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ieskats “padomju dzimtenes nodevēju” 
sarakstā. 1944. gads, ludzas apriņķis

raksta uzdevums ir darīt zināmu vienu no padomju totalitārā režīma darbības formām – varai 
bīstamo, nevēlamo tautas ienaidnieku sarakstu sastādīšanu, okupācijas varām mainoties 
Latvijā 1944. gadā. tiek aplūkots “nodevēju un dzimtenes nodevēju saraksts Ludzas apriņķī” 
kā tālaika vēstures avots. tas dokumentē kārtības policijas palīgdienesta C grupas veidošanās 
motivāciju Latvijas austrumu pierobežas apriņķī nacistiskās vācijas okupācijas gados (1941–
1944) un pierāda padomju varas 1940.–1941. gada represiju nozīmi iedzīvotāju sadarbībā ar 
nacistu okupācijas civildienestiem.
Pieļauju, ka tas, iespējams, ir viens no pirmajiem, ja ne pats pirmais saraksts, kurā, pamatojoties 
uz arhīva materiāliem, noteikts padomju reokupācijas represīvo orgānu vajāšanām pakļauto 
civiliedzīvotāju kontingents Latvijā. dokuments ir saistošs arī tajā ziņā, ka tas savulaik tika 
sagatavots kā apsūdzība pret vienu iedzīvotāju grupu, bet faktiski vēršas pret pašu staļinisma 
totalitāro režīmu. nepretendējot uz pilnīgu apskatu, publikācijā tiek tematizēts jautājums: kas 
bija Ludzas apriņķa dzimtenes nodevēju saraksta subjekts – C grupa.
Atslēgvārdi: okupācijas varu maiņa, Ludza, padomju dzimtenes nodevēji, kārtības policijas 
palīgdienests, C grupa.

1944. gada vasarā Latgales iedzīvotājus satrauca dzirdamais kara troks-
nis – lielgabalu dunoņa, kas nāca arvien tuvāk no austrumiem. 16. jūlijā 
sarkanās armijas pirmās daļas pārgāja Latvijas robežu ziemeļos no zilupes. 
23. jūlijā padomju rokās krita Ludza. un jau līdz augusta sākumam visā 
Latvijas austrumu daļā Latgalē tautai vienu naidīgo vācu nacistu okupācijas 
svešvaru nomainīja cita, tikpat sveša krievu boļševiku okupācijas vara.1

tieši Ludza jau dažas stundas pēc tās ieņemšanas kļuva par Latvijas 
komunistiskās (boļševiku) partijas Centrālās komitejas (Lk(b)P Ck), Latvijas 
Psr tautas komisāru padomes (tkP), tautas komisariātu u.c. republikānisko 
varas organizāciju pirmo darbības vietu vācu armijai atkarotajā Latvijas 
teritorijā. Šeit tūdaļ sāka darboties padomju represīvās institūcijas, kas 

vēsture
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vācijas un Padomju savienības kara laikā bija evakuējušās un aktīvi strādāja 
Padomju savienībā: Latvijas Psr iekšlietu tautas komisariāts (ietk), valsts 
drošības tautas komisariāts (vdtk), to pārvaldes, nodaļas un pilnvarotie,2 
kā arī izveidotā aizsardzības komisariāta galvenā pretizlūkošanas pārvalde 
“smerš”.3

ar šo iestāžu dienesta organizatorisko formēšanu un kadru sagatavošanu 
otrā pasaules kara gados, atbilstoši Psrs represīvo institūciju izveidotajai 
normatīvajai bāzei, nodarbojās Psrs ietk–vdtk nodaļas vadītājs, Latvijas 
Psr vdtk operatīvās grupas priekšnieks, tepat Ludzas apriņķa mērdzenes 
pagasta silagaiļu ii sādžā dzimušais alfons noviks (1908–1996), kura sēdeklis 
tolaik atradās maskavas apgabala Pavlovoposadā, kur arī Lk(b)P uzraudzībā 
tika sagatavoti plāni Latvijas otrreizējai okupācijai.4

visu padomju civilo varu šeit apsargāja no Pleskavas ieradies Psrs 
ietk operatīvā karaspēka 36. motorizēto strēlnieku pulks. taču Psrs 
civilokupācijas represīvo struktūru dienesta darbinieku skaitu, kā atzīmē 
vēsturnieks Heinrihs strods, “mēs nezinām un diez vai kādreiz uzzināsim”.5 

Lai palīdzētu ietk daļām “iztīrīt teritoriju no nodevējiem un pretpadomju 
elementiem”, 1944. gada jūlija beigās Ludzas apriņķa teritorijā tika saformēts 
pirmais Latvijas Psr ietk iznīcinātāju bataljons (komandieris korotčenko), 
kas bija pakļauts Ludzas apriņķa ietk daļai (priekšnieks e. sparinskis) un bija 
palīgspēks Ludzā izvietotajai Latvijas Psr ietk Bandītisma apkarošanas daļai.6

arī Ludzā 1944. gada 23. augustā Lk(b)P Ck un LPsr tautas komisāru pa-
domes apvienotā sēdē, atbilstoši Psrs tautas komisāru padomes 1943. gada 
16. marta lēmumam, dibināja Latvijas Psr ārkārtējo komisiju, lai apzinātu vācu 
okupācijas laika noziegumus un nodarītos postījumus. komisija septiņu cil-
vēku sastāvā darbu sāka 24. augustā. komisijas priekšsēdētājs bija Lk(b)P Ck 
1. sekretārs jānis kalnbērziņš (1893–1986), bet vietnieks – LPsr tkP priekšsēdē-
tājs vilis Lācis (1904–1966).7 tieši Ludzas apriņķa līmenī šai darbā aktīvi iesais-
tījās apriņķa izpildkomitejas priekšsēdētājs (1944–1950) augusts samsons.8

trīs dienas vēlāk, 26. augustā, Ludzā noturēja Lk(b)P Ck plēnumu par 
padomju un partijas darbinieku operatīvo grupu ierašanos Latvijā.9

Latvijas Psr pārvaldes aparāts, kas ieradās no Psrs, nedaudz vairāk kā 
mēnesi funkcionējis Ludzā, laikā no 25. augusta līdz 1. septembrim pārcēlās 
uz daugavpili, kur atradās līdz pat rīgas ieņemšanai.10
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nav nejaušība, ka mūsdienās Ludzas vietējā sabiedrībā pavīd atziņa, ka 
pilsētai īslaicīgi “bija piešķirts Latvijas galvaspilsētas statuss”.11

dzimtenes nodevēju saraksta sastādīšana

ar sarkanās armijas karaspēka daļu otrreizēju ienākšanu Latvijā atsāka 
darboties arī visi staļiniskā totalitārā režīma likumi, pēc kuriem pie atbildības 
bija jāsauc un ar bargiem sodiem jāsoda “okupantu ielikteņi un atbalstītāji 
no padomju iedzīvotāju vidus”, “tautas ienaidnieki”, “nodevēji” u.c. 
“pretpadomju elementi”.

sīkāk neanalizējot “atbrīvotāju” daudzveidīgā padomju valsts drošības 
iestāžu tīkla represīvo darbību 1944. gadā, par ko plašu ieskatu dod vēsturnieku 
pētījumi, jāatzīmē, ka reokupētajā Ludzas apriņķī civiliedzīvotāju sadarbības 
ar nacistiskās vācijas okupācijas iestādēm apzināšana tūdaļ tika sākta dažādos 
veidos. tā bija sarkano partizānu ziņojumu pieņemšana,12 vietējo iedzīvotāju 
izklaušināšana, aptauja un nopratināšana, kas nereti kļuva par kaimiņu vai 
ļaunprātīgu cilvēku zemisku paskaidrojumu rakstīšanu, un dokumentālo 
materiālu vākšana apriņķa pārvaldes struktūrās vai citās iestādēs.

tieši ziņu iegūšana apriņķa vietējās pārvaldes iestādēs un to arhīvos, 
kas dokumentāli apliecinātu iedzīvotāju darbību tajās, izvērsās par būtiski 
svarīgu Latvijas Psr ietk arhīvu nodaļas darbības lauku Ludzas pilsētā.13 

arhīvu nodaļas dienesta iegūtie dokumenti, it īpaši personu kompromitējoši 
materiāli (čekistu izpratnē), tika atzīti par sevišķi svarīgu operatīvo vērtību 
un varēja kalpot tūlītējai represiju uzsākšanai. kara apstākļos “tautas 
ienaidnieka” kategorija tika īpaši paplašināta. Bez “sociāli bīstamiem 
elementiem” un “šķiriskajiem ienaidniekiem” izrēķināšanās viļņa virspusē 
pacēlās un par dominējošu kļuva jauns padomju varas ienaidnieku kopums 
“nodevēji”, “dzimtenes nodevēji”.

tādējādi samērā īsā laikā Ludzā tika sastādīti uz dokumentāliem 
materiāliem balstīti “dzimtenes nodevēju saraksti” (kopskaitā 12), kas 
datēti ar 1944. gada 24. augustu.14 tajos ierakstītas apriņķa kārtības policijas 
dienesta personas. no tā laika vēsturiskās patiesības izziņas viedokļa par 
īpaši nozīmīgu, ar salīdzinoši plašu informatīvo saturu uzskatāms “nodevēju 
un dzimtenes nodevēju saraksts Ludzas apriņķī” (Список изменников и 
предателей Родины по Лудзенскому уезду), kurā tautas ienaidnieku arsenālā 
tika iekļauti apriņķa kārtības policijas palīgdienesta C grupas locekļi.15
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Ludzas apriņķa “dzimtenes nodevēju saraksti”. 
LVVA, 1412, f., 2. apr., 98. l.

dokuments sagatavots krievu valodā, rokrakstā, un to parakstījis, 
iespējams, ar pieredzi šāda veida darbu pildīšanā, Latvijas Psr ietk 
arhīvu nodaļas vadītājs, krievijas latvietis augusts Blūmfelds.16 Lai sniegto 
informāciju tūdaļ varētu izmantot apsūdzībās, pierādot vainas pakāpi, darbs 
tika paveikts diezgan rūpīgi, pārskatāmā saraksta formātā.
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ziņas, kas minētas sarakstā par policijas C grupas locekļiem, iegūtas no 
Ludzas apriņķa policijas darbvedības materiāliem, kas, vāciešiem atkāpjoties, 
netika iznīcināti, bet atstāti turpat uz vietas. tās ir labi sakārtotas lietas, 
kurās glabājas apriņķa policijas iestāžu darba dokumenti, to skaitā C grupas 
personāla oriģināli akti, vairākumā ar fotogrāfijām un izteikumu uz katras 



104 oLga  krēgere

lietas: “Apliecinu, ka no manis sniegtās ziņas par manu personu un ģimenes stāvokli 
atbilst patiesībai”, tāpat – policijas iecirkņu un pagastu kārtībnieku ziņojumi 
apriņķa priekšniekam, kārtības sargu vervēšanas norises materiāli, rīkojumi, 
lūgumraksti u.c.

neapšaubāmi, tā bija padomju drošības dienestu darbinieku veiksme, 
jo vienkopus oriģinālos dokumentos bija rodamas tik daudzas viena, ar 
karaspēku ieņemtā pirmā Latvijas apriņķa personas, kuras tūliņ varēja 
kvalificēt par dzimtenes nodevējiem. saraksta sastādīšanai bija nepieciešams 
tikai tos pārtulkot krievu valodā. Līdz ar to bija gūta iespēja apliecināt 
padomju totalitārās varas iestāžu modrību un centību. Šādu sarakstu 
sastādīšanai Ludzas apriņķī nebija lokāls raksturs. vēlāk, pēc nacistiskās 
vācijas karaspēka padzīšanas, analogi saraksti tika sastādīti arī citur Latvijā.

Personu datu struktūranalīze

dokumentā personu saraksts sastādīts alfabēta kārtībā. kopskaitā minēti 
218 cilvēki. Pirmajā slejā rakstīts personas vārds un uzvārds. otrajā, kas 
saucas “konstatētie dati”, ir biogrāfiskās ziņas: dzimšanas laiks un vieta 
(pilsēta, apriņķis, pagasts, ciems), dzīvesvieta, tautība un nodarbošanās.

sarakstā pārstāvēti kārtības policijas palīgdienesta C grupas piederīgie no 
visām apriņķa administratīvajām vienībām – 12 pagastiem un 3 pilsētām.

aplūkojot personu vecumu (dokumentā šie dati minēti 153 personām), 
redzams, ka vecuma grupā līdz 25 gadiem bija 51 cilvēks jeb 33,3% no 
kopskaita, starp 26 un 35 gadiem – 55 cilvēki jeb 35,9% no kopskaita. vecuma 
grupā no 36 līdz 45 gadiem bija 38 cilvēki jeb 24,8% un no 46 līdz 60 gadiem 
minēti 9 cilvēki jeb 6,0% no kopskaita. visjaunākās 9 personas bija dzimušas 
1924. gadā. vecākie vīri bija Boļeslavs valters (1882) Pildas pagastā, jāzeps 
Šnitka (1889) un antons mežeckis (1889) Šķaunes pagastā.

Šis faktoloģiskais materiāls pierāda to, ka kārtības dienestā iestājās nevis 
“galvenokārt vidusskolas un arodskolas vecāko klašu skolēni”, kā subjektīvi 
stāsta aculiecinieki,17 bet gan briedumu sasnieguši jaunieši un vīri pašos 
spēka gados, ģimenes cilvēki.

Par “dzimtenes nodevējiem” čekistu izpratnē kvalificēto personu sastāvā 
210 bija latvieši. tātad ir pamats uzskatīt, ka tieši pamatnācija bija gatava kara 
nosacītu iespēju robežās uzņemties zināmas kārtības un drošības uzturēšanu 
sabiedrībā.
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ziņas par nodarbošanos parāda sociālos slāņus, no kurienes nāca policijas 
palīgdienests. 132 personas jeb 86,3% bija vienkārši parastie Latgales lauku 
cilvēki, zemnieki.

it īpaši plašu informāciju satur trešā sleja “kompromitējoši dati”. tieši 
ierakstītais šajā ailē, pirmkārt, atbild uz jautājumu, kādēļ Latgales vīri 
un jaunieši tolaik, nacistiskās vācijas iekarotāju varas apstākļos, saistījās 
ar okupācijas vietējās pārvaldes iestādēm, un, otrkārt, kas ir svarīgi no 
vēsturiskās patiesības izziņas viedokļa, nepārprotami apsūdz šo personu 
šādas rīcības galveno vaininieku – komunistu valdīšanas režīmu 1940.–
1941. gadā. treškārt, ļauj saskatīt iemeslus, kāpēc zināma apriņķa iedzīvotāju 
daļa, it īpaši inteliģence, tuvojoties sarkanajai armijai, nolēma atstāt savu 
tēvu zemi un doties bēgļu gaitās latgaliešiem neparastā virzienā – trimdā uz 
rietumiem.

savukārt šajā slejā inkriminētos “dzimtenes nodevības” kritērijus 
nosacīti var sadalīt trīs ziņu grupās. vispirms, pirmajā ir konstatējums par 
personas darbību nacistiskās vācijas okupācijas laikā. un viņiem visiem tā 
ir iesaistīšanās policijas palīgdienesta C grupā, kas nepārprotami uzskatāms 
par galveno nodevīgas darbības pierādījumu, noziegumu pret padomju 
dzimteni.

tālāk seko ziņas par attiecīgās personas darbību pirms sarkanās armijas 
iebrukuma Latvijā 1940. gada 17. jūnijā. te saskatāms parastais, jau pirmajā 
okupācijas gadā aprobētais padomju varas šķiras ienaidnieka raksturīgais 
tēls: aizsargs, skauts, mazpulku organizācijas biedrs, daugavas vanagu 
organizācijas loceklis, robežsargs, kā arī turīgs lielas zemes īpašnieks, naidīgi 
noskaņots pret padomju varu. Bet dažām personām, kas minētas sarakstā, 
par viņu kompromitējošu faktu atzītas analogas “ienaidnieka” pazīmes 
ne tikai ģimenes locekļiem, bet pat viņu tuviem radiniekiem. no sarakstā 
minētajām personām 37 cilvēki jeb katrs sestais ir bijis aizsargs, 16 cilvēki jeb 
katrs trīspadsmitais – mazpulku organizācijas biedrs. kompromitējošu faktu 
klāsta trešajā grupā atrodama konkrēta informācija par to, kādas padomju 
varas represijas skārušas minēto personu vai viņa ģimenes locekļus, tāpat 
arī radiniekus 1940.–1941. gadā. Līdz ar to nepārprotami tiek dokumentēts 
padomju varas nežēlīgs fiziskais, morālais un materiālais pāridarījums 
tautai. daži raksturīgi piemēri no dokumenta: tēvs, māte un brāļi izsūtīti; 
pats pakļauts represijām; māsu ar ģimeni padomju vara izsūtījusi; padomju 
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vara viņu bija arestējusi, bet brālis ar ģimeni izsūtīti; brālis apcietināts un ziņu 
nav; padomju varas laikā cietuši radinieki; padomju varas laikā bija represēts 
brālis un māsīcas ģimene; pats arestēts un spīdzināts, tēvs aizvests un māte 
noslepkavota; atņemts īpašums, izraidīts no mājām u.tml.

var piebilst, ka pēc ziņām, kuras 1942. gada 27. aprīlī sniedza Ludzas 
apriņķa vecākais, okupācijas pirmajā gadā boļševiki uz Padomju savienību 
aizveda 471 un noslepkavoja 33 personas.18

dokumenta teksta trešajā slejā arī atzīmēts, ka dažas personas no dienesta 
palīgpolicijas C grupas izslēgtas.

Pēdējā, ceturtajā, slejā norādīts iegūto ziņu avots, kas ir viens un tas 
pats visām personām. tās ir Ludzas apriņķa policijas personāla lietas. tā 
kā šīs oriģinālās lietas saglabājušās arhīvā, no tām var uzzināt izstāšanās 
vai izslēgšanas iemeslus. tie ir ļoti dažādi, piemēram, pārcelšana policijas 
dienesta augstākā pakāpē, vienkārši nevēlēšanās turpināt darbu, mājas 
saimnieciskie apstākļi, noslogotība tiešajā darbā, veselības stāvoklis, sākot 
ar 1943. gadu – iesaukšana Latviešu leģionā. ir arī izslēgšana no dienesta 
pasivitātes un nolaidības vai mantkārīgas un nelikumīgas rīcības dēļ.

dokuments pilnībā publicēts netiek. ieskatam pēc autores atlases tiek 
nosauktas tikai atsevišķas, no katra pagasta sarakstā iekļautas personas, jo 
pārējo dzīvesgājuma pazīmju analoģijas, kā arī materiāla lielā, 35 lapu apjoma 
dēļ nav nozīmes tās minēt visas.

tulkojusi autore. saraksta teksta struktūra izmainīta.

daudišs klimans, dz. 1918. g. 3. iii, dzīvo zvirgzdenes pag. kristuzaķos, 
latvietis, zemkopis. 1. iecirkņa palīgpolicijas C grupas loceklis. Padomju varas 
laikā, 14. vi 41. g., viņa māte, tēvs un četri brāļi izsūtīti, arī pats bija pakļauts 
represijām.19

ērglis jānis, dz. 1915. g. 10. vii, dzīvo Ludzā, Baznīcas 10/14, latvietis, 
feldšeris. 1. iecirkņa palīgpolicijas C grupas loceklis, līdz 17. vi 40. g. bija 
studentu organizācijā “Fraternitas Katolika”. Padomju varas laikā viņa brālis 
aizsargs represēts, māsīca ar vīru un bērniem izsūtīta.20

Hlopotins voldemārs, dz. 1924. g. 22. Xi, Ciblas pag., latvietis, dzīvo 
Ludzā, Biržas 8. 1. iecirkņa palīgpolicijas C grupas loceklis. Līdz 17. vi 40. g. 
bija mazpulku organizācijā, skautos. 1940. g. novembrī tēvs arestēts un 
pazudis bez vēsts.21
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Larko jāzeps, dz. 1923. g. 13. vii, Pildas pag., vanagu c., latvietis, zemkopis. 
1. iecirkņa palīgpolicijas C grupas loceklis. Līdz 17. vi 40. g. bija jaunsargu 
organizācijā. Padomju varas laikā 2 nedēļas slēpās mežā. Padomju vara māsu 
ar ģimeni izsūtījusi ārpus Latvijas.22

Ļaļins aleksandrs, dz. 1914. g. 8. vii, mērdzenes pag., krievs, zemkopis. 
2. iecirkņa palīgpolicijas C grupas loceklis. Padomju varas laikā viņa brālis 
semjons tika nošauts.23

Ļiņavskis antons, dz. 1917. g. i, nirzas pag., latvietis, zemkopis, dzīvo 
nirzas pag., Horoševā. 3. iecirkņa palīgpolicijas C grupas loceklis. 1941. g. 
14. vi 2 brāļi ar ģimeni tika izsūtīti.24

miza mārtiņš, dz. 1902. g. 9. iX, krāslavas pag., latvietis, dzīvo mērdzenes 
pag., mērdzenē, zemkopis. mērdzenes pag. palīgpolicijas C grupas 
priekšnieks. 1940. g., atnākot padomju varai, tika atsavināta zeme. 2 brāļi, 
māsa un māte izsūtīti.25

namsons andrivs, dz. 1912. g. 30. Xii, nautrēnu pag., latvietis, skolotājs. 
2. iecirkņa palīgpolicijas C grupas loceklis. Līdz 17. vi 40. g. bija mazpulku 
organizācijas biedrs un aizsargs. Padomju varas laikā slēpās mežā. māte un 3 
māsas bija arestētas un atbrīvotas no aresta.26

spundzāns konstantīns, dz. 1907. g., zvirgzdenes pag., vasiļevā, latvietis, 
zemkopis. 1. iecirkņa palīgpolicijas C grupas loceklis. Padomju varas laikā 
arestēts un ilgāku laiku atradās cietumā. viņa brālis, kriminālpolicijas 
ierēdnis, apcietināts, un par viņu ziņu nav.27

Ševelis konstantīns, dz. 1924. g. 9. X, Briģu pag., m. Pikove, latvietis, 
skolnieks. 3. iecirkņa palīgpolicijas C grupas loceklis. Līdz 17. vi 40. g. 
sastāvējis mazpulku organizācijā. Padomju varas laikā cietuši piederīgie.28

tomsons rūdolfs, dz. 1913. g. 26. v, krāslavas pag., zirņukalnos, latvietis, 
zemkopis. 2. iecirkņa palīgpolicijas C grupas loceklis. Līdz 17. vi 40. g. bija 
gan aizsargu, gan daugavas vanagu organizācijā. Padomju vara viņu bija 
arestējusi, bet brālis ēvalds ar ģimeni izsūtīti.29

vazackis donāts, dz. 1924. g. 7. Xii, mērdzenes pag., kārsavā, latvietis, 
skolēns. 2. iecirkņa palīgpolicijas C grupas loceklis. Padomju varas laikā 
arestēts un spīdzināts, tēvs arestēts, māte noslepkavota.30
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vonogs vladislavs, dz. 1903. g. 12. ii, istalsnas pag., vecslabadā, latvietis, 
pastnieks. 4. iecirkņa palīgpolicijas C grupas loceklis. Līdz 17. vi 40. g. bija 
aizsargu organizācijā.31

začests modests, dz. 1918. g. 1. i., zvirgzdenes pag., Lauču sādžā, latvietis, 
zemkopis. 1. iecirkņa palīgpolicijas C grupas loceklis. viņa brālis, dz. 1921. g., 
brīvprātīgi aizgāja uz fronti cīnīties pret komunistiem.32

sastādot sarakstu, netika konstatēts, vai minētie “dzimtenes nodevēji” 
pastrādājuši jelkādu noziegumu pret līdzcilvēkiem nacistiskās vācijas 
okupācijas laikā. toties spilgti izgaismoti tieši boļševiku varas noziegumi 
to daudzveidībā pret apriņķa civiliedzīvotājiem 1940.–1941. gadā. tātad 
dokuments, kas tika gatavots kā apsūdzība Ludzas apriņķa iedzīvotājiem 
par sadarbību ar nacistu vietējās pārvaldes institūcijām, īstenībā ar faktuālo 
informāciju vēršas pret pašu Padomju savienību, kura, iznīcinājusi Latvijas 
valstiskumu un to anektējusi, tās pārvaldīšanā piekopa izteikti represīvas, 
noziedzīgas metodes. tā vien šķiet, ka Padomju krievijas vidē augušie 
čekas darbinieki, pildīdami komunisma cēlāju misiju, izjuta gandarījumu 
par lieliem sasniegumiem Latvijas darbaļaužu “atbrīvošanā no nīstiem 
kapitālistiem” okupācijas pirmajā gadā un ir apņēmības pilni, kā arī gatavi 
šo darbu turpināt pēc reokupācijas.

Par C grupu un tās kārtībnieku nodarbinātību

Policijas C grupas dienests radās līdz ar pastāvīgas policijas sistēmas 
izveidošanu, kas sākās 1941. gada jūlijā–augustā, pašaizsardzības dienestu 
pārorganizējot par kārtības dienesta struktūrām.33 Šis process ir guvis 
atspoguļojumu vēstures literatūrā.34 te jāpiebilst, ka publikācijās prevalē viena 
veida melnā līnija, uzmanību vienpusēji pievēršot tikai izteikti negatīvajam, C 
grupai piederīgo rīcībā saistot to ar ebreju slepkavošanu. atsevišķu indivīdu 
līdzdalību nacistu terora akcijās Ludzas apriņķī un atbildību pietiekami 
raksturojis un argumentēti vērtējis aigars urtāns.35 Līdz ar to šī jautājuma 
daļa publikācijā netiek skarta.

tāpat kā visā okupētajā Latvijā arī Ludzas apriņķī kārtības policija bija 
sadalīta trijās kategorijās: a, B un C. a kategorijā ietilpa aktīvā policija, kas 
par pastāvīgu dienestu saņēma darba algu. aktīvās palīgpolicijas kārtībnieki 
bija iekļauti B grupā. viņi veica speciālus uzdevumus stratēģiski svarīgos 
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posteņos pēc norīkojuma vai tā saucamajos atbalsta punktos: apsargāja 
dzelzceļa tiltus un satiksmes līnijas posmā rēzekne–zilupe, kārsava–
rēzekne, lielceļa koka tiltus, ceļus, dzirnavas, noliktavas un citus objektus 
un, kā rakstīts dokumentos, “ar algu tika apmierināti”.36

savukārt apriņķa policijas C grupas kārtībnieki bija palīgdienests, policijas 
pasīvā rezerve. tajā iesaistījās dažādu sociālo slāņu un profesiju pārstāvji, vīri, 
kas Ludzas apriņķī pārsvarā bija zemnieki un nebija policijas štata darbinieki. 
viņi strādāja savā tiešajā darbvietā vai laukos kopa savu saimniecību, bet 
kara apstākļu diktētos kārtības sarga pienākumus veica epizodiski, tikai 
īpašos gadījumos pēc norīkojuma zināmā laikā un vietā.

Pēc Latvijas brīvvalsts parauga Ludzas apriņķī tika izveidota četru iecirkņu 
kārtības policijas struktūra. apriņķa policijas 1. iecirknī Ludzā ietilpa Ludzas 
pilsēta, Ciblas, Pildas un zvirgzdenes pagasts, 2. iecirknī kārsavā – kārsavas 
pilsēta, mērdzenes un nautrēnu pagasts, 3. iecirknī zilupē – zilupes pilsēta, 
Briģu, nirzas un Pasienes pagasts, 4. iecirknī vecslabadā – istras, rundēnu, 
Šķaunes un vecslabadas pagasts.37

Policijas dienesta C grupas piederīgo personu anketu aizpildīšana un 
parakstīšana, kas bija unificētas veidlapas, liecina, ka šīs struktūrvienības 
dokumentāla noformēšana notikusi tikai no 1942. gada marta, līdz tam tā 
atradusies tikai tapšanas stadijā.

Ludzas apriņķa policijas iestādes vienlaicīgi kopā ar abrenes, daugavpils 
un rēzeknes policiju ietilpa daugavpils novadā, kas bija viens no Latvijā 
izveidotajiem astoņiem novadiem. Ludzas apriņķa kārtības policijas 
priekšnieka postenī sabija Pusers–millers, virsleitnants nikolajs upītis 
(1899– ..) un kapteinis akmeņkalns.38 tie iecēla iecirkņa priekšniekus, kuri 
savukārt – pagastu virskārtībniekus. daudzviet C grupas vadībā (Ludzā, 
kārsavā, nautrēnos, Ciblā, zvirgzdenē u.c.) bija nostājušies cilvēki, kas 
pārstāvēja Latgales inteliģenci, piemēram, skolotāji un valsts iestāžu 
ierēdņi. Policijas C grupas rīkotāja un uzrauga pienākumus veica apriņķa 
policijas priekšnieka palīgs policijas kapteinis roberts Brāzma (1904– ..). 
vietējās pārvaldes iestādēs, tai skaitā policijas dienesta vadībā, kā atspoguļo 
arhīva materiāli, atradās galvenokārt apriņķa pamatiedzīvotājiem labvēlīgi 
noskaņotas personas. taču kara apstākļos viņu darbība bija pakļauta nacistu 
ierēdņu uzraudzībai. Pavēles, rīkojumus un saistošus norādījumus kārtības 
policijas dienests saņēma no daugavpils novada komisāra.
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Pieminēšanas vērta un interesanta detaļa tā laika dramatisko notikumu 
mozaīkā ir apriņķa civilās pārvaldes apritē esošo dokumentu satura izklāsts un 
vizuālais noformējums. Latviešu valoda netika izspiesta no apriņķa pārvaldes 
un sadzīves. gluži otrādi – ziņojumi, rīkojumi un iesniegumi, saraksti u.c. 
oficiālie dokumenti izpildīti skaidrā latviešu valodā. tiek konsekventi lietota 
uzruna “kungs”, visnotaļ saglabāts pirmskara Latvijas policijas nosaukums – 
kārtībnieks. amatpersonas parakstās kā Latvijas ierēdņi, piemēram, Latvijas 
policijas kapteinis, Latvijas policijas leitnants u. tml. tikai reti atsevišķās lietās 
pavīdēja kāds acīmredzot tai laikā īpaši nozīmīgs, no augstām instancēm 
sūtīts teksts vācu valodā, turpat uz tās pašas lapas sekoja tulkojums latviešu 
valodā. apriņķa iedzīvotāju komunicēšana ar pašvaldībām notika latgaliešu 
dialektā. uz visiem apriņķa un pagastu policijas dienesta dokumentiem stūra 
un apaļais zīmogs ar oficiālo emblēmu ģerbonī ilgstoši (dažviet pagastu 
lietvedībā līdz 1944. gadam) tika saglabāts tāds pats, kāds bija neatkarīgās 
Latvijas laikā. tomēr pakāpeniski tika ieviestas dokumentu veidlapas vienīgi 
ar stūra zīmogu vācu un latviešu valodā.

iesaistoties dienestā, bija prasība parakstīt solījumu. sākotnēji (1942. gadā) 
solījuma tekstā tika minēta paklausība vācu okupantiem: “Ar šo saistos 
brīvprātīgi kārtības sargu dienestam. Apsolu bez iebildumiem pildīt visas vācu un 
kārtības sargu dienesta priekšnieka dotās pavēles. Apsolos būt paklausīgs, uzticīgs 
un drošsirdīgs.”39 Pavisam lietišķi un lakoniski tas skan 1943. gada janvārī: 
“Saistos brīvprātīgi dienestam kārtības sargos uz nenoteiktu laiku.” un jau bez 
uzticības pieminēšanas okupācijas varai.

savukārt maijā tika piedāvāts un parakstīts arī tāds policijas darbinieka 
zvērests, kas pauž antikomunistisku attieksmi: “Kā policijas darbinieks zvēru būt 
uzticīgs, drošsirdīgs un paklausīgs, arī apzinīgi pildīt savus dienesta pienākumus, it 
sevišķi cīņās pret tautu slepkavu – boļševismu. Par šo zvērestu esmu gatavs likt ķīlā 
savu dzīvību. Uz to lai palīdz man Dievs.”40

raksturīgs piemērs, bez jebkāda pieļāvuma kalpot vācu varai, ir 
divdesmitgadīga Ciblas pagasta nagļu ciema jaunieša roberta mortizāna 
pašrocīgi rakstīts iesniegums apriņķa policijas priekšniekam: “[..] uzņemt mani 
kā policijas kārtībnieku. Boļševiku laikā nesastāvēju nekādās organizācijās. Vēlos 
iestāties kārtības sargu rindās, palīdzēt iznīcināt boļševiku bandas un boļševismu 
un veicināt valsts kultūru. Pie kam apņemos uzliktos pienākumus izpildīt pēc 
labākās sirdsapziņas.”41 tamlīdzīgu iesniegumu nebija mazums. saprotams, 
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ka nacisti, karam ieilgstot, lai daudzmaz drošībā noturētu savas pozīcijas 
ieņemtajā zemē, uzskatīja, ka latgaliešu intereses var sekmīgi pārstāvēt 
viņu pašu veidotā teritoriālā pašvaldība. tāpēc viņi centās tās pārvaldīšanā 
iesaistīt arvien vairāk vietējo iedzīvotāju, nenoniecinot latgaliešus kā zemā-
kas kvalitātes Latvijas nācijas daļu, prasmīgi izmantojot naida propagandu 
pret boļševismu.

kārtības policijas C grupas darbā sākumā lielākoties labprāt iesaistījās arī 
bijušie aizsargi, kuriem padomju deportācijas bija gājušas secen vai kuri bija 
izsargājušies un paglābušies no tām. kārtības policijas palīgdienestā veicamie 
uzdevumi lielā mērā saskanēja ar savulaik aprakstā par Ludzas apriņķa 20.–
30. gados vēstīto, ka aizsargu galvenais uzdevums ir iekšējās drošības un 
likumības sargāšana un to darbība norit ciešā saskaņā ar policiju, ka aizsargi 
palīdz armijas komandantūrām un policijai apsargāt tiltus, ceļus, rūpniecības 
iestādes, telefona līnijas, likvidēt laupītāju un aģitatoru bandas, ka ievērojami 
spēki jāpieliek cīņai ar komunistu aģitatoriem. 1923. gadā Ludzas pulks 
ieguva karogu ar devīzi: “Iekšējā drošība – tautas labklājība.”42

no 1943. gada, kad Latvijas apriņķos tika atļauta aizsargu organizācijas 
atjaunošana,43 Ludzas apriņķī līdz pat 1944. gada maijam bijušie aizsargi tika 
aicināti un iekļauti kārtības policijas darbā. Lai gan palīgpolicijas dienests 
komplektējās no brīvprātīgajiem, tomēr dokumenti liecina, ka aizsargiem 
pēc pavēles saņemšanas bija obligāti jāierodas karaklausības komisijā, kur 
pēc veselības pārbaudes atzinuma viņus ieskaitīja policijas palīgdienestā vai 
arī no palīgdienesta pārskaitīja aktīvajā policijas dienestā.44

Par nozīmīgu motivāciju sadarbībai ar nacistiskās okupācijas pārvaldes 
civilinstitūcijām uzskatāma arī zināmā mērā apriņķa pamatnācijas interesēm 
atbilstoša, gan kara apstākļu ierobežota, pastāvošā iespēja saglabāt savu 
pašapziņu un uzturēt cerību, ka vācieši varētu pieļaut Latvijas suverenitāti, 
ka neatkarības atgūšana ir iespējama.

Īstenībā apriņķī turpinājās ikdienas darbs. vispārējā situācija nekļuva 
sliktāka kā boļševiku pirmajā valdīšanas gadā. atjaunotās īpašumtiesības 
deva impulsu zemnieku darbam. Īpašnieki atguva padomju okupācijas gadā 
nacionalizētos sīkos uzņēmumus, veikalus, namus, amatnieku darbnīcas, 
dzirnavas u.c. īpašumus. neapšaubāmi, toreiz sadzīviskā nabadzība, izmisīga 
ikdienišķo galu savilkšana pavadīja latgaliešu ģimenes.
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izglītības un kultūras sektors praktiski palika latviešu rokās. tajās apriņķa 
skolās, kas 1940.–1941. mācību gadā krievu iespaida stiprināšanai bija 
pārveidotas par mācību iestādēm ar krievu mācību valodu, graujot latviešu 
tautas pašapziņu, atsākās mācības latviešu valodā.

skolu skaits apriņķī palielinājās par septiņām, kas tika atvērtas krievu un 
poļu tautības bērniem.45 Pozitīvu rezonansi apriņķa iedzīvotāju vidū ienesa 
tas, ka tika pārtraukta garīgo svētumu zaimošana, pretreliģiskā propaganda, 
ko sevišķi agresīvi bija piekopuši Ludzas kompartijas štāba bezdievju kustības 
vadītāji.

Ludzas katoļu baznīcas vietā, kas bija nodegusi 1939. gadā, lika jaunus 
pamatus, un sākās tās celtniecība. tāpat pilsētā uz kalna netālu no baznīcas 
atjaunoja māras zemes karalienes dievmātes skulptūru, kuru 1940. gada 
oktobrī kāda komunistiski noskaņota sieviete sarkanās armijas virsnieka 
klātbūtnē sabojāja. tēlam bija sasistas rokas, kronis, vaigs un izdurtas acis.46 

1942. gada ziemā kā liels iepriecinājums un mierinājums bija “tāvu zemes 
kalendara” parādīšanās latgaliešu dialektā. un šajā sakarībā nirzas pagasta 
jaunietis donats kalnačs (nērzonīts, vēlāk andris vējāns) dzejolī “1942. goda 
zīma” rakstīja: “.. Kryutīs pukst kluseņam sirds: / laikagromota jauneņa rūkōs, / 
Volūda uzdzērkst kai ryucs*!”47

kārtības policijas dienesta pildīšanas solījumos izteiktie nodomi un 
apņemšanās attiecīgi rīkoties nenoliedzami parāda, ka ludzānieši policijas 
dienestā galvenokārt iesaistījās bailēs no komunistu varas atgriešanās. 
salīdzinošā vērtējumā vācieši arī tika uzskatīti par kulturālāku tautu. “Kad 
komunistus nomainīja vācieši (1941–1944), tajos redzēja stingrus, iedomīgus, reizēm 
pat nežēlīgus okupantus, bet aiz tā visa slēpās inteliģents un prātīgs cilvēks, ar kuru 
varēja saprasties un uz kuru varēja paļauties,” tā nacistiskās vācijas iekarotājus 
atcerējās un, būdams trimdā, raksturoja varakļānietis, rakstnieks un publicists 
Bonifacijs Briška.48

Palīgpolicijas C grupas kārtībnieki, kā liecina bagāts arhīva dokumentu 
klāsts, bieži vien tika iesaistīti tīri sadzīviska rakstura uzdevumu veikšanā 
pilsētās un pagastos. tie bija ceļu un ielu tīrīšanas darbi ziemā, dzelzceļa 
līnijas apsargāšana, kā arī brīdinājuma plakātu izlikšana un atrašanās 
uzraudzības posteņos sakarā ar izsitumu tīfa saslimšanas gadījumiem un 

* strauts.
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karantīnas noteikšanu (istras pagasta vecumniekos, Ciblas pagastā u. c.), tāpat 
lauksaimniecības jaunās ražas apsargāšana policijas 4. iecirknī u. tml.49 no 
kara laika diktētu un uzspiestu pienākumu pildīšanas minama patrulēšana 
naktīs sakarā ar bandītu varbūtējiem uzbrukumiem, līdzdalība karagūstekņu 
apsargāšanā un piedalīšanās arestēto konvojēšanā. taču visbiežāk kārtībnieki 
tika pieaicināti maskavas organizēto, balstīto un vadīto padomju partizānu50 
gūstīšanai, kurus apriņķa sabiedrībā, ņemot vērā viņu bandītisko rīcību pret 
iedzīvotājiem, bieži vien sauca par sarkanajiem bandītiem. tāpat viņi dēvēti 
itin visos tā laika dokumentos, bet nereti – arī par aizrobežas bandītiem. 
vēsturnieka H. stroda pēdējā laika pētījumos ieviests apzīmējums – Psrs 
kaujinieki.51

no Psrs bruņoto desantnieku marodierisma, kuriem pievienojās 
komunistiski noskaņoti vietējie, tāpat tie vīriešu kārtas iedzīvotāji, kas 
izvairījās no iesaukšanas nacistu armijas leģionā vai no izsūtīšanas darbā uz 
vāciju, kā arī izbēgušie karagūstekņi, bieži un smagi cieta zemnieki, it īpaši 
pierobežas Ciblas, Pildas, Šķaunes, istras, Pasienes u.c. pagastos. Šo bruņoto 
padomju partizānu antihumānās rīcības rezultātā zemniekiem tika atņemta 
pārtika, drēbes, sadzīves priekšmeti, aizvesti mājlopi. apriņķa civilās varas 
iestādes saņēma simtiem zemnieku ziņojumu, kuros tika uzskaitīti materiālie 
zaudējumi un nodarītie postījumi, kā arī izteikta prasība viņus aizsargāt 
no šiem bandītiskajiem uzbrukumiem.52 teroru, patvaļu un laupīšanas var 
uzskatīt par padomju partizānu darbības sastāvdaļu, kas jau kļuvusi par 
atsevišķas izpētes tēmu.

sarkanajiem partizāniem tomēr izdevās pastrādāt daudz noziegumu, ko 
policijas vienībām novērst nebija pa spēkam. atsaucoties uz Ludzas apriņķa 
vecākā j. zirņa ziņojumu, vēsturnieks H. strods raksta, ka 1943. gada 
26. augustā kaujinieki veikuši 90 uzbrukumus no krievijas pavisam 12 
pagastos. tie nodedzinājuši vai uzspridzinājuši pagastu ēkas Buiģos, istrā, 
mērdzenē, Šķaunē u.c., nolaupījuši 214 zirgus, 215 govis, 50 cūkas un 35 
sīklopus, kurus aizveduši pāri robežai.53

nav nejaušība, ka, norādot Ludzas kārtības policijas C grupas aktīvākos 
kārtībniekus 1942.–1943. gadā, komandieris jānis jendze, skolotājs, min 
14 vīrus un vērtē tikai vienu viņu darbības jomu – piedalīšanos cīņā pret 
bandītiem. viņš pats piedalījies 22 reizes, voldemārs Hlopotkins – 18 reizes, 
aleksandrs gailāns, galdnieks – 16 reizes, simions Putāns, veikalvedis – 14 
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reizes, Pēteris garančs, pasta ierēdnis – 12 reizes un pārējie no 10 līdz 13 
reizes.54

Palielinoties vācijas armijas grūtībām kara gaitā, 1943. gada maijā 
okupācijas vara pieprasīja arvien lielākus spēkus iesaistīt pašaizsardzībai 
frontes aizmugurē, “lai novērstu briesmas, kuras izsauc atsevišķie atgadījumi un 
bandītu darbība”.

iesaistīšana palīgpolicijas jeb pašaizsardzības dienestā (it kā paralēli C 
grupai) pēc brīvprātības principa nenodrošināja vēlamo kontingentu, tāpēc 
vācu pārvalde 1943. gada februārī noteica mobilizāciju. Pagastos saraksti gan 
tika sastādīti, taču tiem bija pievienotas arī pavadvēstules par civiliedzīvotāju 
attieksmi pret šādu oficiālo prasību. tā pauda nepakļaušanos nacistu vēlmei. 
Pagastu policijas dienesti, piemēram, rakstīja: “Iesniedzu Ciblas pagasta pilsoņu 
sarakstu, kuri norīkoti pašaizsardzības dienestā ar nevainojamu politisku stāju, 
ziņoju, ka labprāt neviens negribēja iesaistīties pašaizsardzībā.” to pašu ziņoja arī 
Pildas pagasta policijas uzraugs, ka “brīvprātīgi dienestam neviens nepieteicās, 
jo visi daudzmaz uzticami pilsoņi jau vairākkārt uzaicināti iestāties palīgkārtības 
dienestā, bet atteikušies”.55

redzams, ka apriņķa iedzīvotāji piedzīvoja vilšanos arī vācu okupācijas 
režīmā, tāpat saprata, ka cīņa pēc vācu pavēlēm būs zaudēta, bija sabrukušas 
cerības sagraut boļševismu un paglābt Latviju no komunistiem.

saprotams, vienpusīgi vērtējot, var pieņemt, ka “kārtības policija uzmanīja 
iedzīvotājus un tādējādi stiprināja okupācijas režīmu uz vietām”.56 taču 
ar lielu ticamību viņu rīcībā konstatējama tīri cilvēciska, antiboļševistiska 
nostāja pret komunistiskā režīma atgriešanos, par iedzīvotāju un sabiedrības 
materiālo, kā arī kultūras vērtību aizsardzību iespēju robežās. nav jāšaubās, 
ka C grupas piederīgo darbības mērķi nebija nacistu varas atbalstīšana, ka viņi 
tāpat kā pamatnācijas vairākums “būtu vēlējušies, lai Latvija būtu paglābta 
gan no trešā reiha, gan arī no Padomju savienības ķetnām”.57

izskaņa

Padomju dzimtenes nodevēju saraksti līdz ar nelabvēlīgu kaimiņu vai 
paziņu sūdzībām bija pamats jaunu vajāšanas rakstura sarakstu sastādīšanai 
arī miera apstākļos. savulaik tieši dienests policijā vispār vai policijas 
dienesta C grupā bija būtisks arguments zemnieku ģimenes ieskaitīšanai 
“kulaku šķirā”. tas nozīmēja, ka saimniecība tika aplikta ar paaugstinātiem 
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nodokļiem un noteiktas iespaidīgas meža darbu valsts normas, neskatoties 
uz to, ka zemes īpašums nereti bija neliels un uz vietas palikuši tikai darb- 
nespējīgi cilvēki vai pat kāds no ģimenes locekļiem dienēja padomju armijā.

tikai vienā zvirgzdenes pagastā vien (1947–1949) sastādītie saraksti 
par kulaku saimniecībām (motivācija, apsekošana, zemnieku iebildumi un 
taisnošanās, galvotāju iesniegumi u. c.) sakopoti četrās apjomīgās lietās, 
kopskaitā uz 1587 lapām.58

Ludzas apriņķa “dzimtenes nodevēju sarakstā” dažādu uzvārdu vidū 
iezīmējās un uzmanību saistīja personu vārdi, kuri sastapti citos vēstures 
avotos un materiālos, viņu turpmākais liktenis. tie uzrunāja it īpaši. tāpēc 
daži piemēri.

ne vienam vien no viņiem jau pirmajā padomju okupācijas gadā bija 
uzspiests tautas ienaidnieka zīmogs. tā, piemēram, mārtiņš miza tika 
ietverts to Ludzas apriņķa desmit zemnieku sarakstā, kuru saimniecības 
bija pakļautas nacionalizācijai ar visām dzīvojamām un saimniecības ēkām, 
lauksaimniecības inventāru, darba un produktīviem lopiem, jaunlopiem 
mašīnu–zirgu iznomāšanas punktu ierīkošanai.59 Par katru saimniecību laikā 
no 1941. gada 22. līdz 28. februārim sastādīja aktus. kopējo rajona mēroga 
sarakstu kā oficiālu dokumentu krievu valodā noformēja un parakstīja 
Lk(b)P Ludzas partijas komitejas sekretāre a. skuteļska.60 mārtiņš miza, 
sarakstā pēc kārtas otrais, kulaks, 48 ha zemes īpašnieks, pagasta aizsargu 
vadītājs, naidīgi noskaņots pret padomju varu. no mājām viņš tika padzīts, 
no deportācijām izdevās izvairīties.

Pēc pārdzīvotām vajāšanām kļūst skaidri saprotama mārtiņa mizas 
iestāšanās motivācija sabiedriskās drošības dienestā. Personīgs komponents 
viņa rīcībā bija spēcīgāks par jebkādu nacistiskās vācijas varas iestāžu 
aicinājumu piedalīties ieņemtās teritorijas pārvaldīšanas struktūrās. Bija 
radusies iespēja darboties vācu frontes aizmugurē, lai nepieļautu otrreizēju 
Padomju savienības ekspansiju. tā bija vēlmes apliecināšana līdzdarboties 
cīņā pret galveno ienaidnieku – boļševismu, nepieļaujot domu, ka kalpo 
nacistiem, bet rīkojas, lai pastāvētu kā savas zemes saimnieks, sargs un 
kopējs.

traģisks liktenis bija lemts donātam vazackim, mērdzenes pagasta 
pašvaldības darbinieka dēlam. 1941. gada 28. jūnijā viņš kopā ar māti bija 
arestēts un spīdzināts. māte zvēriski noslepkavota to 25 čekas upuru vidū, 
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kuri mira vardarbīgā nāvē un atrasti pie greizā kalna Ludzas tuvumā. 
17 gadus veco skolēnu bija paredzēts tiesāt par to, ka viņš bija mazpulku 
organizācijā un zinājis par bandītu esamību mežā. no čekistu rokām viņam 
bija izdevies izbēgt. Cilvēciski var saprast viņa tālāko rīcību: pēc komunistu 
varas krišanas donāts vazackis 1942. gada 10. augustā aizpildīja anketu 
un parakstījās par iestāšanos 2. iecirkņa palīgpolicijas C grupas dienestā.61 

acīmredzot tā laika apstākļos viņš citādāku pozīciju un rīcību, lai izteiktu 
antiboļsevistisko attieksmi, savu iespēju robežās nesaskatīja. Pieļauju, ka to 
lielā mērā noteica jaunieša pienākuma apziņa, pašcieņa un godaprāts, jo dziļi 
kremta tīri cilvēcisks pārdzīvojums un pāridarījums.

kad atgriezās sarkanā armija, viņš slēpās mežā. tolaik apriņķa iedzīvotāju 
vidū vairojās ilūzijas un cerība, ka rietumvalstis – Lielbritānija un zvie-
drija – nepieļaus Padomju savienības uzkundzēšanos Baltijas valstīm. tāpat 
klīda baumas, ka starp rietumu sabiedrotajiem un Padomju savienību 
izcelsies jauns konflikts, un tad gan tiks ieviesta īsta taisnība. 1945. gada 
11. februārī divdesmit gadu vecumā donāts vazackis tika nošauts pie Šalaju 
sādžas. 1964. gadā krimināllieta pret viņu tika izbeigta “nozieguma sastāva 
trūkuma dēļ”.62

okupācijas varu maiņas gadā liktenīgas izvēles priekšā atradās arī 
nautrēnu pagasta zemnieka dēls, skolotājs andrivs namsons. tuvojoties 
sarkanajai armijai, viņš atstāja dzimto zemi. nozīmīga un atzinīgi vērtējama 
viņa darbība noritēja trimdā. rietumvācijā pēc augstskolas beigšanas andrivs 
namsons 1961. gadā organizēja Baltijas institūtu (Institut Balticum) un 29 
gadus bija tā vadītājs, kā arī kopš 1962. gada institūta izdotās un starptautisku 
ievērību guvušās gadagrāmatas “Acta Baltica” galvenais redaktors.63 viņa 
liktenis daudz neatšķiras no citu tā laika Latvijas inteliģences pārstāvju 
dzīves gājuma.

Ludzas apriņķa kārtības palīgpolicijas C grupas piederīgie atkārtotas 
padomju okupācijas gados tika represēti. izrēķināšanās ar viņiem norisinājās 
vairāku gadu garumā.64 atjaunotās Latvijas tiesībsargājošo iestāžu veiktajā 
krimināllietu caurskatīšanā šie cilvēki (izņemot dažas personas, piemēram, 
matvejs kuzmins, andrejs Locis, aleksandrs tutins gan bez konkrēta 
konstatējuma par noziegumu pret cilvēci) tika reabilitēti.65

var secināt, ka padomju dzimtenes nodevēju sarakstu provizoriska 
veidošana Ludzas apriņķī 1944. gada jūlijā–augustā adekvāti atspoguļo Psrs 
valsts represīvo struktūru darbību iekarotajā Latvijā. saraksts pieskaitāms 
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pie Psrs represīvo institūciju dokumentācijas, kas tika orientēta uz padomju 
dzimtenes nodevēju meklēšanu un uzskaiti, kā arī noteiktas civiliedzīvotāju 
kategorijas sākšanu vajāt. dokuments ļauj izprast atsevišķu apriņķa personu 
rīcību laikā, kad radās iespēja aktīvi vērsties pret totalitārā boļševisma varas un 
iluzorās nākamības – komunisma celtniecības atgriešanos Latvijā. Pēc Latvijas 
reokupācijas šiem cilvēkiem tika piedēvēts dzimtenes nodevēja statuss. tos 
indivīdus, kuri atriebības naidā pēc Baigajā gadā pārdzīvotā līdzdarbojās 
nacistu akcijās pret atsevišķām tautībām, var saprast, bet ne attaisnot.

mūsdienās otrā pasaules kara notikumu traktējumā pamatoti saskatīta 
jauna šķautne iedzīvotāju sadarbībai ar vācu okupācijas varu un dots atbilstošs 
apzīmējums – taktiskā kolaborācija.66 Līdzšinējā vienīgi nosodījuma vietā, 
kas vieglāk izdarāms, nāca izpratne, ka sadarbības daudzas līnijas lielā mērā 
var uzskatīt par atbilstošām latviešu tautas interesēm. Pieļauju, ka par vienu 
no tām atzīstams policijas palīgdienesta C grupas kārtībnieku darbs, kas tika 
veikts drošības un kārtības nodrošināšanai apriņķī.

sarakstā minēto Ludzas apriņķa personu dzīves ceļš uzskatāms par būtisku 
daļu no mūsu valsts sarežģītās, brutālās okupantu politikas, pazemojumu un 
zaudējumu, kā arī pārdzīvoto ciešanu pilnās vēstures 20. gs. pēdējā pasaules 
karā, no kā nebija pasargāts neviens Latvijas novads.
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Olga Krēgere

einsicht in das verzeichnis der „verräter der 
sowjetischen heimat“. 1944, kreis ludza/ludsen

die aufgabe des vorliegenden Beitrags ist, die Öffentlichkeit mit 
einer der tätigkeitsformen des sowjetischen totalitären regimes – mit 
der aufstellung der verzeichnisse der der sowjetmacht gefährlichen, 
ungewünschten „volksfeinde“ beim Wechsel der okkupationsregimes im 
jahre 1944 bekanntzumachen. es wird das verzeichnis der „verräter und 
Heimatverräter in kreis Ludza“ als ein Quelle zur geschichte der damaligen 
zeit analysiert. dieses verzeichnis zeigt die motivierung zur entstehung der 
Hilfsdienstgruppe C bei der ordnungspolizei im kreis Ludsa – im östlichen 
grenzgebiet Lettlands während der nazistischen okkupation (1941–1944) 
und belegt, dass die ursachen zur kollaboration der Bewohner dieser 
region mit den zivildiensten des nazistischen okkupationsregimes in den 
repressionsmaßnahmen des sowjetischen regimes 1940/ 41 zu suchen sind.

möglicherweise gilt dieses verzeichnis als eines der ersten dokumente, 
oder sogar als erstes, worin die zivileinwohner Lettlands, die von den 
repressiven institutionen des sowjetischen reokkupationsregimes verfolgt 
wurden, registriert sind. Bemerkenswert ist dieses verzeichnis auch dadurch, 
dass es als eine anklage gegen eine einwohnergruppe aufgestellt wurde, 
tatsächlich aber als eine entlarvung des stalinistischen totalitarismusregimes 
gilt. in dem vorliegenden artikel wird versucht, eine antwort auf die Frage 
zu finden, wer das subjekt des „verzeichnisses der Heimatverräter im kreis 
Ludza“ – die gruppe C – tatsächlich war.

Schlüsselwörter: Wechsel der okkupationsregimes, Ludza, verräter der 
sowjetischen Heimat, Hilfsdienst der ordnungspolizei, gruppe C.
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