievas”. 
Nekādi krusti, plāksnes vai piemiņas zīmes netika pieļautas.

Tā gāja bojā svešumā labākie, kulturālākie valsts spēki. Bet viņi? 
Nekautrējoties manas klātbūtnes kantorī, redzot bēdīgo mirušo “kravu”, kas 
tika izvesta no slimnīcas, priecīgi un skaļi savā starpā sarunājās: “Kaut tas 
drīzāk tā notiktu ar visām šīm pārējām maitām.”95 Tādā momentā es vairāk 
kā jebkad dzīvē cietu no savas bezspēcības...

Pēc padomju konstitūcijas katram arestētam 6 mēnešu laikā kopš 
viņa apcietināšanas dienas ir jāuzrāda apsūdzība. Bet, saprotams, arī tie 
ir kārtējie meli, neīsts “demokrātijas žests”. Nopratināšanas nometnē 
sākās pēc 6 mēnešiem pēc mūsu apcietināšanas. Tās izveda vairāki no 
Soļikamskas ieradušies NKVD izmeklētāji, tie visi bija no Latvijas, pārvaldīja 
un nopratināja latviešu valodā. Nopratināšanas galvenām kārtām notika 
vakaros un pa naktīm, pēc apcietināto nogurdinošā darba. Pratināšana 
notika atsevišķās telpās un pēc iepriekš sagatavotiem aktiem, cik redzams 
– jau Latvijā, uz savākto materiālu pamata. Pratināšana notika ar draudiem, 
dažreiz pielietojot spīdzināšanu – plēsa aiz bārdas, sita ar ādas pletni, lika 
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seju pie sienas un draudot nošaut, un ja, nepanāca “atzīšanos”, tad lika uz 
5–10 dienām izolatorā, no kurienes jau grūti bija iznākt veselam (tā aizgāja 
bojā Finks). Daudzi nopratinātie atgriezās uz savām “koikām”96 un raudāja 
kā mazi bērni, izmocīti no sitieniem un apvainojumiem. Daži izmeklētāji 
veda nopratināšanu kā pēdējie nelieši un zvēri.

Mani apvainoja par to, ka biju namīpašnieks, t. i., dzīvoju “no nenopelnītiem 
ienākumiem”, ka biju fabrikas direktors un īpašnieks, t. i., dzīvoju no “citu 
darba ekspluatācijas”, ka esmu ziedojis naudu Brīvības piemineklim un 
citiem nacionāliem mērķiem, t. i., esmu “krass nacionālists” u.tml. Zinādams 
no maniem līdzgaitniekiem, cik nenozīmīga ir pretimrunāšana, un jo vairāk 
tādēļ, ka visi mani “noziegumi” nebija nedz pretlikumīgi, nedz pretvalstiski 
pēc mūsu izpratnes, es “apsūdzības” aktu parakstīju un ar to izbēgu 
nevajadzīgām spīdzināšanām.97 Bet daudziem citiem apsūdzības akti bija 
acīm redzot tendenciozi.

Apmēram pēc 7 mēnešiem pēc mūsu apcietināšanas jau nopratinātos 
grupās pa 20–50 cilvēkiem zem konvoja nosūtīja uz Soļikamsku vai nu 
tālākai nopratināšanai, vai lai paziņotu tiem Ārkārtējās padomes98 pie NKVD 
(tā sauc[amais] “troikas”) lēmumu. Es nonācu izsūtīto ceturtā grupā. Mūsu 
grupa sastāvēja no 18 cilvēkiem, bet viens no tiem gulēja slimnīcā, tuvu 
pie miršanas, tā kā mēs aizgājām tikai 17 cilvēki, starp tiem 4 sievietes. Tas 
bija 1942. gada aprīlī. Pēc pamatīgas pārmeklēšanas mēs kājām devāmies 
ceļā. Sievietes iesēdās smagās mašīnās, kurās atradās somas ar mantām, 
kas piederēja mirušiem. Tās sūtīja uz NKVD pārvaldi. Mēs atradāmies 
ceļā 2 dienas, nakts apstājas notika mežā, kur bija dziļš sniegs. Ierodoties 
Soļikamskā, mūs noveda uz pārsūtīšanas nometni un tur katru nofotografēja, 
un paziņoja mums Ārkārtējās padomes pie NKVD lēmumu: izsūtīšana uz 
5 gadiem, skaitot no apcietināšanas dienas, uz Komi apgabalu zem NKVD 
uzraudzības kā SOE99 (sociāli bīstamu elementu). Pārsūtīšanas nometnē mēs 
nodzīvojām apmēram nedēļu; kā pie saņemšanas, tā arī pie mūsu izvešanas 
notika parastās pārmeklēšanas, pie kam paņēma visu pēdējo; kam vairs 
nebija veļas, tam izdeva valsts veļu (kreklu, kāju ietinamos, vīzes u. c.). 

Mūsu tālākā etapa bija caur pārsūtīšanas cietumiem Jekaterinburgā 
(Sverdlovska), Kirovskā, Kotlasā, Siktivkarā. Šīs etapas mēs izgājām vai nu 
kājām, vai aizrestotos arestantu vagonos, vai kuģu apakšējās telpās, atrodoties 
starp lielākām grupām kriminālnoziedznieku, no kuriem mūsu grupai nācās 
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ciest daudz pārestību. Pēc padomju konstitūcijas gan aizliegts apvienot 
politiskās ar kriminālām etapām. Bet tas uz papīra...

Katrā punktā neskaitāmas pārmeklēšanas. Pēdīgi atņēma pat visas ceļa 
somas, atņēma pat jostas siksnas (to vietā iedodot auklas, lai apjoztos), izgrieza 
āķus, pogas no biksēm utt. Rezultātā katram palika mazs sainītis. Ceļā no 
mūsu grupas saslima un palika atpakaļ četri – divas sievietes un divi vīrieši 
– Izaksons100 un aktieris Šats101, tā kā no mūsu grupas galīgā nometināšanas 
punktā (Storoževskas sādžā Komi apgabalā) mēs nonācām skaitā 13 cilvēki. 
Mūsu pavadošā sardze mūs nodeva vietējam NKVD. Katram tika izdota 
personīgā kartiņa. Tanī bija norādīts, ka mums ir tiesības uzturēties tikai 
Storoževskā un tās rajonā, ka mums ir uzlikts par pienākumu reizi nedēļā 
ierasties NKVD reģistrēties un ka mēs būsim padoti tūlītējam arestam, ja 
iztrūks reģistrēšanās zīmoga. Un tā mēs nonācām “brīvībā”. Šeit jau mums 
bija iespējams saņemt ziņas no ārpasaules. Katrs uzsāka meklēt savus 
piederīgos – rakstiski caur paziņām Savienībā, kas pēc vairākiem mēnešiem 
tomēr visiem izdevās. Šeit mēs uzzinājām par notikumiem pasaulē. Katram 
ar lielām grūtībām izdevās atrast vietu pārnakšņošanai. Iedzīvotāji ļoti 
nabadzīgi, vairums vīriešu bija aizgājuši karā. Bez dzīvokļa īres maksas nācās 
vēl dot mantas un produktus. Es, piemēram, atdevu saimniecei petroleju un 
malku, kuru man neregulāri izsniedza manā darba vietā. Dabūju samērā 
vieglu darbu, jo valstī bija liels inteliģento darbinieku trūkums. Visas iestādes 
bija koncentrētas sādžas centrā, bet dzīvot nācās nomalē. Storoževskas sādža 
ir apmēram kādus 140 kilometrus no apgabala lielākās pilsētas Siktivkaras, 
ar kādiem 30 000 iedzīvotāju. Satiksme ar pilsētu norit tikai zirgiem, kuri 
pieder vai nu kolhoziem, vai kādām iestādēm. Privātām personām – sādžas 
iedzīvotājiem – zirgi nepiederēja (visi bija noņemti kolhoziem). Vasarā (no 
maija līdz augustam) uz pilsētu gāja kuģītis divas reizes nedēļā, bet ūdens 
krituma laikā tas pavisam negāja. Mūsu cilvēki pavisam reti nokļuva 
pilsētā, tikai dienesta darīšanās, jo mums nebija tiesības atrauties no darba. 
Storoževskā skaitījās ap 1300–1500 iedzīvotāju. Tie dzīvoja vienistabu, dēļu 
sasistās un jau stipri sabojājušās būdās, jo materiālu remontam (dēļus, logu 
stiklus u.c. būvmateriālus) nevarēja dabūt. Lielinieku 30-gadīgais valdīšanas 
laikā sādžā nebija nevienas jaunas dzīvojamās mājas. Visai primitīvas dzīves 
ērtības, iekārta un saimn[iecības] piederumi. Dzīves apstākļi gluži tādi paši 
kā 17. gadusimtā! Manā “dzīvoklī” dzīvoja večiņa – saimniece, komijiete 
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(tie ir zirjānieši), viņas meita ar 3-gadīgu meitenīti un divas, dažreiz trīs 
traktoristes. Gulējām uz krāsns, uz grīdas vai uz šaura sola. Aukstuma dēļ 
(logi bija izdauzīti un aiznagloti dēļiem, kartonu vai aizbāzti lupatām) neviens 
neizģērbās. Citi mani līdztautieši dzīvoja apmēram tādos pašos apstākļos. 
Ziema šeit turpinājās gandrīz 9 mēnešus, sals dažreiz sasniedza 47 grādus. 
Rudeņos necaurejami dubļi. Tikai divām centra ielām ir dēļu gaitenis un tas 
pats tikai vienā pusē. 

Attēlošu mūsu nelielās grupas bēdīgo likteni, kurai, apstākļu radītai, bija 
jādzīvo kopā nebrīvībā piecus gadus. Šī bezcerīgā dzīve ir raksturīga arī 
citām grupām, kuras bija “iekārtojušās” citās vietās bezgalīgā “matuškā102 – 
Krievijā” zem NKVD uzraudzības.

Pēc izsūtīšanas termiņa izbeigšanās neviens faktiski nekļūst brīvs (esi tikai 
atbrīvots no pieteikšanās ik nedēļas NKVD) un tam jāpaliek savā darba vietā. 
Tas no “izsūtītā” pārvēršas par “pārvietoto”.

Mūsu grupā bija:
1) Raņķa kundze103, bij[usī] Rīgas sabiedriskā darbiniece. Viņa iekārtojās 

par šuvēju seļsoveta104 darbnīcā. Viņa tur ilgi nestrādāja. Viņu nodeva 
cita šuvēja it kā par to, ka tā negatīvi atsaukusies par padomju iekārtu 
(acīmredzama provokācija!), un viņu nosūtīja tiesāšanai uz Siktivkaru, kur 
tā pazuda bez vēsts.

2) Grīnblata kundze105 – zobārste no Rīgas ārstniecības institūta, gados jau 
stipri paveca un strādāt nespējīga. Dzīvoja nabadzībā. Uzzinājusi savas uz 
Sibīriju izsūtītās meitas un znota adresi, ar lielām grūtībām dabūja atļauju 
izbraukt pie viņiem.

3) Latsons106 – tirgotājs no Rīgas. Sākumā dabūja darbu valsts zemkopības 
fermā, kur strādāja pa vasaras mēnešiem, bet vēlāk viņam izdevās iekārtoties 
par grāmatvedi Siktivkarā.

4) Jansons – bij[ušais] kažokādu darbnīcas īpašnieks Rīgā, bij[ušais] 
lidotājs. Viņš iekārtojās par atslēdznieku MTS (mehāniski tehniskā stacija) 
turpat sādžā; dzīvoja badā un bieži slimoja. Pēdīgi viņu skāra paralīze. Viņa 
sieva un divi dēli (trešais turpat nomira)107 bija izsūtīti un strādāja raktuvēs 
netālu no Baikāla ezera.

5) Markuss108 – inž[enieris] ķīmiķis, iekārtojās tuvējā Bogorodskas sādžā 
pie LPH109 (meža rūpn[iecības] saimniecībā). Viņu apvainoja “sabotāžā” 
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un nosūtīja uz labošanas nometni (tauta to nosaukusi par “iznīcināšanas” 
nometni – par tās stingro režīmu). Tur viņš aizgāja bojā.

6) Dolgopoļskij110 – bij[ušais] finieru rūpnieks Rīgā. Iekārtojās par 
kokkrāvēju, tika apvainots “zādzībā” un nosūtīts uz Siktivkaru, un tur 
cietumā nomira.

7) Jānis Roze111 – bij[ušais] vecākais darbinieks Latvijas Bankā Rīgā. 
Iekārtojās kā rēķinvedis linu punktā. Pēc ilgiem meklējumiem uzzināja par 
viņa sievas un vienīgā dēla nāvi, kuri abi bija izsūtīti uz Sibīriju.112 Viņš nebija 
nomierināms, cieta no melanholijas, vientulības; pēdīgi viņa nervi neizturēja, 
un viņš savā istabā pakārās.

8) Keilman113 – bij[ušais] mežrūpnieks. Dabūja vietu kā grāmatveža palīgs 
MTS (meh[āniski] tehniskā darbnīcā). Viņa priekšnieks to vajāja, meklēja 
iemeslu, lai to “iznīcinātu”, jo viņš bija pārāk godīgs viņa zaglīgā apkārtnē. Ar 
Tresta palīdzību viņam izdevās pārcelties uz tādu pašu vietu uz Siktivkaru.

9) Neimanis114 – bij[ušais] Rīgas tirgotājs. Krievu valodas neprašanas 
dēļ nespēja dabūt pastāvīgu vietu un dzīvoja kā gadījuma strādnieks (raka 
bedres, tīrīja izrakumu bedres, strādāja kā nesējs u. tml.). Dzīvoja nabadzībā, 
nevarēja dabūt pastāvīgu dzīvojamo vietu, un viņam nācās pavadīt naktis 
vecos šķūņos, pirtīs – arī lielā salā. Tā viņu atrada kādā pirtī nosalušu.

10) Garfinkel115 – bij[ušais] ebreju ģimnāzijas Rīgā direktors. Strādājis 
dažādās vietās par rēķinvedi. Saslima ar tuberkulozi un nomira. Rīgā viņš 
svēra 130 kilogramus, bet, kad mira, viņam bija tikai kauli un āda. Viņa sieva 
un meita116 izsūtīti uz Sibīriju.

11) Joffel117 – bij[ušais] Rīgas tirgotājs. Pieņēma vietu kā rēķinvedis 
Maslopromā (eļļas rūpn[iecība]). Kad atstāju Storoževsku, viņš bija vienīgais 
no mūsu, latviešu, grupas, kas tur palika, tā kā viņa priekšniecība viņu uz 
citu vietu nelaida.

12) Zariņš118 – bij[ušais] mehāniskās darbnīcas īpašnieks Rīgā; iekārtojas 
par atslēdznieku Mestpromā.119 Pie viņa izdarīja kratīšanu un atrada zem 
pēļa pāri labības saiņu, kurus viņš tur bija palicis, lai varētu vieglāk gulēt. Bet 
viņu apvainoja kolhoza labības “zādzībā”, tiesāja un nosūtīja uz pārmācības 
cietumu Siktivkarā, kur gan viņš turpināja strādāt kā atslēdznieks. PSR 
Savienībā ir liels labu speciālistu trūkums, kādēļ tādus tik ātri nelikvidē.

Man izdevās iekārtoties par tehnoruka (tehn[iskā] vadītāja) palīgu LPH 
(mežrūpn[iecības] saimn[iecība]), bet drīz mani pārcēla par grāmatveža 
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vietnieku. Pateicoties manai darba prasmei, manam vecumam, – noturējos 
darbā, neskatoties uz visādām “lamatām” no citu strādnieku puses. No bada 
mani izglāba pārtikas pakas, kuras man sūtīja no Amerikas mani piederīgie.

Tāds ir mūsu mazās rīdzinieku grupas bēdīgais liktenis, kas bija izdzīta 
no savas dzimtas vietas, cieta un gāja bojā svešumā.

Pad[omju] Savienībā ir liels visādu speciālistu trūkums; sevišķi tas 
sajūtams tālu no centriem. Parasti vidējs štata darbinieks, partijas cilvēks, no 
komsomļciem, ar zemāko izglītību, aiziet “specializēties” 3 mēnešu kursos, 
lai iegūtu ‘‘tehnoruka”, “plānotāja”, “vecākā grāmatveža” vai pat ‘‘jaunākā 
ārsta”(!) nosaukumu, tāpat “normēšanas inženiera” (!), “mehanizācijas 
inženiera”, “jaunākā prokurora”, “tautas tiesneša” u. tml. specialitātes. Pa 
lielākai daļai tie ir neapdāvināti, nemākulīgi un nespējīgi strādnieki, bet – part-
ijas cilvēki! Un tā ir mūsu “priekšniecība”! Viņu devīze bija: “Darbs muļķus 
mīl”, un viņi stipri izmantoja mūsu darbu, mūsu zināšanas. Viņu izturēšanās 
pret izsūtītiem parasti bija rupja, naidīga – šī sajūta viņos bija mazāk tādēļ, 
ka mums bija “buržuju” psiholoģija, bet vairāk viņu mazvērtības sajūtas dēļ 
mūsu priekšā.

Man vēl, uzturoties Siktivkarā, neilgi pirms manas bēgšanas man izdevās 
satikties ar maniem līdzgaitniekiem – Zariņu un Latsonu. No viņiem uzzināju, 
ka Siktivkarā un apkārtnē lielinieki “sadzinuši” jaunas partijas latviešu, 
kuri bija palikuši pie vāciešiem. Viņi “tīrīja” Latviju no iedzīvotājiem, kas 
bija “sasirguši” ar hitlerismu. Mēs satikām dažus uz ielas: kādu inženieri no 
VEF’a120, daudz inteliģences, sevišķi sievietes. Dzīvoja viņi visi no tā, ko ieguva, 
likvidējot savas nedaudzās lietas, un iekārtojās vietās (tie, kas prata krieviski), 
bet tādu bija tikpat kā nemaz. Kāds vecītis, bij[ušais] namsaimnieks, sēdēja ar 
izstieptu roku, lūdzot dāvanas. Tāda bija jaunā lielinieku rīcība, lai iznīcinātu 
valsts pamatiedzīvotājus – un tā pieņēma diezgan prāvus apmērus. Latvija 
tika iznīcināta no latviešiem...! Dum spiro, spero!121 Miesas uzvara pār garu.

Ja Jums, augsti godāts sūtņa kungs, interesētu papildu atsevišķas epizodes 
par mūsu spaidu ceļojumiem, epizodes no mūsu nometņu dzīves vai atsevišķu 
personu likteņiem, esmu vienmēr gatavs Jums pakalpot. Varbūt atcerēšos un 
spēšu sniegt vajadzīgās ziņas – par tumšo dzīvi un mūsu tautiešu bojāeju.

Laipni lūdzu neatteikties nosūtīt norakstu no manām atmiņām mūsu 
augsti godātam sūtnim Londonā,122 kas man to lūdza. Tāpat lūdzu apstiprināt 
šīs vēstules saņemšanu.
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4 Latvijas Tirgotājs. 1925. 1. maijs; 1930. 15. okt.
5 Paziņojums. Valdības Vēstnesis. 1932. 10. marts; Ekonomists. 1939. 1. janv.
6 Valdības Vēstnesis. 1935. 1. jūn. Iespējams, minētā Anna bija N. Joelsona māsa Anna Joelsone. 

Vēl viņam Rīgā dzīvoja māsa Fanija un brālis Bērs (Bernhards).
7 Ziedojumi Aizsargu organizācijai. Latvis. 1934. 29. maijs; Uzvaras laukuma talcenieki. Latvijas 

Kareivis. 1936. 11. nov.; Rīgas namīpašnieku ziedojumi Uzvaras laukuma izbūvei. Mūsu 
Īpašums. 1936. 13. nov. 

8 Vedomosti Prezidiuma Verhovnogo Soveta LSSR. 1940. 1 nojabrja.
9 Darbs. 1940. 22. okt.

10 Sk.: LNA, 1987. f. (Rīgas pilsētas iedzīvotāju izsūtīšanas lietas), 1. apr., 15863. l., 1.–50. lp. Lietā 
esoša biogrāfiskā informācija izmantota arī citās vietās ievadā un komentāros.

11 Sk.: Ziņas par dažu aizvesto likteni. Laiks. 1951. 11. apr.; Deportēto latviešu bojā eja. Acu 
liecinieka stāsts par latviešu likteni spaidu darbu nometnēs padomijā. Laiks. 1951. 10.,  
13. okt.; Baiga vēsts no viņpasaules. Latvju Vārds. 1951. 19. apr.; Viens, kas izglābies, stāsta. 
Latvju Vārds. 1951. 25. okt.; Satriecoša vēsts. Latvija. 1951. 14. apr.; Deportētie latvieši nāves 
ēnā. Latvija Amerikā. 1951. 17. okt.; Ziņas par Solikamskas nometnē ieslodzītajām personām. 
Latvju Ziņas. 1951. 11. okt.; Latvieši tālo ziemeļu vergu nometnēs. Latvju Ziņas. 1951. 18. okt.

12 LVVA, 293. f., 1. apr., 2441. l., 1.– 97. lp.
13 Samērā daudz ir publicēts latviešu tautības bijušo ieslodzīto atmiņas par Soļikamskas soda 

nometnēs pavadīto laiku. Sk., piemēram: Urtāns, V. Gribu, lai to uzzina. Karogs. 1988. Nr. 9; 
Alks, O. Mūžs viesuļu vērpetēs: atmiņu stāsts. Rīga, 2001; u.c. 

14 Arī nākamo liecību par Latvijas pilsoņu likteni Soļikamskas soda nometnēs 1953. gadā 
sniedza Boruhs (Boriss) Minkovičs (dz. 1915. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī māte; atbrīvots  
1946. gada 14. jūnijā, tāpat kā N. Joelsons), kuram arī bija izdevies izkļūt no PSRS. Viņa 
sarakstītā nodaļa “Latvijas ebreji izsūtījumā Sibīrijā” tika ievietots Telavivā izdotajā grāmatā 
“Ebreji Latvijā” (publicēta ivritā). Fragmentus sk.: Bobe, M. Ebreji Latvijā. Rīga: Biedrība 
“Šamir”, 2006, 222.–224. lpp.
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15 Exodus – Izceļošanas grāmata, arī aiziešana, iziešana (grieķu val.).
16 Mūsdienās savrupmājā Rīgā, Darba ielā 2, izvietota Ķīnas Tautas Republikas vēstniecības 

Tirdzniecības pārstāvniecība.
17 Rahele Joelsone (dz. 1884. gadā  Maskavā), nogalināta nacistiskās okupācijas laikā 1941. gadā 

holokaustā.
18 Domāts “Gosbez” – abreviatūra no “Gosudarstvennaja bezopasnostj” – valsts drošība (krievu 

val.); tas bija PSRS Iekšlietu tautas komisariāta karaspēks, kas realizēja akciju.
19 SSR – abreviatūra vārdiem “Sovetskaja Socialisticheskaja Respublika” – Padomju Sociālistiskā 

Republika (krievu val.).
20 Dokumentā nepareizi – Kamenska.
21 Iespējams, runa ir par bijušo Ārlietu ministrijas Administratīvā departamenta direktoru 

Teodoru Anševicu (dz. 1900. gadā), kurš 1941. gada 20. jūnijā pie Juhnovas mēģināja 
izdarīt pašnāvību, ielecot upē. Par “bēgšanas mēģinājumu no konvoja” ieslodzīts Suzdaļas 
cietumā, kur miris 1942. gada 23. janvārī. T. Anševics gan nebija latviešu tautas apvienības 
“Pērkonkrusts” biedrs, taču iespējams, ka N. Joelsons kļūdījies, ko arī pats pieļauj.

22 Runa ir par Sarkanās armijas 24. Teritoriālā strēlnieku korpusa karavīriem, bijušās Latvijas 
armijas virsniekiem, kurus apcietināja karaspēka vasaras nometnē Litenes pagastā un citur 
un kuri tika deportēti galvenokārt uz Noriļskas soda nometnēm.

23 Hermanis Albats (dz. 1879. gadā), Latvijas diplomāts, 1920.–1923. gadā ārlietu ministra biedrs, 
1925.–1926. gadā Ārlietu ministrijas pārvaldnieks, 1925.–1940. gadā sūtnis pie Svētā Krēsla ar 
sēdekli Rīgā. Miris 1942. gadā 9. februārī Vjatkas soda nometnēs.

24 Iespējams, domāts Berka Sekuns (dz. 1875. gadā izvests no Rīgas), miris 1942. gada  
9. decembrī Vjatkas soda nometnēs.

25 Abi tika nosūtīti uz Vjatkas soda nometnēm.
26 Molotova – Permas nosaukums 1940.–1957. gadā.
27 Leo Levšteins (dz. 1873. gadā, izvests no Rīgas), miris Soļikamskas soda nometnēs 1941. gada 

27. jūlijā.
28 Jānis Sniķers (dz. 1877. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī kundze), miris Soļikamskas soda 

nometnēs 1942. gada 11. aprīlī.
29 Jāzeps Nahmans Segals (dz. 1881. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī ģimene), miris ceļā uz 

soda nometni 1941. gada 8. jūlijā.
30 Komandējums (krievu val.). 
31 Vojska vnutrennej ohrani respubliki – Republikas iekšējās apsardzības karaspēks jeb Iekšlietu 

tautas komisariāta karaspēks (krievu val.), viens no tā uzdevumiem bija ieslodzījuma vietu 
apsardzība un ieslodzīto konvojēšana.

32 Oriģinālā krievu valodā šis vārds ir latvijcev – Latvijas iedzīvotāju.
33 Tehnicheskij rukovoditelj – tehniskais vadītājs (krievu val.). 
34 Domāta deva.
35 Hermanis Vasermanis (dz. 1874. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī ģimene), ārsts, 1946. gadā 

atgriezās Latvijā, atkārtoti izsūtīts, miris nometinājumā 1950. gada 21. novembrī.
36 Roberts Hofs, ārsts, izsūtīts 1941. gada 14. jūnijā, pēc dažām ziņām, pēc kara atgriezās Latvijā; 

nav iekļauts publicētajos represēto sarakstos.
37 Eduards Jākobsons (dz. 1893. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī ģimene), ārsts, ieslodzīts 

Molotovas cietumā, pēc tam Soļikamskas soda nometnēs, no kurām atbrīvots 1954. gadā, 
miris nometinājumā 1956. gada 14. februārī.

38 Komjaunietis (krievu val.).
39 Nojs Maizels (dz. 1891. gadā, izvests no Rīgas), Saeimas deputāts, ārsts, 1942. gada 14. martā 

piespriesti 10 gadi ieslodzījuma, no 1951. gada nometinājumā Novosibirskas apgabalā, miris 
1952. gadā. 

40 Atmiņu autors kļūdījās, jo Eižens Finks (dz. 1885. gadā, izvests no Rīgas), fotodarbnīcas 
īpašnieks un zīlnieks, neaizgāja bojā; piespriests nāvessods, kas vēlāk nomainīts ar 8 gadiem 
ieslodzījuma, 1954. gadā atbrīvots. Miris 1958. gadā Rīgā.

41 Oriģinālā krievu valodā šis vārds ir sootchechestvenniki. 
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42 1951. gada 12. jūlijā N. Joelsons informēja sūtniecību, ka atcerējies šī cilvēka vārdu, tas bija Jūlijs 
Marsons (dz. 1875. gadā), bet znots Bruno Pavasars (1896–1978) 1935.–1937. gadā bija Finanšu 
ministrijas Tirdzniecības un rūpniecības departamenta direktors, vēlāk ģenerālkonsuls 
Ļeņingradā, pēc tam – Roterdamā.

43 Emīlija Benjamiņa (dz. 1881. gadā, izvesta no Rīgas), laikraksta “Jaunākās Ziņas” īpašniece, 
mirusi 1941. gada 22. septembrī.

44 Īzaks Taubins (dz. 1886. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī kundze), miris Soļikamskas soda 
nometnēs 1942. gada 23. februārī.

45 Filips (Faivišs) Lackis (dz. 1885. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī ģimene), zvērināts advokāts, 
vadošs ebreju organizāciju darbinieks. 1942. gada 18. aprīlī piespriesti 5 gadi izsūtījuma, miris 
1942. gada 5. maijā Kanskā.

46 Domāts ārsta Latvijas Universitātes profesora Pētera Sniķers (1875–1944) dēls Alfs (dz.  
1920. gadā, izvests 1941. gada 14. jūnijā no Rīgas), miris Soļikamskas soda nometnēs  
1942. gada 20. novembrī.

47 Mozus Taubins (dz. 1886. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī ģimene), miris Soļikamskas soda 
nometnēs 1949. gada 3. februārī. 

48 Moisejs Pragers (dz. 1885. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī ģimene) piespriests nāvessods, 
nošauts 1942. gada 16. novembrī.

49 Represēto sarakstos tādas personas nav.
50 Roberts Jansons (dz. 1887. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī ģimene) pēc Soļikamskas 

nometnēm kopā ar N. Joelsonu bija izsūtījumā Komi Autonomajā Republikā, miris 1946. gada 
13. novembrī.

51 Konkrētu personu neizdevās konstatēt. Soļikamskas soda nometnēs ieslodzījumā atradās no 
Rīgas izsūtītie Jānis Jansons (dz. 1891. gadā, miris 1942. gada 15. maijā), Harijs Voldemārs 
Jansons (dz. 1908. gadā, miris 1941. gada 16. decembrī), Jānis (Žanis) Jansons (dz. 1876. gadā, 
miris 1941. gada 16. augustā), Kārlis Jansons (dz. 1890. gadā, nošauts 1942. gada 18. jūnijā) un 
Mārtiņš Jansons (dz. 1898. gadā, nošauts 1942. gada 6. aprīlī).

52 Rāvējslēdzējs (vācu val.).
53 Herberts Jākobsons (dz. 1892. gadā, izvets no Rīgas, izsūtīta arī ģimene), Latvijas armijas Kara 

tiesas virsprokurora palīgs, 1924.–1940. gadā Kara tiesas priekšsēdētājs, miris Soļikamskas 
nometnēs 1942. gada 4. janvārī. 

54 Iespējams, domāts Frīdrihs Jēkabsons (dz. 1874. gadā, izvests no Rīgas Jūrmalas), atvaļināts 
Latvijas armijas pulkvedis, 5. Rīgas aizsargu pulka bataljona komandieris, miris Soļikamskas 
nometnēs 1941. gada 17. novembrī.

55 Arkādijs Baumans (dz. 1893. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī ģimene), apavu veikala 
īpašnieks, atbrīvots no nometinājuma 1957. gadā. 

56 Domāti tekstilpreču rūpnieki.
57 Ābrams Zeba (dz. 1879. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī ģimene), miris Soļikamskas 

nometnēs 1941. gada 19. decembrī. 
58 Ichoks Press (dz. 1874. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī kundze), miris Soļikamskas 

nometnēs 1941. gada 8. novembrī.
59 No Rīgas uz Soļikamskas soda nometnēm bija izvests Jēkabs Jofe (dz. 1878. gadā, izsūtīta 

arī ģimene, miris 1941. gada 4. decembrī) un Dāvids Joffe (dz. 1869. gadā, miris 1942. gada  
22. janvārī). 

60 Leizers Firksers (dz. 1868. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī ģimene), miris Soļikamskas 
nometnēs 1941. gada 24. augustā.

61 Kārlis Baginskis (dz. 1895. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī ģimene), miris Soļikamskas 
nometnēs 1945. gada 23. septembrī.

62 Juris Vagelis (dz. 1861. gadā, izsūtīts kopā ar meitas ģimeni no Rīgas), miris Novosibirskas 
apgabalā 1942. gadā. 

63 Eduards Krūmiņš, filca un cepuru fabrikas īpašnieks, represēto sarakstos nav.
64 Gustavs Plato (dz. 1871. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī ģimene), miris 1942. gada  

3. janvārī.
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65 Rido Koppels (dz. 1879. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī kundze), miris Soļikamskas 
nometnēs 1942. gada 7. janvārī. 

66 1941. gada 14. jūnijā bija apcietināti un izvesti brāļi Artūrs Olders (dz. 1897. gadā, izsūtīta arī 
ģimene) un Arvīds Olders (dz. 1899. gadā, izsūtīta arī ģimene) no Alūksnes Valkas apriņķī.

67 Eliass Birkhāns (dz. 1874. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī ģimene), miris 1942. gada  
25. maijā. 

68 Arnolds Ārons Hofs (dz. 1898. gadā, izvests no Rīgas), atbrīvots 1945. gada decembrī.
69 Edgars Arvīds Mahtuss (dz. 1903. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī ģimene), 1946. gadā 

atbrīvots. 
70 Šoloms Šmits (dz. 1891. gadā, izvests no Rūjienas, izsūtīta arī kundze), no 1945. gada 

nometinājumā, atbrīvots 1956. gadā.
71 Movša Zelmans-Jankelevičs (dz. 1876. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī ģimene), miris  

1942. gada  18. martā.
72 Represēto sarakstos tādas personas nav.
73 Domāta konservu fabrika “Arnold Sorensen”.
74 Soļikamskas soda nometnēs atradās no Rīgas izsūtītie Jakovs Rabinovičs (dz. 1885. gadā, 

izsūtīta arī ģimene, miris 1943. gadā), Šoloms Rabinovičs (dz. 1872. gadā, izsūtīta arī kundze, 
miris 1942. gada 8. februārī) un Zalmans Rabinovičs (dz. 1892. gadā, izsūtīta arī ģimene, miris 
1941. gada 6. jūlijā).

75 Originālā krievu valodā: tak nazivajemoj volchjej diviziji – tā sauktās vilku divīzijas. Iespējams, 
domāts kāds no Latvijas Skautu Centrālās organizācijas jaunākās vecuma grupas – “Vilcēnu” 
– vadītājiem.

76 Georgijs Kuzņecovs (dz. 1875. gadā, izsūtīta arī kundze), miris 1941. gada 21. novembrī.
77 Vasīlijs Gusevs (dz. 1881. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī kundze), miris 1942. gada  

3. novembrī.
78 Sergejs Vahramejevs (dz. 1892. gadā, izvests no Rīgas, ģimene 1941.–1956. gadā izsūtījumā), 

licencēts pieaugušo deju skolotājs, atbrīvots no Soļikamskas soda nometnēm 1943. gadā. 
79 Jakovs Čagadajevs (dz. 1886. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī ģimene), privātadvokāts, 

miris 1942. gada 3. jūnijā. 
80 Marks Mendelis Hilmans (dz. 1882. gadā, izvests no Rīgas), zvērināts advokāts, 1942. gada 

6. maijā piespriesti 5 gadi izsūtījuma, ko izcietis Kanskā Krasnojarskas novadā, 1956. gadā 
atbrīvots.  

81 Ansis Petrevics (dz. 1882. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī kundze), zvērināts advokāts, 
Saeimas deputāts, 1925.–1926. gadā tieslietu ministrs, miris Soļikamskas nometnēs  
1941. gada 27. novembrī. 

82 Leopolds Joelsons Maksima dēls (dz. 1878. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī kundze), miris 
Soļikamskas nometnēs 1942. gada 25. oktobrī.

83 Izidors Frīdmans (miris 1933. gadā), banku darbinieks, strādāja arī Latvijas Bankā, Valsts krāj- 
un kredītbankas direktors, cieši sadarbojās dažādu valstisku projektu realizācijā ar finanšu 
ministru Ringoldu Kalningu, kurš viņam pilnībā uzticējās.

84 Vienīgas no finanšu ministriem (1931. un 1933.–1934. gadā), kurš bija izsūtīts 1941. gada  
14. jūnijā no Rīgas un varēja sākotnēji tikt nosūtīts uz Soļikamskas nometnēm, bija Jānis 
Annuss (1883–1964). Iespējams, ka N. Joelsons šo teikumu attiecinājis uz J. Frīdmanu, kurš  
R. Kalninga ārzemju komandējumu laikā dažkārt izpildīja dažus ministra uzdevumus.

85 Aleksandrs Meiersons (dz. 1893. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī ģimene), miris 1942. gada 
1. maijā.

86  Jēkabs Sapugo (dz. 1878. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī kundze, miris 1942. gada  
15. martā), Leizers (dz. 1881. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī ģimene, miris 1941. gada  
13. decembrī) un Zālamans Sapugo (dz. 1883. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī ģimene, miris  
1942. gada 24. janvarī).

87  Domāti no Rīgas izsūtītie Meilahs Šomers (dz. 1892. gadā, izsūtīta arī ģimene, miris  
1941. gada 3. decembrī) un Jeremejs Šomers (dz. 1905. gadā, izsūtīta arī ģimene, pēc 
Soļikamskas nometnēm bija nometinājumā, atbrīvots 1960. gadā).
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88 Alumīnija trauku fabrika, kas piederēja Sapugo un Šomeru ģimenēm.
89 Leonīds Meiersons (dz. 1899. gadā, izvests no Rīgas), aktīvs cionists, publicists, par 

bēgšanas mēģinājumu 1941. gada 17. septembrī piespriests nāvessods, nošauts 1941. gada  
28. novembrī.

90 L. Meiersons bēga 1941. gada 3. augustā no “ceļu darbiem” kopā ar krievu tautības Latvijas 
pilsoni Aleksandru Mihailovski (dz. 1896. gadā Krustpilī, izvests no Rīgas, sodīts ar nāvi 
kopā ar L. Meiersonu) nolūkā pāriet robežu un izkļūt no PSRS. Notverti tajā pašā dienā  
10 km no bēgšanas vietas. 

91  Enfant terrible – šausmīgais bērns (franču val.). Apzīmējums, ko lieto attiecībā uz savā 
nozarē veiksmīgām personām, kuru veiksme saistīta ar spītību, uzstājību, drošu uzstāšanos, 
uzņēmību.

92  Iespējams, domāts Andrejs Veckalns (dz. 1879. gadā, izvests no Rīgas), 1942 gada 18. maijā 
Soļikamskas soda nometnēs izpildīts piespriestais nāvessods. 

93  Jādomā, šeit atmiņu autors kļūdījies, jo jurists Eduards Brikovskis bija Tieslietu ministrijas 
pārvaldnieks un periodiski – notāra vietas izpildītājs, taču viņš mira 1947. gadā bēgļu 
nometnēs Vācijā, kā arī nekad nebija ministrs (tiesa, ministrijas pārvaldnieks, taču jebkurā 
gadījumā viņš neatradās padomju ieslodzījumā). 

94  Ludvigs Adamovičs (dz. 1884. gadā, izvests no Rīgas), luterāņu mācītājs, LU docents, 
Teoloģijas fakultātes dekāns, 1934.–1935. gadā izglītības ministrs. Piespriests nāvesods, 
nošauts 1942. gada 17. maijā.

95  Oriģinālā krievu valodā: “Skoreje bi vsju etu ostaljnuju svoloch tak!” 
96 Gulēšanai domātas nāras barakās (krievu val.).
97  N. Joelsona “lietas izmeklēšanu” izmeklētājs Beinars sāka 1941. gada 18. decembrī plkst. 

20.15, un pabeidza plkst. 23.30, apsūdzētajam parakstot nopratināšanas protokolus un 
pilnībā atzīstot sevi par “vainīgu”.

98 Domāta Sevišķā apspriede.
99  Socialno opasnij element – sociāli bīstams elements (krievu val.)

100 Represēto sarakstos tādas personas nav.
101 Iespējams, Šloms Šatcs (dz. 1876.  gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī kundze), bija Soļikamskas 

soda nometnēs, miris 1942. gada 6. aprīlī. 
102 Māmiņa (krievu val.), krievu valodas retorikā bieži lietots apzīmējums, lai apliecinātu 

lietotāja dziļās jūtas pret dzimteni, šeit – ironiskā nozīmē. 
103 Marija Raņķe (dz. 1881. gadā, izvesta no Rīgas), grāmatnīcas īpašnieka Augusta Raņķa 

atraitne, bijusi Soļikamskas soda nometnēs, LVA esošajos izsūtīto sarakstos nav.
104 Lauku jeb ciema (sādžas) padome (krievu val.).
105 Gita (Gitele) Grīnblate (dz. 1878. gadā, izvesta no Rīgas), zobārste, atbrīvota 1947. gada  

15. janvārī.
106 Jānis Arnolds Latsons (dz. 1890. gadā, izvests no Rīgas), atbrīvots 1946. gada 21. aprīlī.
107 Alma Jansone (dz. 1895. gadā), Aleksandrs Jansons (1918–1944), Nikolajs Jansons (dz.  

1921. gadā) un Roberts Jansons (dz. 1923. gadā). Visi, izņemot mirušo Aleksandru Jansonu, 
atbrīvoti 1958. gadā. 

108 Represēto sarakstos tādas personas nav.
109 Lesnoje promishlennoje hozjai stvo – meža  rūpniecības saimniecība (krievu val.).
110 Ruvims Dolgopoļskis (dz. 1902. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī kundze), miris 1946. gada 

19. februārī.
111 Jānis Roze (dz. 1888. gadā, izvests no Rīgas), bijis Soļikamskas soda nometnēs, līdz šim citu 

ziņu nebija.
112 Valentīna Roze (dz. 1899. gadā) un Raimonds Roze (dz. 1928. gadā), līdz šim ziņu nebija. Sk.: 

Aizvestie.. 500. lpp.
113 Rahmiels Keilmans (dz. 1891. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī ģimene), atbrīvots 1956. 

gada 26. aprīlī.
114 Iespējams, Ārons Neimans (dz. 1888. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī ģimene), bija 

Soļikamskas soda nometnēs, miris 1943. gadā.
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115 Šloms Hiršs Garfinkels (dz. 1896. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī ģimene), 1942. gada  
14. martā piespriesti 5 gadi izsūtījuma. 

116 Elizabete Garfinkela (dz. 1899. gadā), mirusi izsūtījumā 1942. gada 22. martā; Sulamite 
Garfinkela (dz. 1922. gadā), izsūtīta, citu ziņu nav.

117 Benjamins Jofels (dz. 1904. gadā, izsūtīta arī ģimene), pēc ieslodzījuma nometnēs atradās 
nometinājumā Krasnojarskas novada Kanskas rajonā, atbrīvots 1956. gadā. 

118 Iespējams, Augusts Zariņš (dz. 1885. gadā, izvests no Rīgas, izsūtīta arī ģimene), bija 
Soļikamskas nometnēs, 1942. gadā piespriesti 5 gadi izsūtījuma, līdz šim citu ziņu nebija. 

119 Mestnaja promischlennostj – vietējā rūpniecība jeb ražošana (krievu val.).
120 Valsts Elektrotehniskā fabrika Rīgā.
121 Dum spiro, spero – kamēr elpoju, ceru (latīņu val.).
122 Latvijas sūtnis Londonā 1933.–1963. gadā bija Kārlis Zariņš (1879–1963).

Ēriks Jēkabsons 

verschleppung am 14. juni 1941 in das straflager 
solikamsk: eine aussage des lettischen staatsbürgers 

jüdischer nationalität nochum joelson
Am 14. Juni 1941 erreichten die Repressalien des Sowjetregimes gegen 

die Einwohner der von der Sowjetunion okkupierten und annektierten 
baltischen Staaten ihren Höhepunkt. Mehr als 15 000 Einwohner Lettlands 
wurden verhaftet und in Straflager verschleppt, wobei es unter ihnen auch 
zahlreiche Vertreter nationaler Minderheiten gab. Die größte Gruppe unter 
diesen bildeten die Juden. Die Anzahl der Letten unter den verschleppten 
Personen betrug 81,2%, die der Juden – 11, 7%, d. h. 1771 Personen. Von allen 
jüdischen Einwohnern Lettlands wurden fast 2% verhaftet oder „administrativ 
deportiert“. Einer von ihnen war Nochum Joelson Rafaels Sohn. Er wurde 
am 20. August 1881 in Jakobstadt (heute: Jēkabpils) geboren. 1911 absolvierte 
er sein Studium am Rigaer Politechnischen Institut als Ingenieur und 
eröfnete 1912 in Moskau sein industrielles Unternehmen für Herstellung von 
Radspeichen. Nach dem ersten Weltkrieg gelang es Joelson, nach Lettland 
zurückzukehren. In Riga gründete er sein Unternehmen “Baltische Fabrik für 
Herstellung von Speichen, Sonnen- und Regenschirme N. S. Joelson”.

Bald nach der sowjetischen Okkuaption wurde sein Eigentum 
nationalisiert, und er selbst am 14. Juni 1941 verhaftet und in das Straflager 
in Solikamsk verschleppt. Im Juni 1946 wurde er entlassen, jedoch ohne das 
Recht, in die Heimat zurückzukehren. Am 31. März 1951 wandte er sich 
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von Israel aus mit einem Schreiben, worin er in Kürze das von ihm erlebte 
schilderte, an die Lettische Gesandschaft in Washington. Nach dem Interesse, 
das seitens der Gesandtschaft geäußert wurde, schickte N. Joelson nach 
Washington das hier veröffentlichte Dokument in russischer Sprache, wo er 
ausführlich seine Verschleppung und das Leben im Straflager beschrieben 
hatte. Informationen über die Aussagen N. Joelsons wurden mit seiner 
Genehmigung auch in der lettischen Exilpresse als “ein Bericht eines aus 
einem sowjetischen Zwangsarbeitslager entkommenen lettischen Bürgers” 
veröffentlicht und weckten ein tiefes Interesse.

Das hier veröffentlichte Dokument ist die lettische Übersetzung des 
Berichtes von N. Joelson, den er am 21. Mai 1951 der Lettischen Gesandtschaft 
in Washington eingereicht hatte (Übersetzung aus der damaligen Zeit). Das 
Original dieses Dokuments befindet sich in der Sammlung des lettischen 
Diplomaten Jūlijs Feldmanis im Archiv des Hoover-Instituts an der Stanford-
Universität in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Im Bericht N. Joelsons finden sich wichtige Informationen über die 
Verhaftung, über den Weg zum Haftort und über das Leben im Gefängnis und 
im Straflager. Eine große Aufmerksamkeit wird auch dem Schicksal anderer 
Juden – früher wohlhabende Bürger Rigas – gewidmet. Dieses Dokument gilt 
als einer der ersten und seltenen Berichte über die sowjetischen Straflager, 
die von einem lettischen Staatsbürger – Vertreter einer nationalen Minderheit 
– stammen. Dabei ist er in seinen Aussagen absolut loyal dem okkupierten 
lettischen Staat gegenüber, den er als seine Heimat betrachtet. Der Bericht 
gilt als ein Zeugnis für die Tragödie, die Lettland, Letten und seine Bürger 
anderer Nationalitäten durch die beiden totalitären Regimes während 
des Zweiten Weltkrieges erlebt haben. Wichtig ist auch, dass es in diesem 
Falle um das sowjetische Regime geht und dass diese Aussagen von einem 
Vertreter der jüdischen Minorität stammen. Symbolisch ist auch die Tatsache, 
dass die Exilletten nach dem Zweiten Weltkrieg gerade von einem Juden vom 
Schicksal der am 14. Juni 1941 verschleppten Einwohner Lettlands erfahren 
haben.

Schlüsselwörter: Repressalien vom 14. Juni 1941, lettische Staatsbürger 
jüdischer Nationalität, Straflager in der Sowjetunion, Verschleppung.

Iesniegts 2013. gada 8. jūlijā


