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Ginta Orinska-Spirģe 

karagūstekņu atbalstītāju lietas – 
vēstures avots latvijas sabiedrības 

noskaņojuma pētniecībai otrā 
pasaules kara laikā*

raksts veltīts Latvijas sabiedrības noskaņojuma pētniecībai otrā pasaules kara laikā. 
publikācijas mērķis ir iepazīstināt lasītāju ar Latvijas sabiedrības noskaņojuma pētniecības 
iespējām, izmantojot Latvijas Valsts vēstures arhīva fondos esošās krimināllietas. Lielā 
krimināllietu apjoma dēļ pētījumā skatītas rīgas apgabaltiesas krimināllietas, kas ierosinātas 
par karagūstekņu atbalstīšanu kara apstākļos. analizējot avotus, ņemta vērā apsūdzēto sociālā 
izcelsme, izglītība, rīcības motīvi u.c. faktori. 
pētījuma rezultātā varēja secināt, ka LVVa esošas krimināllietas ne tikai atsedz plaša spektra 
pētījumu iespējas jautājumos, kas skar iemeslus, kāpēc cilvēki palīdzēja karagūstekņiem, bet arī 
atklāj sabiedrības attieksmes maiņu visā vācu okupācijas laikā. 
Atslēgvārdi: otrais pasaules karš, karagūstekņi, rīgas apgabaltiesa, krimināllietas, Latvijas 
sabiedrības noskaņojums, apsūdzēto rīcības motīvi. 

Viens no mūsdienās aktuālākajiem Latvijas vēstures pētniecības 
jautājumiem ir sabiedrības noskaņojums Latvijas teritorijā otrā pasaules kara 
laikā. Latvijas sabiedrības noskaņojuma pētniecībā līdz šim liela uzmanība 
pievērsta Baigā gada represiju iespaidam, vācu nepārdomātās politikas 
graujošajām sekām un latviešu nepārtrauktajiem centieniem atgūt neatkarību. 
turklāt akcentētas latviešu cerības uz Latvijas neatkarības atjaunošanu 
un militāro formējumu vācu armijas sastāvā uzskatīšanu par nākošo 

vēsture

* raksta pamatā ir gintas orinskas maģistra darbs, aizstāvēts Latvijas Universitātes Vēstures 
un filozofijas fakultātē 2010. gada maijā, zinātniskais vadītājs prof. inesis Feldmanis.
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neatkarīgās Latvijas armiju. Historiogrāfijā daudzkārt izvērtētas cerības uz 
rietumu palīdzību tieši pēckara starptautisko attiecību veidošanā un Latvijas 
neatkarības atgūšanā. noskaņojuma pētniecībā lielākoties izmantoti dažādi 
arhīvu materiāli. tie ir atšķirīgu līmeņu ziņojumi un atskaites par latviešu 
sabiedrības noskaņojumu un attieksmi pret notiekošo. 

raksta mērķis ir iepazīstināt lasītāju ar šā jautājuma pētniecības iespējām, 
izmantojot Latvijas Valsts vēstures arhīva fondos esošās krimināllietas. 
nacistiskās Vācijas okupācijas laikā ierosināto lietu kvantitātes dēļ rakstā 
apskatītas tikai rīgas apgabaltiesas un ar to saistīto rīgas pilsētas un apriņķa 
miertiesu, kā arī rīgas apgabaltiesas prokurora krimināllietas un apelācijas 
lietas, kas atrodamas attiecīgajos Latvijas Valsts vēstures arhīva fondos 
(turpmāk LVVa). rīgas apgabaltiesa izvēlēta tās atrašanās vietas un sociāli 
politiskās nozīmes dēļ, kā arī tāpēc, ka salīdzinājumā ar citām apgabaltiesām 
tajā saglabājies visplašākais lietu kopums. ārpus pētījuma ietvariem palikuši 
Cēsu, Madonas, Valmieras un Valkas miertiesnešu fondi, lai gan arī šīm 
miertiesām apelācijas instance bija rīgas apgabaltiesa. tomēr darbā analizētas 
krimināllietas, kas sastādītas par nozieguma izdarīšanu perifērijā, jo apstākļu 
sakritības dēļ tās izskatītas rīgas apgabaltiesā. kriminālnozieguma un 
krimināllietas jēdziens traktēts saskaņā ar Latvijas sodu likumu, kas darbojās 
līdz 1940.gada 17. jūnijam un nacistiskās Vācijas okupācijas laikā un ir 
uzskatāms par analogu mūsdienu krimināllikumam. turklāt avotu atlases 
procesā tika skatītas lietas, kas iztiesātas apgabaltiesas kriminālnodaļās.

pētījumā apskatītas krimināllietas, kas uzsāktas laika posmā no 1941. 
gada 22. jūnija līdz 1944. gada rudenim. Līdz ar kara sākumu padomju 
varu nomainīja vācu militārā pārvalde, kas, izdodot atbilstošus rīkojumus, 
atjaunoja tiesu darbību. 1944. gada rudenī pēc sarkanās armijas ienākšanas 
rīgā un varas nomaiņas rīgas apgabaltiesa savu darbību beidza.

raksta tapšanas gaitā no daudzveidīgo krimināllietu klāsta izvēlētas 
un izpētītas karagūstekņu atbalstītāju lietas. to specifika cieši saistīta ar 
kara tematiku un savā būtībā ietver individuālās pretošanās (pretdarbības) 
elementus vācu okupācijas laikā, kas līdz šim noskaņojuma pētniecībā maz 
izcelti. 

katrā konkrētajā krimināllietā mēģināts noteikt atbalstītāju motivāciju, kas 
rosinājusi pastrādāt noziegumu, un izvērtēta motīvu korelācija ar personu 
sociālo statusu un attiecīgo hronoloģisko periodu. Lietās esošā informācija 
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tika pakļauta statistiskajai apstrādei un rezultāti atspoguļoti diagrammās un 
grafikos, kas kalpoja par uzskates līdzekli un bija par pamatu izdarītajiem 
secinājumiem. 

pētījuma izstrādē izmantota statistiskā un analītiskā metode. statistiskā 
metode lietota, lai noteiktu iesaistīto personu sociālo statusu, vecumu, motīvu 
īpatsvaru u.c. datus, kas nepieciešami objektīvu secinājumu izdarīšanai un 
analītiskās metodes pielietošanai. iegūtie dati sakopoti tabulās, diagrammās 
un līknēs.

1941. gada vasarā daļa Latvijas sabiedrības ar sajūsmu sagaidīja vāciešus, 
kas atnāca kā atbrīvotāji no padomju represīvās varas. tomēr laika gaitā 
cilvēki saprata, ka jaunā vara nav atbrīvotāji, bet gan okupanti, kam ir 
savas intereses konkrētajā teritorijā. pamazām, soli pa solim nostiprinājās 
apjausma, ka vāciešu plānos nav atzīt Latvijas neatkarību. smags slogs bija 
arī netolerantā ekonomiskā un sociālā politika, kas ne tikai izsmēla Latvijas 
resursus, bet praktiski paverdzināja latviešu tautu. tāpēc sabiedrība laika 
gaitā norobežojās no vācu varas. Vienlaikus, lai kara apstākļos izdzīvotu, tika 
meklēti dažādi veidi, kā apiet vai pārkāpt vācu varas izdotos noteikumus un 
rīkojumus.

situāciju vieglāku nepadarīja arī Zemes pašpārvaldes darbība. sabiedrībā 
nostiprinājās uzskats, ka šī instance ir tikai vācu norādījumu izpildītāja, 
kuru reālā vara nebija ne tuvu pietiekama, lai aizsargātu Latvijas sabiedrības 
intereses. Zināmas cerības viesa ziņas par Latviešu leģiona izveidi, jo šķita 
paveramies iespēja parādīt sevi kā līdzvērtīgus karavīrus, kas būtu gatavi 
Latvijas neatkarību atgūt, maksājot ar savām asinīm. 

katrā militārajā vienībā, kas tika izveidota vācu okupācijas laikā, 
sabiedrība saskatīja turpmākās neatkarīgās Latvijas armijas kodolu un cerēja 
uz pirmā pasaules kara notikumu atkārtošanos. Šīs cerības bija nepamatotas, 
sabiedrība neredzēja pretrunu starp karošanu vācu pusē pret psrs un cerību 
uz rietumu valstu palīdzību, kas bija psrs sabiedrotās un nacistiskās Vācijas 
pretinieces. Līdz ar to šīs cerības jau pašos pamatos bija nolemtas sagrāvei. 

nopietnu triecienu vācu armijas labajai slavai deva represijas pret Latvijas 
iedzīvotājiem. Vācu realizētā antisemītiskā politika uzrunāja tikai nedaudzus. 
pārējie ar šausmām noraudzījās veselas tautas iznīcināšanā, tomēr neiebilda. 
Bailes par pašu dzīvībām guva virsroku. Šāda vācu politika latviešiem lika 
aizdomāties par to, kas sagaidāms pēc kara. sabiedrībā bija nostiprinājušies 
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divi uzskati. pirmkārt, jādara viss, lai padomju armija otrreiz neokupē Latviju; 
otrkārt, jācer, ka, lai arī kas uzvarētu karā, rietumu sabiedrotie nostāsies 
mazo valstu pusē un panāks Latvijas neatkarības atjaunošanu.

atgriežoties pie 1941. gada vasaras, jāteic, ka līdz ar sarkanās armijas 
atkāpšanos daudzi tai piederīgie karavīri palika Latvijā, jo nespēja sekot līdzi 
aizejošajai armijai, vai krita gūstā kaujās. par otrajā pasaules karā Latvijas 
teritorijā esošo sarkanās armijas karagūstekņu skaitu dati minēti dažādi. tie 
svārstās no 327 000 līdz pat 600 000.1 kopumā otrā pasaules kara laikā no 
sarkanās armijas rindām karagūstekņu nometnēs nonāca ap 5,2 miljoniem 
karavīru.2 Latvijas teritorijā lielākās karagūstekņu nometnes bija rīgā, 
Daugavpilī, rēzeknē, jelgavā, Liepājā, Valkā u.c. padomju karagūstekņiem, kā 
norādīts historiogrāfijā, vissmagākā bija 1941./1942. gada ziema. tas saistāms 
ar to, ka vācu vadība nebija spējīga nodrošināt elementārus sadzīviskos 
apstākļus, kā rezultātā karagūstekņus nereti turēja ierobežotās teritorijās 
bez apbūves, bet pārtikas nodrošinājums bija niecīgs vai tā nebija vispār. 
Šādos apstākļos konstatēti pat kanibālisma gadījumi.3 arī transportēšana no 
piefrontes rajoniem tika organizēta pēc iespējas neizturamākos apstākļos. 
turklāt, kā norāda Marģers Vestermanis, karagūstekņus nereti sabiedrībai 
neslēptā formā arī nošāva, piekāva un citādi pazemoja. pēc M. Vestermaņa 
domām, tas darīts apzināti, lai parādītu, uz ko spējīgi vācieši, un izslēgtu 
jebkādu vēlmi pretoties vācu varai vietējo iedzīvotāju vidū.4 

kara sākuma posmā no bada un slimībām nomira liela daļa gūstā kritušo. 
tomēr līdz ar 1942. gadu situācija uzlabojās. Vācu armijas piedzīvotās sakāves 
austrumu frontē veicināja karagūstekņu statusa maiņu un tos sāka vērtēt 
jau kā darbaspēku, tas savukārt noveda pie līdzšinējās politikas izmaiņām.5 
spēcīgākos karagūstekņus nosūtīja darbos zemnieku saimniecībās jau 
1941. gada vasarā.6

Daļa Latvijas sabiedrības uz necilvēcisko rīcību pret karagūstekņiem 
reaģēja ar sašutumu un vēlmi palīdzēt gūstā nonākušajiem. tā kā tas 
pārauga masveidīgā parādībā (īpaši pilsētās), parādījās dažādi rīkojumi 
par aizliegumu atbalstīt karagūstekņus, dodot pārtiku, vai sarunāties ar 
gūstekņiem. Viens no pirmajiem šāda veida aizliegumiem izdots 1941. gada 
17. jūlijā. paziņojumā teikts, ka aizliegti jebkādi sakari ar sarkanās armijas 
karavīriem – nedrīkstēja tos slēpt, veicināt viņu bēgšanu, atbalstīt cīņā un 
apgādāt ar pārtiku un apģērbu. par šo noteikumu pārkāpumu tika izsludināts 
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tikai viens soda veids – nāves sods.7 1941. gada 3. septembrī laikrakstā Tēvija 
tika publicēts rīkojums, ko izdeva karalauka komandanta vietas izpildītājs 
nahtigalls. rīkojumā bija atgādināts, ka maizes vai citu priekšmetu 
nodošana, kā arī vispārīga satiksme ar karagūstekņiem ir aizliegta un par 
šo pārkāpumu draud sods.8 saistībā ar karagūstekņu atbalstīšanu jāpiemin 
Pirmie noteikumi par vietējo sodu likumu priekšrakstu saskaņošanu ar 
vācu sodu likumiem Austrumzemes reihskomisariātā, kas stājās spēkā 1942. 
gada 1. oktobrī. Šo noteikumu 17. panta divos punktos tika noteikts, ka: 1) tie, 
kas tīši uztur satiksmi ar karagūstekņiem, nebūdami spiesti uz to dienesta vai 
aroda pienākumu, vai arī kara gūstekņu attiecību dēļ, vai citādi stājas sakaros 
ar karagūstekņiem tādā veidā, kas rupji aizskar veselīgu tiesisko izjūtu, 
sodāmi ar cietumu, bet smagos gadījumos ar spaidu namu; 2) neuzmanības 
gadījumā sods ir arests vai naudas sods līdz 150 rM.9 Šie noteikumi palika 
spēkā līdz 1944. gadam, kad 15. aprīlī stājās spēkā Noteikumi par sodāmību 
par satiksmi ar bandītiem un citām ienaidnieku personām. noteikumu 
četros pantos tika atrunātas sodāmās darbības, kurās iesaistītās personas bija 
bandīti, izpletņlēcēji, spiegi u.c. ienaidnieka labā darbojošās personas.10 

karagūstekņu atbalstītāju lietu raksturojums

kopumā LVVa atrodamajos dokumentos par rīgas apgabaltiesu darbību 
pētāmajā laika periodā ir 82 karagūstekņu atbalstītāju lietas, no tām 13 lietas ir 
sastādītas apelācijas kārtībā. Lietas ierosinātas par noziegumiem, kas izdarīti 
laika posmā no 1941. gada 1. augusta līdz 1944. gada 7. jūnijam. Lietas radītas 
no 1941. gada 6. septembra līdz 1944. gada 16. augustam. 1. attēlā redzams, ka 
noziegumi, kas saistīti ar karagūstekņa atbalstīšanu, visvairāk izdarīti 1941. 
gada pēdējā ceturksnī un viennozīmīgi saistīti ar 1941. gada 3. septembrī 
izsludināto aizliegumu pasniegt maizi un mainīties precēm ar sarkanās 
armijas karagūstekņiem. savukārt zināma dinamika vērojama 1942. gadā, kad 
pieauga tādu noziedzīgo nodarījumu intensitāte, kas saistīti ar karagūstekņu 
nodarbināšanu lauku saimniecībās, uzņēmumos u.c. tobrīd karagūstekņiem 
jau bija palielinājušās izredzes daudz aktīvāk kontaktēties un sadarboties 
ar Latvijas iedzīvotājiem. ierosināto lietu proporcija samazinājās līdz ar 
karagūstekņu skaita sarukšanu teritorijā, kā arī ar mazāku uzticēšanos vācu 
okupācijas varai un krievu karagūstekņu neuztveršanu kā ienaidnieku. 
Hipotētiski var pat pieļaut, ka sodāmais nodarījums netika izpausts saistībā 
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ar sarkanās armijas tuvošanos Latvijai, bet karagūstekņa paglābšana no 
vācu varas noziedzīgās rīcības ļautu iegūt labvēlību nākošās varas acīs. 
tāpat redzams, ka līdz ar 1944. gada rudens iestāšanos un vācu un latviešu 
pārvaldes evakuāciju uz kurzemi un Vāciju rīgas apgabaltiesa nacistiskās 
Vācijas okupācijas ietvaros savu darbību beidza.

Vērtējot avotu, ir pamats to uzskatīt par ticamu, jo materiālu veidojušas 
oficiālas iestādes, tas nav bijis pakļauts cenzūrai un ideoloģiskai apstrādei. 
Darbā ar avotu īpaša uzmanība bija jāpievērš apsūdzēto sniegtajām ziņām 
un jāizvērtē to teiktais. tas saistīts ar valdošā režīma raksturu un gluži 
cilvēciskām bailēm. tomēr avota analīzes procesā tika prātā paturēts fakts, 
ka sabiedrības apziņā varēja pastāvēt pārliecība, ka tiesnesis, pasludinot 
spriedumu, ņems vērā vaļsirdīgu atzīšanos un sodu mīkstinās.

kopumā no 82 karagūstekņu atbalstītāju lietām 69 lietas atspoguļo 
noziegumu pirmo reizi, bet 13 lietas saistītas ar jau iepriekš minētajiem 
gadījumiem.11 Darbā izmantotās krimināllietas sniedz informāciju ne tikai par 
rīgu un tās tuvāko apkārtni, bet gan par daudz plašāku teritoriālo apgabalu. 
pēc 2. attēla diagrammas redzams, ka vairākumā gadījumu lietas uzsāktas 
rīgas pilsētā (52% no visām lietām) izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, 
bet otrs lielākais apgabals ir Madonas (7%) un Valkas apriņķis (6%). 

rīgas apgabaltiesas un tās pakļautībā vai ietekmes sfērā esošās tiesas 
darbojās, balstoties uz 1940. gada 17. jūnijā spēkā esošo tiesas procesuālo 
kārtību. savukārt nedaudz vēlāk – arī uz vācu varas izdotajiem noteikumiem 
un rīkojumiem. Uz šo noteikumu pamata tika izstrādāta darbības shēma, kas 
regulēja lietu izskatīšanas kārtību vienā vai otrā tiesā. noziedzīgie nodarījumi, 
kas bija saistīti ar politiska rakstura pārkāpumiem, tika iztiesāti vācu tiesā, 

1. att. ierosināto krimināllietu par karagūstekņu atbalstīšanu datumu līkne51.
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tāpat kā noziegumi, ko bija pastrādājuši valstsvācieši vai par kuriem pienā-
cās sods, kas pārsniedza 4 gadu ieslodzījumu cietumā un naudas sodu. Šie 
ierobežojumi pēc būtības izslēdz iespēju pēc rīgas apgabaltiesas materiāliem 
pētīt civiliedzīvotāju krimināli sodāmos nodarījumus pret militārpersonām 
vai valstsvāciešiem. tas savā ziņā arī noteica karagūstekņu atbalstītāju lietu 
skaitu arhīvā. pastāv iespēja, ka daļa ierosināto lietu nonāca nevis rīgas 
apgabaltiesās, bet gan vācu tiesā. 

runājot par miertiesām uzliktajiem ierobežojumiem, jāteic, ka daļa lietu, 
kas uzsāktas miertiesās, nonāca rīgas apgabaltiesā kā pirmās instances 
tiesā. ar to izskaidrojams fakts, ka rīgas apgabaltiesā atrodamas lietas par 
noziegumiem, kas pastrādāti ārpus rīgas pilsētas vai rīgas apriņķa.12 

apstrādājot minēto arhīva materiālu, svarīgi ir atbildēt arī uz 
jautājumu – cik lielā apmērā saglabājušās krimināllietas, kas ierosinātas un 
iztiesātas nacistiskās Vācijas okupācijas laikā? Veicot datu rūpīgu apstrādi, 
iespējams noteikt, ka vidēji par minēto periodu LVVa saglabājušās 20% 
lietu. tomēr liecību par to, ka pēckara gados būtu notikusi karagūstekņu 
atbalstīšanā apsūdzēto lietu iznīcināšana, nav. Līdz ar to, šķiet, var apgalvot, 
ka konkrētās lietas saglabājušās pilnībā. 

par dažāda rakstura noziegumiem, kas saistīti ar karagūstekņu 
atbalstīšanu un sakariem ar tiem, apsūdzētas 77 personas. no tām 28 vīrieši 
un 49 sievietes. apsūdzētie dzimuši laikā no 1861. līdz 1927. gadam. 3. attēlā 
redzams, ka atbalstītāju pamatdaļu veido no 1891. līdz 1920. gadam dzimušās 
personas. Šis fakts varētu būt skaidrojams ar to, ka vairums no minētās 
paaudzes dzimuši un auguši vēl krievijas impērijas laikā, kad attiecības 
ar krievu tautības pārstāvjiem bija salīdzinoši labākas (jo tos neidentificēja 
kā brīvības atņēmējus) un audzināšanas pamatā netika likts uzsvars uz 

2.att. nozieguma pastrādāšanas vietas.

rūjiena 2,3%

Cēsis 3,4%

Valka 4,6%

Madona 5,7%

Valmiera 1,2% rēzekne 1,1%

nav zināma 25%

rīga 36,52%
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3 att. karagūstekņu atbalstītāju sadalījums pa vecuma grupām. 

4.att. karagūstekņu atbalstītāju sadalījums pēc tautības.  

5.att. karagūstekņu atbalstītāju izglītība. 

6. att. karagūstekņu atbalstīšanā apvainoto personu nodarbošanās. 



212 ginta orinska–spirģe

nacionālismu. īpaša nozīme tam ir saistībā ar karagūstekņu atbalstīšanu 
pētāmā perioda sākuma posmā, kad konstatējamas lietas, kas ierosinātas par 
pārtikas produktu došanu karagūsteknim. attiecībā uz apsūdzēto nacionālo 
piederību 4. attēlā redzams, ka absolūtais vairākums karagūstekņu atbalstī-
tāju bija latviešu tautības – 74% no visiem apsūdzētajiem. 7% apsūdzēto bijuši 
krievu tautības, bet 1% poļu un lietuviešu tautībai piederīgie. 17% apsūdzēto 
tautība nebija norādīta. Vairumam karagūstekņu atbalstītāju (56) izglītības 
līmeni nevarēja noskaidrot, bet, kā redzams 5. attēlā, 17 apsūdzēto izglītība 
nav bijusi augstāka par pamatskolu un tikai diviem apsūdzētajiem bijusi 
vidusskolas izglītība. runājot par apsūdzēto sociālo statusu un nodarbošanos, 
no 6. attēlā redzams, ka lielākās apsūdzēto grupas veido mājsaimnieces, 
zemnieki un dažāda aroda strādnieki un amatnieki. turklāt lietas ierosinātas 
arī pret skolēniem un darba nespējīgiem. no iepriekš izklāstītā var secināt, 
ka noziedzīgajā nodarījumā apsūdzētās personas nāca no strādnieku un 
zemnieku aprindām, savukārt inteliģences pārstāvji apskatītajās lietās nav 
konstatēti. tas, iespējams, izriet no apstākļa, ka, vai nu inteliģences pārstāvji 
rīkojās piesardzīgāk, izvēlējās citu individuālās vai organizētās pretestības 
formu, vai izvirzīja sev citus mērķus. tāpat nevar izslēgt pieņēmumu, ka 
inteliģences ekonomiskais stāvoklis bija ierobežots, kas arī ietekmēja viņu 
iespējas piedalīties šajos procesos. Līdz ar to, apskatot par karagūstekņu 
atbalstīšanu apsūdzēto lietas, iegūstamā informācija atspoguļo datus 
par tādas sabiedrības daļas, kas uzskatāma par fiziskā darba darītājiem, 
priekšstatiem un rīcības motīviem pētāmajā jautājumā.

svarīgi nedaudz raksturot arī lietu uzbūvi. krimināllietas, tāpat kā 
uzraudzības lietas satur noteiktus dokumentus. Vairumā gadījumu tie ir 
nopratināšanas protokoli, izziņas no policijas iecirkņiem un sarakste ar tiesu 
iestādēm, kā arī lietai pievienotie tiesu lēmumi par piespriestajiem sodiem. 
Daļa apelācijas lietu savukārt veidotas, pievienojot pašu krimināllietu vai arī 
izziņu no tās, kā arī tiesas sēžu protokolus. pētījums lielākoties balstīts uz 
nopratināšanas un tiesu sēžu protokolos atrodamo informāciju.

karagūstekņi, kaut to nozīme krimināllietās ir būtiska, ne vienmēr lietās 
ir tieši iesaistītās personas, tāpēc dati par viņiem ir niecīgi un nepilnīgi. tikai 
retos gadījumos iespējams noteikt šo personu vecumu un nacionālo piederību, 
bet motīvus to sadarbībai ar vietējiem iedzīvotājiem, vadoties no pašu 
karagūstekņu teiktā, praktiski izdalīt nevar. Vairumā gadījumu karagūstekņu 
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galvenais motīvs bijis cilvēcisks – iegūt pārtiku, bet citos – vēlme pēc cilvēka 
cienīgas dzīves kara apstākļos. tāpēc karagūstekņi nav pieskaitīti pētāmo 
objektu kategorijai to atšķirīgās vēsturiskās pieredzes un pasaules uztveres 
dēļ. Darba ietvaros karagūstekņu motīvi atstāti ārpus pētniecības loka. 

par maizes došanu karagūstekņiem apsūdzēto lietas

Hronoloģiski pareizi būtu sākt ar nozieguma veidu, kas bija izplatīts 
nacistiskās Vācijas – psrs kara sākuma posmā. tas saistīts ar apsūdzībām 
par karagūstekņu atbalstīšanu, kas paredzēja sodu pēc Latvijas sodu likuma 
156. un 157. panta. sodu likuma 156. pants paredzēja, ka tas, kas nav izpildījis 
saistošu noteikumu, ja par tā nepildīšanu likumā nav noteikts atsevišķs sods, 
sodāms: ar arestu uz laiku, ne ilgāku par divām nedēļām, vai ar naudas sodu, 
ne augstāku par piecdesmit latiem. savukārt sodu likuma 157. pants noteica, 
ka tas, kas pārkāpis tāda sevišķa likuma noteikumu, par kura neizpildīšanu 
gan draud kriminālatbildība, bet nav noteikts sevišķs sods, sodāms: ar arestu 
uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu, ne augstāku par 
trīssimt latiem.13 apskatāmajā materiālā apsūdzētie tiesāti par 1941. gada 
3. septembrī publicētā aizlieguma nepildīšanu. 

7. attēlā var saskatīt, ka šādi noziedzīgie nodarījumi veikti no 1941. gada 
septembrim līdz 1942. gada aprīlim. tomēr lielākais sastādīto lietu skaits 
konstatējams tieši 1941. gada septembrī un oktobrī. no nopratināšanas 
protokoliem redzams, ka apsūdzētie ar šo rīkojumu par maizes došanas 
aizliegumu vēl nebija apraduši (vai pieņēmuši), bet daži nemaz nezināja 
par tā esamību. apstrādājot iegūtos datus (sk. 8. attēlu), atklājas, ka 61% (25 
personas) nav apzinājušās, ka pastrādā noziegumu, bet 27% (11) apzinājās, ka 
darbība ir sodāma. savukārt tādas personas, kuru informētība nav nosakāma, 
ir piecas. no visiem apsūdzētajiem nedaudz vairāk kā puse (51%) neatzina 
sevi par vainīgiem, bet 44% vainu atzina.14 interesanti, ka vislielākā daļa no 
apsūdzētajiem, kaut arī neapzinājušies nozieguma sastāvu, sevi par vainīgiem 
atzina (31%), un mazākā daļa – 27% – nozieguma izdarīšanu neapzinājušies 
un līdz ar to arī neatzina sevi par vainīgiem. tomēr, kā redzams no 10. attēla, 
to personu, kas vainu noliegušas, ir proporcionāli vairāk nekā tās, kas vainu 
atzinušas. Šis fakts ir interesants, jo no vispārējās prakses redzams, ka tiesa 
ņēma vērā vaļsirdīgās atzīšanās faktoru un nereti sodu mīkstināja. tomēr, 
kā redzams turpmākajā apakšnodaļas izklāstā, ne visi, kas tika apcietināti 
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un apsūdzēti, bija vainīgi. Līdz ar to vainas noliegšanas faktors ne vienmēr 
saistāms ar vēlmi izvairīties no soda, bet gan ar patiesu nevainību.

no visiem apsūdzētājiem 24 (59%) personas bija devušas maizi vai ko citu, 
piemēram, cigaretes un cimdus. 7 (17 %) personas pēc lietas apstākļiem tikušas 
karagūstekņu apzagtas, tomēr nevienā no gadījumiem tas netika ņemts vērā un 
šie apsūdzētie saņēmuši sodu. Šeit jāmin tikai viens izņēmuma gadījums. par 
noteikumu pārkāpšanu apsūdzēja mazgadīgu zēnu. izmeklēšanā noskaidrojās, 
ka zēns maizi nometis zemē, jo sabijies no karagūstekņa pieprasījuma 
to atdot.15 jānorāda, ka kopumā pēc minētajiem sodu likuma pantiem 
apsūdzētie mazgadīgie saņēma nesalīdzināmi mīkstākus sodus. turpinot par 
sodāmajiem nodarījumiem, piecos gadījumos (12%) apsūdzētajiem netika 
konstatēts nozieguma sastāvs, bet pieci apsūdzētie (12%) bija izdarījuši 
atšķirīgus noziegumus16 – divas meitenes tika apsūdzētas par sarakstīšanos ar 
karagūstekni, viens vīrietis bija sarunājies un mēģinājis paslēpt karagūstekni, 
kad tas gribēja izvairīties no apcietināšanas (inkriminēts, bet attaisnots), kā arī 
kāda sieviete, kas karagūsteknim bija atteikusies dot maizi. Vēl viens skolnieks 
bija nopircis maizi karagūsteknim par ieslodzītā naudu. arī šie apsūdzētie 
tiesāti pēc 156. panta par 1941. gada 3. septembra rīkojuma pārkāpšanu.

7. att. Likumpārkāpuma (pēc sodu likuma 156. un 157. panta) 
intensitāte laika skalā52.

8.att. sodu likuma 156. un 157. panta pārkāpšanā apsūdzēto 
nozieguma sastāva apzināšanās. 
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apskatot noteikumu pārkāpēju motīvus, var secināt (sk. 11. attēlu), 
ka visvairāk gadījumos (22%) cilvēki pārtikas produktus vai citas preces 
pasnieguši, jo karagūstekņi to lūdza, 10% kā darbības motīvu minējuši 
līdzcietību pret izsalkušajiem un slikta izskata krievu karavīriem. 10% 
apsūdzēto norādīja, ka nebija zinājuši par šādu aizliegumu. tomēr liela daļa 
cilvēku (28%) noliedza, ka būtu vainojami nodarījumā, bet viena piektā daļa 
no apsūdzētajiem motīvus nopratināšanas protokolos nav minējuši. 10% 
nosauca citus, atšķirīgus motīvus. 

Vadoties no iepriekš minētā, jāatzīst, ka karagūstekņu atbalstīšana 
lielākoties saistīta ar līdzcietību pret karagūstekņiem, kas nereti bija nomocīti 
un izskatījās nožēlojami. tieši šāda iemesla dēļ kāda sieviete pasniedza 
maizi karagūsteknim, kas nebija spējīgs pats paiet.17 Līdzcietības motīvs, 

9.att. sodu likuma 156. un 157. panta pārkāpšanā apsūdzēto vainas 
apzināšanās un nodarījumā atzīšanās proporcija.

10. att. sodu likuma 156. un 157. panta pārkāpšanā apsūdzēto vainas atzīšana.
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cilvēcisku jūtu rosināts, tomēr nekādā gadījumā nebija par iemeslu sodu 
nepiemērošanai. tiem cilvēkiem, kas apzināti bija devuši pārtikas produktus, 
tiesa piesprieda naudas sodus, kas svārstījās no 20 līdz 250 rubļiem (summas 
uzrādītas dokumentos minētajā valūtā). 

Šo konkrēto lietu izskatīšana ļauj secināt, ka sabiedrībā vēl bija līdzcietīgi 
cilvēki, un tas pats par sevi liecina, ka, kaut arī bija piedzīvots Baigais gads 
un sarkanā armija atnesa neatkarības zaudēšanu un atkāpjoties paņēma līdzi 
ko vien varēja, vismaz daļa cilvēku uz karagūstekņiem tomēr raudzījās ar 
žēlumu un jau minēto līdzcietību. turklāt 76% (31) personu, kas apsūdzētas 
nodarījumā, bija latvieši un tikai 7% (3 personas) bija krievu tautības18, 
tātad – vairākums bija latvieši. protams, balstoties uz lietas materiāliem, 
redzams, ka apsūdzētie rīkojās savas pārliecības vai tā saucamās ”mīkstās 
sirds” vadīti, bet nekādā gadījuma ne kādas noteiktas sociāli politiskas grupas 
interešu ierosināti. jebkurā gadījumā lietas materiālos par to liecību nav, bet 
lietās attēlotās situācijas ļauj domāt par individuālu mērķu diktētu darbību. 
Liecības par to, ka cilvēki mēdza rīkoties grupās, lietās parādās. kāda sieviete 
liecinājusi, ka veikalā esot ienākuši cilvēki un lūguši ziedot karagūstekņiem,19 
tomēr tas tieši neattiecās uz lietās minētajiem apsūdzētajiem. Visa šī situācija 
ļauj pieņemt, ka, lai gan Latvijas sabiedrībai sarkanajai armijai piederīgie bija 
palikuši prātā kā varmākas un barbari, cilvēki spēja rast sevī līdzcietību pret 
nelaimē nonākušajiem. turklāt nedrīkst aizmirst faktu, ka vēl pirms padomju 
okupācijas sabiedrībā tika kultivēta pārliecība, ka vislielākais drauds un latviešu 
ienaidnieks ir vācietis, nevis krievs. 

jāpiebilst, ka sabiedrības līdzcietību karagūstekņi, kaut arī pamatoti, 
mēdza izmantot. piemēram, kāda sieviete, nākdama no darba, bija sastapusies 
ar kādu karagūstekni un tas arī bija paprasījis ābolus, bet sieviete neko neesot 
atbildējusi, un viņš tai no groza arī dažus paņēmis. sieviete bija spiesta 
taisnoties, ka zinājusi, ka dot neko nedrīkst, bet tajā mirklī esot samulsusi 
un neesot iebildusi, ka tiek apzagta.20 jādomā, ka šādā situācijā sieviete bija 
samulsusi vairāk par to, ka ir nonākusi nepatīkamas dilemmas priekšā, kad 
jāizlemj, vai ir vai nav jāļauj vaļa cilvēciskai līdzjūtībai, vai tomēr jāpaklausa 
varas dotajiem norādījumiem un palīdzība izsalkušajam jānoraida. Līdzīgā 
stāvoklī nonāca arī divas citas sievietes, kurām karagūstekņi prasījuši ko 
ēdamu, un viena no sievietēm iedevusi papirosus, bet vēlāk nopratināšanā 
skaidroja, ka šādā rīcībā vainojami viņas vājie nervi.21 
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iepriekš jau tika minēts, ka maizes un citu pārtikas produktu došana 
nebija vienīgais nozieguma veids, ko tiesāja pēc sodu likuma 156. un 157. 
panta. rīgas apgabaltiesas materiālos sastopami pieci gadījumi, kuri atšķīrās 
no iepriekš aprakstītajiem. 

kāda sieviete karagūsteknim palīdzību bija atteikusi, kaut iespējas 
palīdzēt bija. tomēr, neraugoties uz to, ka tiešu pierādījumu nebija, sieviete 
tika apsūdzēta un notiesāta.22 Šis piemērs liecina, ka pat gadījumos, kad tika 
ievērots noteiktais rīkojums, vienalga, bija iespējams nokļūt uz apsūdzēto 
sola, ja pastāvēja kaut mazākās aizdomas par noziedzīgu nodarījumu. Šī 
epizode pierāda arī faktu, ka daļa cilvēku tomēr neuzskatīja par nepieciešamu 
atbalstīt ienaidnieka karavīrus un riskēt nokļūt uz apsūdzēto sola. 

no kopējā lietu konteksta atšķiras gadījums ar kādu zēnu, kas bija nopircis 
maizi karagūstekņiem par viņu pašu naudu, jo līdz šim pārtika, kas tika dota, 
bija sarūpēta no apsūdzēto līdzekļiem. Zēns paskaidroja, ka šādi rīkojies, jo 
bija redzējis, ka citi bija darījuši līdzīgi. apsūdzētais savu vainu nenoliedza, 
bet taisnojās, ka nebija zinājis, ka šāda darbība aizliegta. Lietas izklāstā 

11.att. sodu likuma 156. vai 157. panta pārkāpšanā apsūdzēto motīvi.

12. att. sodu likuma 156. un 157. panta pārkāpšanā apsūdzēto sadalījums pa 
nodarījuma veidiem.
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parādās arī interesants fakts – karagūstekņi bija nometuši zemē naudu cerībā, 
ka tiem kāds palīdzēs.23 konkrētajā krimināllietā ietvertie fakti atklāj ne tikai 
to, ka karagūstekņiem bija izstrādāta metode sev vēlamā mērķa sasniegšanai, 
bet ka viņiem bija pieejami arī resursi (nauda), kurus paši, būdami ieslodzīti, 
īsti izmantot nevarēja. 

interesants gadījums saistās ar divām meitenēm, kas bija sarakstījušās 
ar karagūstekni no nometnes grīziņkalnā. jaunietes vēl bija nepilngadīgas, 
kas viņas paglāba no bargāka soda. tomēr no lietas apstākļiem redzams, ka 
karagūsteknis mēģinājis pēc iespējas ātrāk izkļūt no nometnes, izmantojot 
legālas metodes. savukārt meitenes, kas šai darbībā nesaskatīja neko ļaunu, 
šo sarakstīšanos uztvēra kā interesantu nodarbi.24 Šāds gadījums pētītajā 
materiālā gan ir vienīgais, tāpēc pēc konkrētā avota nav iespējams noteikt to 
gadījumu apmērus, kad šādā veidā karagūstekņiem patiešām būtu izdevies 
izkļūt no nometnes un tikt izvietotiem darbos lauku saimniecībās.

kā pēdējais gadījums jāmin kāds vīrietis, kuru apsūdzēja sarunā un 
karagūstekņa slēpšanas mēģinājumā. pēc liecinieku teiktā vīrietis sarunājies 
ar karagūstekni un, ierodoties policijai, centies noslēpt gūstekni šķūnītī. 

13. att. sodu likuma 156. un 157. panta pārkāpšanā 
apvainoto sadalījums pa tautībām.

14. att. pirmo saskaņoto noteikumu 17. panta 1. un 2. daļas 
pārkāpšanā apsūdzēto tautība.
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tomēr, tā kā šī bija apelācijas lieta, apsūdzētais savu vainu noliedza. no 
lietas materiāliem savukārt redzams, ka lietā bijušas vairākas iesaistītās 
personas, jo karagūsteknis tika pabarots ar maizi un zupu, ar viņu aprunājās 
un nesteidzās nodot policijai. Šis ir interesants gadījums, jo karagūsteknis jau 
1941. gadā, bēgot no karagūstekņu nometnes, bija sastapies ar sabiedrības 
līdzcietību un izpalīdzību, bet īpaši jānorāda, ka palīdzību sniedza cilvēku 
grupa, nevis viens indivīds.25

Vēl jāpiemin tie gadījumi, kad cilvēki tikuši nepatiesi apsūdzēti un 
attaisnoti. Šīs lietas savā būtībā bija vienādas, jo apsūdzētie vai nu bijuši tuvu 
notikuma vietai vai arī darba darīšanās sarunājušies ar karagūstekni. tomēr, 
neskatoties uz to, ka šādas lietas kopumā ierosinātas (saglabājušās) piecas, 
rodas iespaids, ka zināmā mērā tās cieši saistītas ar 1941. gada 3. septembra 
noteikumiem, cilvēki bija kļuvuši daudz uzmanīgāki. Šis apgalvojums 
jāattiecina arī uz policiju. nevar noliegt, ka visās šais lietās tiešām nav redzams 
nozieguma sastāvs, ko gan varētu apgalvot arī par dažām iepriekšminētajām 
lietām. Šajos gadījumos apsūdzētās personas ir dažādas. piemēram, divas 
sievietes, kas, ieinteresējušās par karagūstekņiem, gājušas gar sētu un 
skatījušās uz viņiem, kas pati par sevi nebija sodāma darbība.26 tāpat kāds 
ormanis, kas bija nodarbināts kopā ar karagūstekņiem, devās uz savu pajūgu 
ar maizi rokās, lai to aizvestu pēc darba mājās, uz kā pamata viņam tika 
inkriminēta vēlme dot maizi apcietinātajiem.27 Vēl jāpiemin gadījums, kad 
kāds vīrietis apcietināts, jo sarunājies ar karagūstekni. pēc lietas materiāliem 
gan noskaidrojies, ka saruna bijusi tikai par darbu, bet aizdomas krita par 
bēgšanas organizēšanu. Šis vīrietis arī norādīja, ka sākumā ar karagūstekņiem 
bija iespējams sarunāties, bet pēc ieslodzīto bēgšanas mēģinājuma tika stingri 
ierobežota savstarpējā saskarsme. 28

Šie pēdējie gadījumi parāda, ka karagūstekņu klātbūtni vienmēr pavadīja 
zināma nervozitāte. pētot krimināllietas, rodas iespaids, ka apsargājošo 
vienību karavīri vai policisti bija vai nu pārlieku aizdomīgi vai uzcītīgi, 
kas noveda pie tā, ka daļa personu, iespējams, tika notiesātas nepamatoti. 
spriežot pēc vispārējās tendences palīdzēt karagūstekņiem, šis procents 
varētu nebūt ievērojams, tomēr kopējās saspringtās atmosfēras iespaidā 
varēja gadīties cilvēki, kas nebija nodomājuši karagūstekņus atbalstīt. Šie 
gadījumi parāda apsargu un policijas vēlmi izpatikt un izpildīt vācu varas 
dotos rīkojumus novērst noziegumu, kas vēl nebija izdarīts. tajā pašā laikā 
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jānorāda, ka rīdzinieku atmiņās palikusi aina, ka vācu apsardzes vienības vīri 
aizgriezušies, lai neredzētu, kā tiek pasniegta pārtika karagūsteknim, un lai 
devējs nebūtu jāsoda tikai par to, ka tas spēj just līdzi. Šī līdzcietības izrādīšana 
pēc literatūrā sastopamās informācijas bija masveida parādība, kas kara 
sākuma periodā tika ierobežota ar dažādiem noteikumiem un rīkojumiem. 
tomēr, par spīti šiem noteikumiem, cilvēki centās palīdzēt ieslodzītajiem, 
kad vien bija iespējams. kāda sieviete, kas sākumā tika apsūdzēta par maizes 
došanu karagūstekņiem, bija apsaukusi vācu karavīru, kas sitis ieslodzīto, 
lai tas neapejoties ar karagūstekņiem tik rupji. pēc šī aizrādījuma sievietei 
piemēroja naudas sodu par vācu karavīra aizkavēšanu dienesta pienākumu 
pildīšanā.29 tas, ka krimināllietas par maizes devējiem samazinājās, varētu 
liecināt, ka: 1) sabiedrība pierada pie aizlieguma atbalstīt karagūstekņus; 
2) skaudrajos ziemas apstākļos karagūstekņu kļuva aizvien mazāk. savukārt, 
jau 1942. gadā, līdz ar padomju karavīru kā gūstekņu statusa maiņu (vācieši 
sāka uz tiem skatīties kā uz darbaspēku) un to nodarbināšanu uzņēmumos un 
saimniecībās, mainījās pieeja šai sabiedrības grupai un iespējas tos atbalstīt ar 
pārtiku palielinājās.

karagūstekņu atbalstīšanā apsūdzēto lietas 
(pirmo saskaņoto noteikumu 17. panta 1. un 2. daļa)

Hronoloģiski 1942. gadā notika pāreja no iepriekš apskatītā nozieguma 
veida – pārtikas produktu pasniegšana karagūstekņiem – uz daudz 
komplicētāku noziedzīgo nodarījumu, kas izrietēja no daudzveidīgākiem 
kontaktiem ar karagūstekņiem un veidojies saistībā ar karagūstekņu 
nodarbināšanu dažādās saimnieciskās sfērās. Šajos noziegumos apsūdzētie 
tika tiesāti pēc Pirmo noteikumu par vietējo Sodu likumu priekšrakstu saskaņošanu 
ar vācu sodu likumiem Austrumzemes reihskomisāriātā 17. panta 1. un 2. da-
ļas. noziegumu veicēju (atbalstītāju) kontingentā vērojamas dzimuma 
sadalījuma un nodarbošanās izmaiņas. Dati 16. attēlā uzskatāmi parāda, ka 
vīriešu īpatsvars pieaudzis, bet 6. attēla diagrammā vērojams zemnieku un 
amatnieku īpatsvara pieaugums nozieguma izdarītāju vidū. turklāt 15. attēla 
datos (nav iekļautas apelācijas lietas) saskatāms, ka noziegumi vairāk nekā 
pusē gadījumu pastrādāti perifērijā, kas ir droša liecība, ka noziegumu 
daudzveidības pieaugums ir attiecināms uz faktu, ka karagūstekņi izvietoti 
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lauku saimniecībās. tas arī noved pie tā, ka pilsētā saistībā ar karagūstekņiem 
pastrādāto noziegumu īpatsvars samazinās. 

attiecībā uz motivāciju, kāpēc notikusi aizliegtā sadarbība ar 
karagūstekņiem, izdalāmas vairākas grupas. 17. attēla redzams, ka 32% no 
apsūdzētajiem uzrādījuši motīvus, kas saistīti ar saimnieciskiem apsvērumiem. 
otrā un trešā lielākā grupa saistīta ar cilvēku savstarpējām simpātijām. 
savukārt tikai 5% apsūdzēto kā motīvu varētu piedēvēt pretošanos esošajai 
situācijai. 

Vispirms jāmin epizodes, kad pastrādātie noziegumi saistāmi ar svešas 
mantas piesavināšanos un centieniem to iemainīt pret pārtiku vai cigaretēm. 
par tirdznieciskiem sakariem ar karagūstekņiem tiesātas astoņas personas, 
visi vīrieši, no tiem septiņi latvieši un viens lietuviešu tautības pārstāvis. seši 
apsūdzētie bija darbabiedri, viens apsargs, kura darbība, spriežot pēc lietas 
materiāliem, bijusi pārprasta, un kāds pilnīgi svešs cilvēks, kas ar karagūstekni 
satikās centrāltirgus atejā. preces, kas tika mainītas, bija dažādas – vācu armijas 
sega, zeķes, zoļāda, acetona pudele, armijas tipa mēteļi, dažādas drēbes. 
spriežot pēc tā, ka vairums iesaistīto personu bija darbabiedri, jāsecina, ka 
noziedzīgais nodarījums veikts, esot tuvā kontaktā ar karagūstekni. tikai 
vienā gadījumā likums pārkāpts, sadarbojoties savstarpēji svešām personām, 
tiekoties pirmo reizi. Šajos gadījumos kā motīvs netiek uzrādīta līdzcietība, 
kā tas bija iepriekš, bet gan personīgā vajadzība pēc piedāvātajām precēm. 
tas saistāms ar ieviesto normēto preču kartiņu sistēmu un ierobežoto iespēju 
iegādāties minētās preces. Līdz ar to šāda sadarbība bija rezultāts ne tikai 
smagajiem kara apstākļiem, bet arī vācu realizētajai politikai, kas faktiski 
ne tikai radīja plašas melnā tirgus pastāvēšanas formas, bet arī veicināja kā 
zagšanu, tā arī zagto mantu iegādi, pat pārkāpjot noteikumus par sadarbību 
ar karagūstekņiem. noziegumi izdarīti no 1942. gada jūlija līdz 1943. gada 
septembrim, kad vērojama plaša karagūstekņu izmantošana dažādos 
darbos un tie vēl netika masveidā atsaukti no darba vietām, kas pilnībā tika 
izdarīts tikai 1944. gada 27. jūlijā.30 turklāt ritēja kara otrais un trešais gads 
un iedzīvotājiem sāka vitāli pietrūkt daudzas preces, kas tos arī rosināja 
stāties tirdznieciskos kontaktos ar dažāda veida tirgotājiem. tomēr jādomā, 
ka vairumā gadījumu, kad notika tirdzniecība starp svešiem cilvēkiem bez 
lieciniekiem, nozieguma fakts netika atklāts un reālos apmērus šai sadarbībai 
nav iespējams noskaidrot.



222 ginta orinska–spirģe

no šīs grupas īpaši jāizdala viens gadījums, kad karagūsteknis apsargam 
piedāvāja iemainīt vācu karavīru zeķes pret maizi, bet, kad tas bija atteicies 
veikt šo darījumu, karagūsteknis iebāzis zeķes apsargam kabatā un aizgājis 
prom, cerēdams, ka vēlāk sargs tomēr nepaliks parādā. tiesa (otrā instance) 
apsūdzēto attaisnoja, bet šis gadījums, iespējams, rāda, ka karagūstekņiem 
bija izstrādājies priekšstats, ka bija iespējams iemainīt preces arī no apsargiem. 
Domājams, šādu pārliecību veidojuši precedenti, kas palikuši nesodīti.

pēc minētā panta sodītas arī personas par dažāda veida karagūstekņu 
atbalstīšanu vai tuvāku sakaru dibināšanu ar tiem. Šo noziegumu kategorijā 

15. att. pirmo saskaņoto noteikumu 17. panta 
1. un 2. daļas pārkāpšanas reģions. 

16. att. par maizes došanu un pirmo saskaņoto noteikumu 17. panta 1. un 2. daļas 
pārkāpšanā apsūdzēto sadalījums pa dzimumiem.

17.att. pirmo saskaņoto noteikumu 17. panta 1. un 2. daļas 
pārkāpšanā apsūdzēto rīcības motīvi.
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ieskaitāmas tās personas, kas uzturējušas sakarus ar karagūstekņiem, jo 
strādājuši kopā, atraduši kopīgas intereses, bijuši kaimiņi vai citu iemeslu 
dēļ. 

Uzmanību piesaista lieta, kurā sievietei inkriminēta sadarbība ar 
karagūstekni – naktsmājas došana un ka nebija par to ziņojusi policijai. 
sieviete nopratināšanā paskaidroja, ka karagūsteknis nācis pie viņas vairākas 
reizes vienā vakarā, kamēr viņa par to iežēlojusies un pieņēmusi. apsūdzētā 
karagūstekni pazina, jo tas bija nodarbināts pie kāda viņas drauga laukos. 
pats saimnieks, kam tika inkriminēta karagūstekņa nepieskatīšana (tās pašas 
lietas ietvaros), noliedza, ka būtu ļāvis karagūsteknim doties uz rīgu (tas 
bija aizliegts), norādot, ka šis cilvēks pie viņa strādājis periodiski.31 Šeit 
atklājas interesanta situācija. karagūsteknis, kas bija paņemts no nometnes, 
lai darītu darbus vienā saimniecībā (kaļķu ceplī), tika nodarbināts arī citos 
darbos, kaut arī tas bija sodāmi. tomēr nav šaubu, ka karagūstekņus, ja 
tos nevajadzēja vienā saimniecībā, cilvēki mēģināja piesaistīt darbos tur, 
kur tas bija nepieciešams, tādējādi noslogojot tos pilnībā. rodas iespaids, 
ka, karagūsteknim iegūstot strādnieka statusu, attieksme un novērtējums 
pret viņu mainās. iespējams, pazūd žēlums un karagūsteknis sabiedrības 
acīs kļūst par tā saucamo lēto darbaspēku. Šāda attieksme parādās lietā, 
kur kāds zemnieks bija pieteicis karagūstekni kā aizbēgušu, kaut pats 
paskaidroja, ka to darījis saimniecisku apsvērumu dēļ. no lietas redzams, 
ka karagūstekņu migrācija no vienas mājas uz citu bijusi ierasta vācu varas 
organizēta procedūra. tāpēc tad, kad saimniekam vajadzēja karagūstekni 
nodot varas iestādēm, tas izlēma, ka to nedarīs, un pasludināja darbinieku 
par aizbēgušu, tajā pašā laikā turpinot viņu nodarbināt savā saimniecībā. 
saimnieks paskaidroja, ka šajā karagūsteknī bija daudz ieguldījis. saņemot 
karagūstekni, viņam tas bija jāuztur, līdz tas atguvis spēkus un spējis ar pilnu 
atdevi strādāt saimniecībā. tas prasījis ilgstošus materiālus ieguldījumus, 
tāpēc no konkrētā karagūstekņa saimnieks negribējis atteikties. turklāt 
saimnieks uzsvēra, ka karagūsteknis bija saimniecībā vitāli nepieciešams, jo 
(noziegums izdarīts 1942. gada augustā) bija sācies ražas novākšanas laiks.32 

tomēr 1942. gada vidū vēl vērojama dažādība karagūstekņu atbalstīšanā. 
interesants pavērsiens konstatēts jaungulbenē, kur kāds zemnieks, pēc 
tautības polis un, kā norādījuši liecinieki, liels dzērājs un kreisi noskaņots, bija 
devies pēc cigaretēm kopā ar kaimiņos nodarbināto karagūstekni. Ceļā viņus 
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apturējis kārtības sargs, kas vedis abus uz policijas iecirkni par to, ka gūsteknis 
pametis savu novietojuma vietu un zemnieks to sekmējis. Būdams iereibis, 
zemnieks izdomāja bēgt, ko arī izdarīja. pēc kāda gabaliņa viņš paslēpies mežā, 
sagaidījis abus gājējus, uzbrucis policistam, iemetot tam ar akmeni pa galvu, 
un aicinājis karagūstekni bēgt. tas gan uzaicinājumam nepaklausīja. Lietas 
izmeklēšanā atklājās, ka minētais zemnieks kūdījis karagūstekni un viņam 
teicis, ka saimnieks to turot suņa vietā (apsūdzētais gan kūdīšanu noliedza). 
par šo nodarījumu pirmās instances tiesa piesprieda 10 gadus spaidu namā, bet 
tiesu palāta piesprieda sodu divus gadus cietumā.33 Šis gadījums parāda, ka 
sabiedrībā bija cilvēki, kas vērsās ne tikai pret noteikumiem par sadarbību ar 
karagūstekņiem. pastāv iespēja, ka aizvainojums par necilvēcīgo izturēšanos 
pret sarkanarmiešiem bija tik liels, ka varēja novest pie smaga nozieguma 
pastrādāšanas, lai ar to paustu savu noteikto attieksmi pret notiekošo, resp., 
pret to, ka karagūstekņi tiek uzskatīti par zemākas vērtības cilvēkiem. tas 
nesaskanēja ar konkrētās personas priekšstatiem, bet labi iederējās vācu 
vispārējās nostādnēs par austrumeiropas sabiedrību.

karagūstekņus un aizliegumu sadarboties ārpus darba vai citādi 
nepieciešamos gadījumos cilvēki izmantoja arī savtīgu mērķu sasniegšanai. 
pētāmajā materiālā sastopamas vairākas lietas, kur tas atklājas pilnībā. tā 
kādā lietā jau 1942. gada vidū kāds kaimiņš apsūdzējis otru kaimiņu (tas 
dzīvoja uz pirmajam kaimiņam agrāk piederošās zemes) sakaros ar turpat 
netālu nodarbinātajiem karagūstekņiem un norādījis, ka kaimiņš esot kūdījis 
karagūstekņus, lai tie nestrādājot. tomēr no lietas materiāliem redzams, ka 
apsūdzētajam ar ziņotāju bijušas nesaskaņas, kas beigās novedušas pie šāda 
iznākuma. apsūdzētais noliedza nelikumīgo sakaru ar karagūstekņiem un 
saskarsmi pamatoja ar nepieciešamību uzzināt ceļu pašam mazpazīstamā 
apkaimē. apsūdzētais tika notiesāts, piespriežot pirmās instances tiesā sešu 
mēnešu cietumsodu, bet otrajā instancē sodu samazināja līdz trīs mēnešiem 
un nosacīti atlaida.34 Daudz kolorītāka situācija izveidojās Valkas apriņķa 
Zeltiņos 1943. gada martā, kur divas ģimenes, latviešu un krievu, dalīja 
vienu māju. kādā vakarā šajās mājās bija iegriezies izbēdzis karagūsteknis, 
kas uzdevās par mežstrādnieku no netālā meža. Bēglis paskaidroja, ka nācis 
sameklēt kaut ko ēdamu, jo darba vietā tos slikti barojot. krievu tautības 
ģimene viņam iedeva ēst, arī latviešu tautības saimnieks bija sēdējis un 
visi kopīgi sarunājušies līdz vēlam vakaram. nākošajā dienā karagūsteknis 
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aizgājis, atstādams pateicībā dažas, pēc lietas materiāliem, zagtas mantas. 
tikai pēc divām nedēļām, kad bija paklīdušas baumas, ka latviešu ģimenei 
mājas būs jāatstāj, saimnieks devies uz policiju un pastāstījis, ka pie viņa 
kaimiņiem esot bijis karagūsteknis, ko tie pabarojuši un vēl uz atvadām 
iedevuši līdzi maizi un kartupeļus. sākās izmeklēšana. tiesa lēma, ka abi 
mājās saimniekojošie ģimenes galvas ir līdzvainīgi, un abi divi, viens par 
karagūstekņa atbalstīšanu, bet otrs kā līdzzinātājs, tika notiesāti uz septiņiem 
mēnešiem cietumā par karagūstekņa atbalstīšanu.35 

Lietas, kas uzsāktas par noziegumiem, pastrādātiem jau 1943. gadā, 
iezīmējas ar atšķirīgu raksturu. kāds zemnieks apsūdzēts par karagūstekņu 
pabarošanu un ceļa parādīšanu, turklāt liecībās minēts, ka viņš esot stāstījis 
karagūstekņiem, kā izvairīties no policijas un nokļūt pilsētā, apejot kontroles 
posteņus. saimnieks šo informāciju noliedza, sakot, ka tie esot bijuši brīvlaisti 
karagūstekņi, kas teikuši, ka ejot pieteikties karadienestā. saimniekam 
nebija nekādu šaubu, ka tā ir taisnība.36 savukārt citi, labi apzinoties, ka 
palīdz karagūsteknim, tomēr to atbalstīja. piemēram, kāda sieviete gados 
bija nesusi ēdienu uz mežu, kur slēpās aizbēdzis karagūsteknis. Viņa gan 
noliedza, ka būtu to darījusi, un jau apelācijas lietas dokumentos lasāms, ka 
sieviete norādījusi, ka esot sista pirmajā nopratināšanā un tāpēc nodarījumā 
atzinusies. tomēr no lietas izklāsta var konstatēt, ka tie, iespējams, bijuši 
meli.37 Līdz ar to jāsecina, ka cilvēki centās palīdzēt karagūstekņiem, bet tai 
pašā laikā arī mēģināja izvairīties no soda, kas draudēja par šādu pārkāpumu. 
Šāda izpalīdzība vērojama visā periodā.

ar 1943. gada vidu datējams pārkāpums, kurā iesaistītās personas 
dzīvoja smiltenes apkaimē. tur krimināllieta ierosināta par sadarbošanos 
ar karagūstekņiem. kāda sieviete bija uzrakstījusi r. Bangerskim vēstuli, 
kurā izteikusi neizpratni, kāpēc viņai, leģionāru, kas cīnās pret boļševikiem, 
māsai, jācieš no krievu tautības kaimiņiem, kuri ir spiegi, sadarbojas ar 
karagūstekņiem, dod tiem privātas drēbes, klausās krievu raidījumus un 
draud izrēķināties ar viņas ģimeni.38 izmeklēšanā atklājās, ka īsti draudi 
nebija izteikti, tomēr zināmi sakari ar karagūstekņiem bijuši. apsūdzētais 
gan noliedza, ka būtu bijis tuvos sakaros ar karagūstekņiem vai ka būtu ar 
tiem kopā klausījies padomju radio. kas attiecas uz draudiem, arī sūdzības 
rakstītājas vecāki tādus nebija dzirdējuši. Lietas izklāstā var tikai nojaust, ka 
ģimenēm izveidojies konflikts saistībā ar to, ka apsūdzētāju ģimenes atvase 
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bija sadraudzējies ar apsūdzētās ģimenes meitu, tomēr šis sakars bijis bez 
turpinājuma.39 

Cilvēciskas attiecības ar karagūstekņiem bija uzturējušas arī divas sievietes 
Lubānā. sievietes vēlējušās palīdzēt tuvumā nodarbinātajiem ieslodzītajiem, 
mazgājušas tiem veļu, ko, pēc viņu vārdiem, bija atļāvis kartības sargs, kas 
gan tika noliegts. Vienai no apsūdzētajām tika inkriminēti intīmi sakari ar 
karagūstekni, bet viņa to noliedza un pierādījumi netika atrasti. savukārt, 
ja neskaita to, ka abas palīdzējušas karagūstekņiem, jo neviens cits jau to 
nedarīja, tad jaunākā no sievietēm norādīja, ka karagūsteknis viņai paticis kā 
cilvēks, kas arī bija izpalīdzēšanas iemesls.40

karagūstekņi mēdza arī izmantot sabiedrības uzticību. kāda sieviete 
bija iepazinusies ar izbēgušu karagūstekni, kas teicās esam brīvlaists, viņi 
sadraudzējās, un šis vīrietis vienu nakti palicis pie viņas dzīvoklī. sieviete 
liecībā apgalvoja, ka nav zinājusi, ka viņš aizbēdzis no nometnes, līdz ar to īsti 
vainīga nejutās. tiesa šo apstākli ņēma vērā un sodu mīkstināja, jo krimināllietas 
tapšanas gaitā atklājās, ka sieviete nebija domājusi slēpt karagūstekni.41 

1944. gadā, pieaugot vispārējam haosam, cilvēki sāka glābt savu dzīvību 
un mazāk satraucās par notiekošo tiesību jomā, kas gan nebija pamatoti. 
kāda laulāta pāra dzīvesvietā slēpās izbēdzis karagūsteknis, kas lūdza 
ēdienu un apavus, kā arī, lai to nenodod policijai. saimnieks arī visu lūgto 
iedevis, bet vēlāk, jau policijā, paskaidroja, ka neesot ziņojuši, jo baidījušies 
no apkārt klejojošo bandu atriebības un tāpēc arī snieguši atbalstu šim 
cilvēkam. papildus baiļu faktoram saimnieks nenoliedza arī līdzcietības lomu 
pastrādātajā noziegumā.42 

par pavisam cita rakstura noziegumu ierosināta lieta gulbenes pilsētā, 
kur par neatļautiem sakariem ar karagūstekni apsūdzēta gulbenes slimnīcas 
ārsta sieva. Šis ir vienīgais gadījums, kad saistībā ar karagūstekņiem parādās 
Drošības policijas aģentūras darbība. Minētā sieviete bija lūgusi kara-
gūstekņus, kas bija aizvesti uz sabiedrisku pasākumu pilsētā, viņu pagaidīt 
līdz sarīkojuma beigām. ārsta sieva tika aizskarta vārdiem un darbiem, kas arī 
bija iemesls, kāpēc tika izsaukta policija. izcēlās strīds, un no nopratināšanas 
protokoliem redzams, ka vīrieši, kas uzsākuši strīdu, sievietei uzbrukuši, 
paziņojot, ka visas latviešu sievietes esot prostitūtas, kas saejoties ar vāciešu 
karavīriem, jo gribot no tiem zeķes, odekolonus un pūderus. Uz to ārsta sieva 
norādīja, ka tā gan neesot – latvietes ar vāciešiem saejoties tāpēc, ka tie esot 
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latviešus atbrīvojuši no padomju varas. Uz to viņai bija atbildēts, ka vācieši 
Latviju atbrīvojuši tikai tādēļ, ka viņiem esot pašiem savas intereses, nevis 
atbrīvot latviešus.43 sievietei inkriminētā nepamatotu sakaru uzturēšana ar 
gūstekņiem tika atcelta pēc tam, kad bija noskaidrots, ka ārsta sieva bija vācu 
iestāžu savervēta, lai tā sekotu līdzi karagūstekņu darbībām un ievāktu ziņas 
par viņu musinātājiem un kūdītājiem. Šos datus apstiprināja arī slepenā 
ziņojumā Latvijas Drošības policijas gulbenes punkta vadītājs ā. ambērs.44 
Minētais gadījums parāda dažādās sabiedrībā valdošās nostādnes. Vispirms, 
jau 1942. gadā daļā sabiedrības vērojama vēršanās pret vācu varu, kas izrietēja 
no esošās situācijas izpratnes, balstoties uz vācu realizēto politiku. tajā pašā 
laikā sabiedrībā vēl bija cilvēki, kas uzticīgi kalpoja okupācijas varai. Šīs 
divas puses savstarpēji nesapratās, izraisot nepārtrauktus konfliktus. turklāt 
tieši tāpēc, ka vienai daļai sabiedrības sakaru uzturēšana ar karagūstekņiem 
bija uzdevums, tas radīja neizpratni citu sabiedrības locekļu starpā. neviļus 
sabiedrības uztverē sasvērās robeža starp to, kas ir, un to, kas nav atļauts. 
iespējams tāpēc kontakti ar karagūstekņiem nereti balansēja uz noteikumu 
un likumu pārkāpšanas robežas, un sabiedrības locekļi varēja arī nepamanīt 
šīs joslas izzušanu. 

sakarā ar karagūstekņu izvietošanu darbos zemnieku saimniecībās 
nebija iespējams izvairīties no tādiem pārkāpumiem, kas saistīti ar tuvām 
attiecībām starp saimniecībā nodarbinātajiem karagūstekņiem un viņu 
saimniecēm vai saimniecībā strādājošajām kalponēm. kopumā par šādu 
pārkāpumu ierosinātas četras lietas. Lielākoties sievietes, kas ielaidušās 
tuvākās attiecībās ar karagūstekņiem, bijušas vientuļas lauksaimnieces. 
tomēr katrs gadījums bijis atšķirīgs. kāda saimniece, kuras saimniecība 
mērojama 50 ha lielā platībā, bija satuvinājusies ar karagūstekni, jo tas 
bija atstājis strādīga un godīga cilvēka iespaidu. tomēr sieviete attiecības 
pārtrauca, kad uzzināja, ka par šādu nodarījumu draud sods.45 Šī lieta dod 
plašāku informāciju ne tikai par faktu, ka latviešu sievietes mēdza uzturēt 
tuvākus kontaktus ar saimniecībās nodarbinātiem karagūstekņiem, bet arī 
par apkārtējās sabiedrības attieksmi. tā, piemēram, tēvs meitai pārmeta, ka tā 
esot sagājusies ar karagūstekni, tomēr neko vairāk arī nav teicis. interesanti, 
ka no lietas materiāliem manāma karagūstekņa apziņas maiņa. kādā reizē, 
pēc kaimiņa liecības, kad tas bija ieradies, lai paņemtu zirgu, bet nebija bijis 
pietiekami rūpīgs pret mājdzīvnieku, karagūsteknis viņam bija piedraudējis 
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ar izrēķināšanos, bet pats kaimiņš nekauņu nolamājis par komunistu un 
norādījis, ka tam nav ko līst, kur nevajag, jo viņš ir tikai gūsteknis, nevis 
saimnieks šai mājā.46 acīmredzot, daļa sabiedrības, lai arī cik draudzīgi 
izturējās pret šiem cilvēkiem, vienmēr paturēja prātā, ka tas bija svešas 
armijas piederīgais un faktiski – ienaidnieks. jāteic, šis bija viens no retajiem 
gadījumiem, kad parādās patiesa bijība pret vācu likumiem. tiesa ņēma vērā, 
ka sieviete vaļsirdīgi atzinusies, viņai bija trīs bērni un viņa bija vienīgā 50 ha 
lielā zemes īpašuma apstrādātāja, un piespriesto sodu, kas bija seši mēneši 
cietuma, nosacīti atlaida.47 Līdzīgā situācijā bija nonākusi vēl viena sieviete, 
kas, sasaistījusies ar karagūstekni, dzemdēja viņam bērnu. nopratināšanas 
protokola beigās sieviete bija liecinājusi, ka, saņemot karagūstekni, neviens 
viņai nebija pateicis, ka nedrīkst ar to ielaisties intīmos sakaros.48

tomēr ar karagūstekņiem kara laikā sagājās arī citu tautību sievietes, 
ne tikai latvietes. piemēram, kāda krievu tautības kalpone zemnieku 
saimniecībā bija iepazinusies ar tur darbā ievietoto karagūstekni, ar kuru 
uzsāka kopdzīvi ar mērķi pēc kara apprecēties. Viņu kopdzīve bija ilgusi 
jau no 1941. gada augusta (lieta tika uzsākta tikai 1943. gada otrajā pusē). 
situācija tomēr pavērsās citādāk, un karagūsteknis tika pārvietots darbos uz 
citu saimniecību. sieviete liecībā apgalvoja, ka viņai nebija paskaidrots, ka ar 
karagūstekņiem nedrīkst dibināt tuvākas attiecības. Šo liecību gan noliedz 
saimnieks, kas uzstāja, ka bija savai kalponei par to pateicis. sieviete saņēma 
vienu mēnesi cietuma soda, bet, tā kā viņai bija mazs bērns, tiesa to aizstāja 
uz naudas sodu.49 

nobeigumā jāmin kāds diezgan divdomīgs gadījums. sieva bija ielaidusies 
intīmās attiecībās ar karagūstekni, tas kļuva zināms viņas vīram un vīramātei. 
apsūdzētā noliedza intīmos sakarus ar gūstekni, apgalvojot, ka viņa uzturējusi 
tikai draudzīgas, cilvēciskas attiecības. savukārt vīrs norādīja, ka viņam par 
sievas neuzticību aizdomas bijušas jau agrāk, bet sieva viņam esot teikusi – ja 
tas karagūstekni vedīšot atpakaļ uz nometni, tad, krieviem atgriežoties, viņa 
galva ripos par to, ka tas atteicies no šī cilvēka, neminot būtiskus iemeslus. 
Šis arguments vīru esot sabiedējis. tomēr lietas divdomība slēpjas faktā, ka 
tad, kad vīrs bija paslēpies zem gultas, lai sievu pieķertu laulības pārkāpšanā, 
viņš dzirdēja, kā viņa saka karagūsteknim, ka tas viņai patīkot “vislabāk par 
visiem šais gados”.50 pirmkārt, lietā atklājas fakts, ka 1944. gada pirmajā pusē 
daļai sabiedrības ir skaidrs, ka sarkanā armija ar padomju varu atgriezīsies 
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un katram solim, kas ticis sperts vācu okupācijas laikā, var būt sekas. otrkārt, 
ko gan nav pamata uzskatīt par masveida parādību, sievietes varēja izmantot 
esošo kara situāciju un uzturēt miesiskus sakarus ar karagūstekņiem, tādējādi 
graujot sabiedrībā jau izsenis pastāvošās morāles normas. 

kopumā intīmie sakari uztverami gan kā realitāte un dzīves nepiecie-
šamība, gan kā rādītājs, ka daļa sabiedrības uz krievu karavīru tomēr raudzījās 
kā uz cilvēku, īpaši pēc tam, kad viņš tika iepazīts tuvāk. karagūstekņa statuss 
nebija šķērslis dibināt tuvākas attiecības ar tiem. turklāt noteikumi, kas 
ierobežoja sadarbību ar karagūstekņiem, kā redzams no lietām, ne vienmēr 
tika attiecināti uz savstarpējo vai saimniecisko sadarbību. aizliegumi drīzāk 
tika piedēvēti politiska rakstura attiecībām.

secinājumi

sabiedrības noskaņojuma pētniecībā līdz šim galvenokārt izmantoti 
vācu un vietējās pārvaldes darbinieku sagatavotie ziņojumi, kas paši par 
sevi jau satur gan analīzi, gan noformulētu viedokli par cēloņsakarībām 
publiskā noskaņojuma attīstībā, akcentējot tieši vācu varas iespējas tā 
formēšanā. tā rezultātā historiogrāfijā nostiprinājusies noteikta tendence, 
kādā tiek analizēts sabiedrības noskaņojums: 1) sabiedrībā eksistē noteiktas 
pamatnostādnes (piemēram, sajūsma par vācu ienākšanu), 2) vācu vara 
realizē savus politiskos un saimnieciskos mērķus, 3) tiek fiksēta sabiedrības 
noskaņojuma maiņa. krimināllietas kā vēstures avots ļauj paplašināt jautā-
juma pētniecisko horizontu, apskatot jau nākamo posmu – to, kādu reakciju 
izsauca noskaņojuma izmaiņas un kādā rīcībā tās rezultējās. krimināllietās 
stingri noteiktā procesuālā kārtībā fiksēta gan rīcība, gan tās motivācija, kuru 
vispārinot savukārt varam izdarīt secinājumus arī par kopējo noskaņojumu 
sabiedrībā.

Līdzšinējā pētniecības kontekstā īpašu vietu ieguvis apgalvojums, ka 1940. 
un 1941. gada represiju rezultātā sabiedrībā nostiprinājusies nostāja, kas bija 
vērsta pret padomju varu un visu krievisko. izpētot karagūstekņu atbalstītāju 
lietas, var secināt, ka šis apgalvojums nav viennozīmīgi attiecināms uz visu 
sabiedrību. 1941. gada rudenī rīgas pilsētā fiksējama līdzcietīga izturēšanās 
pret karagūstekņiem, kas ne tikai bija saistāma ar vācu varas nežēlīgo 
izturēšanos pret gūstekņiem, bet uzrādīja arī citus aspektus. pirmkārt, 
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sabiedrība tādējādi izteica nepatiku pret vācu represīvo politiku. Šis protests 
būtībā parādīja cilvēku apziņā saglabājušos priekšstatu par vāciešiem 
kā paverdzinātājiem un krieviem kā draugiem, ko padomju valdīšanas 
gadā piedzīvotās represijas nespēja pilnībā iznīcināt. otrkārt, sabiedrība 
konkrētos gūstekņus sākotnēji nesaistīja ar padomju varu. tās uztverē viņi 
bija nelaimē nokļuvušie, pret kuriem vara izturējās nepamatoti nežēlīgi. Līdz 
ar to var spriest, ka sabiedrība jau 1941. gadā, nojaušot vācu varas patiesos 
mērķus un metodes, norobežojās no vācu represīvās politikas un ar savu 
rīcību faktiski protestēja pret to. Minētie novērojumi attiecināmi tieši uz 
pilsētās dzīvojošajiem, kam saskarsme ar karagūstekņiem bija plašāka nekā 
zemniekiem. Šo varētu nosacīti dēvēt par pirmo posmu Latvijas sabiedrības 
un karagūstekņu savstarpējos kontaktos.

otrs posms iestājās 1942. – 1943. gadā, kad vērojamas izmaiņas attieksmē 
pret karagūstekņiem. sagūstīto sarkanarmiešu statuss mainījās, jo viņi 
aizvien biežāk tika nosūtīti darbā kā zemnieku saimniecībās, tā dažādos 
uzņēmumos. Latvijas sabiedrības un karagūstekņu saskarsmes formas 
mainījās un, spriežot pēc avotā atrodamās informācijas, visbiežāk ieguva 
merkantilu raksturu, jo vācu realizētā ekonomiskā un saimnieciskā politika 
faktiski piespieda sadarboties ar karagūstekni. arī šajā gadījumā īpašs uzsvars 
jāliek uz pilsētas iedzīvotājiem, kas izmantoja iespējas no karagūstekņiem 
iegūt preces (zagtas vai personiskās mantas), kas nebija iegādājamas likumīgā 
veidā. Lauku sabiedrības acīs karagūsteknis ieguva “lētā darbaspēka” statusu, 
kura tālāko attīstību lielā mērā noteica konkrētās personas rakstura īpašības 
un saskarsmes iemaņas. Lai gan vērojama arī līdzcietīga attieksme, netrūka 
tādu cilvēku, kas karagūstekņus gan 1941. gada represiju, gan propagandas 
iespaidā identificēja ar padomju varu.

trešajā fāzē – 1943. gada otrajā pusē un 1944. gadā – iezīmējās 
izteiktāka karagūstekņu identificēšana ar padomju varu. pie savstarpējiem 
apvainojumiem un pārpratumiem noveda saspringtā situācija saistībā ar vācu 
armijas sakāvēm un otrreizējās padomju okupācijas draudiem. joprojām bija 
novērojamas līdzcietības izpausmes, kas šajā brīdī jau liecināja, ka sabiedrība 
neticēja vācu varas spējai aizsargāt ne no sarkanās armijas, ne no mežos 
klaiņojošām dezertieru un aizbēgušu karagūstekņu grupiņām. neraugoties 
uz to, ka okupācijas vara turpināja represīvu politiku, sabiedrība norobežojās 
no tās un centās izkļūt no bīstamām situācijām saviem spēkiem.
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pētot rīgas apgabaltiesā iztiesātās karagūstekņu atbalstīšanā apsūdzēto 
lietas, jāsecina, ka avots sniedz iespēju vairāk pētīt karagūstekņu atbalstīšanas 
veidus, bet motīvi noziegumu specifikas dēļ iezīmējas ar nelielu dažādību. 
tomēr, analizējot izdalītos noziedzīgo nodarījumu veidus, iespējams 
saskatīt sabiedrībā valdošo principu ietekmi uz motivāciju, kas deva iespēju 
konstatēt sabiedrībā pastāvošo attieksmi pret varas realizēto politiku un 
kara radīto situāciju socializēšanās jomā. tādējādi karagūstekņu atbalstītāju 
lietas piedāvā jaunus faktus un aspektus sabiedrības noskaņojuma izpētē. 
pētījums apliecina, ka vērtīgus rezultātus turpmāk varētu gūt, analizējot arī 
citus noziedzīgos nodarījumus, kas saistīti ar jauno, kara laika, noteikumu 
pārkāpumiem. 
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Ginta Oginska-Spirģe

gerichtsakten der unterstützer von kriegsgefangenen.
eine historische quelle zur erforschung der 

einstellung in der gesellschaft lettlands während des 
zweiten weltkrieges

Die erforschung der einstellung der einwohner Lettlands zur Zeit 
des Zweiten Weltkrieges gilt heutzutage als eine aktuelle Frage in der 
geschichtsschreibung Lettlands. Der vorliegende Beitrag hat das Ziel, 
interessenten mit den Möglichkeiten bekanntzumachen, dieser Frage anhand 
der strafsachen aus den Beständen des Historischen staatsarchivs Lettlands 
nachzugehen und sie zu erforschen. Wegen der umfangreichen Materialien 
werden hier nur die straf- und apellationssachen des rigaer kreisgerichts 
und der mit diesem verbundenen Friedensgerichte der stadt und des kreises 
riga, sowie die gerichtsachten des staatsanwalts des rigaer kreisgerichts, die 
sich in entsprechenden Beständen des Historischen staatsarchivs Lettlands 
befinden, untersucht.

Das Hauptobjekt der Forschungsarbeit sind personen, die wegen 
Unterstützung von kriegsgefangenen angeklagt wurden. im rahmen der 
Forschung wurden die Handlungsmotive der angeklagten ermittelt und 
diese im Zusammenhang mit ihrer Zugehörigkeit zu konkreten sozialen 
gruppen, nach ihrem Bildungsstand, ihrem alter u. a. analysiert.

in den strafsachen sind in einer streng bedingten prozessualen ordnung 
sowohl die taten als auch ihre Beweggründe beschrieben. Diese spiegeln die 
allgemeine gesinnung in der gesellschaft wider. Diese strafsachen zeigen, 
dass die gesellschaft Mitleid mit den kriegsgefangenen der roten armee 
hatte; besonders deutlich kam dies im Herbst 1941 – vor allem unter den 
städtischen einwohnern – zum ausdruck. Zum einen war es ein Zeichen des 
protestes gegen die repressive politik der nazis, zum anderen – ausdruck 
für die im Bewusstsein der Menschen erhalten gebliebenen Vorstellungen 
von den Deutschen als eroberern, die das lettische Volk unterjocht haben, 
und von den russen als Freunden. trotz der repressionen im ersten jahr 
der sowjetregierung waren diese ansichten noch nicht ganz getilgt worden. 
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Möglicherweise haben die Leute anfänglich die russischen kriegsgefangenen 
nicht direkt mit der sowjetmacht in Zusammenhang gebracht. in ihren 
augen waren sie nur unglückliche Menschen, die von den deutschen 
okkupationsbehörden unterdrückt wurden.

in der Zeit von 1942 bis 1943 traten Veränderungen im Verhalten 
der einwohner den kriegsgefangenen gegenüber ein. Die Formen der 
kontakte der Leute in Lettland mit den kriegsgefangenen wechselten und 
gewannen merkantile Züge. Wegen der von den Deutschen verwirklichten 
wirtschaftlichen politik war die Bevölkerung Lettlands gezwungen, mit 
den kriegsgefangenen zusammenzuwirken. Für die Bauern galten die 
kriegsgefangenen vor allem als „billige arbeitskräfte“; ihr status war in 
großem Maße von Charaktereigenschaften und kommunikationsfähigkeiten 
konkreter personen abhängig.

in der zweiten Hälfte 1943 bis zum Herbst 1944 wurden die 
kriegsgefangenen in den augen der lettischen Bevölkerung deutlicher mit 
der sowjetmacht identifiziert, denn die gefahr, dass die rote armee Lettland 
erneut okkupieren könnte, verstärkte sich. 

Die Materialien des rigaer kreisgerichtes, insbesondere die gerichtsakten 
der wegen Unterstützung von kriegsgefangenen angeklagten personen, 
zeigen in erster Linie die verschiedenen Formen der Unterstützung der 
kriegsgefangenen. Die Handlungsmotive sind, trotz der Besonderheit der 
Vergehen, oft ähnlich. Die arten der Vergehen lassen den einfluss der in 
der gesellschaft herrschenden prinzipien auf die Handlungsmotive der 
Menschen erkennen. sie zeigen das Verhalten der gesellschaft gegenüber 
der von der okkupationsmacht realisierten politik, sowie die kriegsbedingt 
entstandene situation im Bereich der sozialisierung. anhand von strafsachen 
der kriegszeit kann man also neue, bis jetzt unbeachtete aspekte der 
gesinnung der gesellschaft erforschen. interessante ergebnisse könnte man 
auch durch analyse anderer Vergehen gegen die gesetze und normen der 
kriegszeit gewinnen.

Schlüsselwörter: Zweiter Weltkrieg, kriegsgefangene, rigaer kreisgericht, 
strafsachen, gesinnung der gesellschaft Lettlands, Handlungsmotive der 
angeklagten.
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