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vēsture
Jānis Zelčs

ieslodzījuma vietu attīstība latvijā 
pirmajos valsts pastāvēšanas gados

ieslodzījuma vietu nozare ir būtiska sociālās un iekšpolitikas nozares sastāvdaļa, taču līdz 
šim ieslodzījuma vietu vēsture ir maz pētīta. Rakstā aplūkots plašs jautājumus loks, sākot no 
ieslodzījuma vietu tiesiskā regulējuma, infrastruktūras un materiālā nodrošinājuma, beidzot 
ar cietumu administrācijas darbību ieslodzīto labošanā un izglītošanā. secināts, ka pirmajos 
pēckara gados situācija bija vissarežģītākā, bet vienlaikus šajos gados notika attīstības ceļa 
izvēle un sekmīgs darbs sistēmas sakārtošanā.
Atslēgvārdi: ieslodzījuma vietas, Tieslietu ministrija, Galvenā cietumu valde, Centrālcietums, 
Termiņcietums.

Mūsdienu historiogrāfija vēl joprojām nav devusi pilnīgu ainu par 
starpkaru periodu un latvijas Republikas pastāvēšanas pirmajiem 22 gadiem. 
ir pētīti jautājumi, kas attiecas uz ārpolitiku, saimniecību, politiku, kultūru, 
bet virkne specifisku jautājumu joprojām gaida savu kārtu. Pastāvot tendencei 
pievērsties mūsdienu situācijā aktuāliem tematiem, tajā pašā laikā netiek 
aplūkota visa starpkaru perioda latvijas vēstures plašā tematika. Par vienu 
no šādiem līdz šim vēl nepietiekami pētītajiem jautājumiem var uzskatīt arī 
latvijas ieslodzījuma vietu vēsturi. Īpaši būtiski ir apzināt ieslodzījuma vietu 
attīstību latvijā pirmajos valsts pastāvēšanas gados.

ieslodzījuma vietas bija posms, kas nodrošināja noziedznieku izolāciju no 
sabiedrības un strādāja pie viņu labošanas un resocializācijas. ieslodzījuma 
vietu pētīšana ir būtiska latvijas sociālās un iekšpolitikas vēstures joma.

Mūsdienu “ieslodzījuma vietu pārvaldes likums” nosaka, ka ieslodzījuma 
vietas veic apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā 
kriminālsoda izpildi.1 starpkaru periodā definēt ieslodzījuma vietu funkcijas 
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un piederību kādam noteiktam resoram ir sarežģītāk, jo pastāvēja divas 
izpratnes par ieslodzījuma vietām. Plašākā nozīmē ar ieslodzījuma vietām 
saprata visa veida apcietinājuma iestādes, kurās tika ierobežota cilvēka 
brīvība – līdzās cietumiem (sodu izpildes iestādēm un drošības iestādēm) 
par ieslodzījuma vietām uzskatīja arī nepilngadīgo piespiedu audzināšanas 
iestādes, policijas un robežapsardzības ieslodzījuma telpas, alkoholiķu namus 
un kara resora ieslodzījuma vietas.2 Šaurākā nozīmē ar ieslodzījuma vietām 
saprata Tieslietu ministrijai pakļautās sodu izpildīšanas un drošības iestādes, 
kuras lielākoties tika sauktas par cietumiem.

Pilnvērtīga ieslodzījuma vietu vēstures izpēte starpkaru latvijā nav 
iespējama bez neliela ieskata ieslodzījuma vietu stāvoklī cariskās Krievijas 
pēdējos gados. Tās ir izejas pozīcijas, no kurām nācās būvēt latvijas 
ieslodzījuma vietu sistēmu. dažādos laika periodos latvijas teritorijā 
esošajām ieslodzījuma vietām ir bijusi dažāda institucionālā pakļautība un 
arī atšķirīgas funkcijas. līdz pat 19. gs. beigām Krievijas impērijas sastāvā 
esošās ieslodzījuma vietas atradās iekšlietu ministrijas pakļautībā, bet 1895. 
gadā tās pārgāja Tieslietu resora pārvaldījumā.

līdz neatkarīgās latvijas Republikas proklamēšanai un līdz Pirmajam 
pasaules karam latvijas teritorijā ietilpstošos cietumus pārzināja vidzemes, 
Kurzemes un vitebskas guberņas cietumu inspekcijas. Tās savukārt bija 
pakļautas Krievijas Galvenajai cietumu valdei. sākoties Pirmajam pasaules 
karam, Kurzemes cietumus ieņēma vācu karaspēks, bet vidzemes un latgales 
cietumus Krievijas valdība evakuēja uz Krievijas iekšienes teritorijām kopā ar 
vērtīgāko inventāru un lielāko personāla daļu. latvijas teritorijā palikušajos 
cietumos turēja vienīgi īstermiņa un pārsūtāmos ieslodzītos. Turpmākie 
notikumi – revolūcija Krievijā, krievu karaspēka atkāpšanās, vācu okupācija, 
lielinieku terors un bermonta karspēka darbība – dezorganizēja latvijas 
teritorijā esošo cietumu darbu, jo to ēkas ievērojami izpostīja un vēl atlikušās 
mantas izlaupīja.3

lai izprastu situāciju, kādā latvijas valsts iestādēm nācās veidot 
ieslodzījuma vietu sistēmu, būtiski ir minēt, cik cietumu latvijas teritorijā 
bija 19. gs. beigās. vidzemes guberņā tolaik bija 12 cietumi un 22 arestnami, 
Kurzemē – 8 cietumi un 7 arestnami. literatūrā tiek norādīts, ka cietumi 
bijuši pārpildīti, bieži tajos atradušies 2–3 reizes vairāk ieslodzīto nekā bija 
paredzēts. līdzīga situācija bijusi latgales teritorijā.4
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Cietumu ēku stāvoklis vidzemē, Kurzemē un zemgalē salīdzinājumā 
ar citām Krievijas guberņām nebija slikts. 20. gs. sākumā uzceltais Rīgas 
centrālcietums skaitījās jaunākais un labākais cietums cariskajā Krievijā. 
samērā lielais vieninieku kameru skaits (204), centrālapkure, izdevīgais 
cietuma novietojums ārpus pilsētas un lielās darbnīcas deva iespēju 
tur ievietot un nodarbināt lielu skaitu noziedznieku – apmēram 1570.5 

apmierinošā stāvoklī bija arī Rīgas termiņcietums ar 540 vietām, ko uzcēla 
20. gs. sākumā. Tur vēlāk ierīkoja sieviešu cietumu, nepilngadīgo nodaļu un 
nodaļu sodītajiem ar arestu. 

no Kurzemes un zemgales cietumiem jaunākās ēkas bija jelgavā (250 
vietas) un liepājā (200 vietas). sliktāks stāvoklis bija vidzemes cietumos. 
Tikai Cēsīs cietums atradās pilsētas nomalē un tajā varēja novietot līdz 200 
ieslodzītajiem. no apsargāšanas viedokļa vienīgā drošā ieslodzījuma vieta 
latgalē bija daugavpils cietums. vajadzības gadījumā tajā varēja ievietot 
dažus simtus ieslodzīto. visi pārējie latgales cietumi bija mazi, turklāt atradās 
pilsētu centros un bija grūti apsargājami.6 

Rēķinoties ar iepriekš aprakstīto situāciju, latvijas varas iestādēm nācās 
organizēt ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmu.

ieslodzījuma vietu nozari regulējošie tiesību akti un tieslietu 
ministrijas cietumu pārvaldības struktūru attīstība

Pēc latvijas Republikas nodibināšanas neiestājās tiesiskais pārrāvums, jo 
praksē turpināja lietot cariskās Krievijas tiesisko bāzi. 1919. gada 5. decembrī 
ar īpaša likuma palīdzību tika noteikts, ka latvijā palika spēkā visi agrākās 
Krievijas likumi, kamēr tie nav atcelti, pieņemot jaunus likumus, un nav 
pretrunā latvijas valsts iekārtai. ieslodzījuma vietu sfērā bija jārēķinās ar 
šādiem agrākās Krievijas likumiem:

1) 1890. gada nolikums par ieslodzītiem;
2) 1909. gada nolikums par izsūtītiem;
3) 1909. gada noteikumi par nepilngadīgo audzināšanas un labošanas 

iestādēm;
4) 1907. gada nolikums par konvoja dienestu;
5) 1917. gada 1. augusta likums par ieslodzīto nosacītu pirmstermiņa 

atsvabināšanu;
6) 1903. gada sodu likums.7
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izņemot divus pēdējos, visi pārējie likumi latvijas valsts iekārtai nebija 
piemēroti, un latvijas cietumu pārvalde un saimniecība bija jāorganizē uz 
citiem juridiskajiem pamatiem.

nolikumu par izsūtītiem nemaz nevarēja piemērot, jo tas regulēja 
katorgas soda izciešanu, kas bija saistīts ar izsūtījumu nometinājumā, kāds 
latvijā nepastāvēja. jau 1917. gada aprīlī Krievijas Pagaidu valdība atcēla 
izsūtījumu nometinājumā un aizstāja to ar ieslodzīšanu cietoksnī.8 nolikumā 
par ieslodzītiem varēja izmantot tikai dažus pantus, no kuriem svarīgākais 
bija tas, kas piešķīra tieslietu ministram tiesības izdot instrukcijas cietumu 
darbības regulēšanai. Tāda instrukcija Krievijas impērijā tika izstrādāta 1912. 
gadā ar nosaukumu “vispārējā cietumu instrukcija”. latvijas valsts Galvenā 
cietumu valde šo instrukciju pārstrādāja un ar nosaukumu “instrukcija 
cietumu darbiniekiem” tieslietu ministrs R. benuss to apstiprināja 1921. gada 
16. aprīlī. uz šo instrukciju lielā mērā balstījās latvijas ieslodzījuma vietu 
sistēma līdz pat 1937. gadam, kad izdeva “ieslodzījuma vietu reglamentu”.9

“instrukcija cietumu darbiniekiem” tomēr neatrisināja visus ieslodzījuma 
vietu pārvaldes jautājumus, tāpēc Galvenā cietumu valde bija spiesta izdot vēl 
citas instrukcijas un vairākus simtus apkārtrakstu cietumu priekšniekiem.

interesanta informācija atrodama Galvenās cietumu valdes 1919. gada 
16. jūlija vēstulē tieslietu ministram. Tajā rakstīts: “Šodien Galvenā cietumu 
pārvaldē bij Iekšlietu Ministrijas kancelejas pārzinis un paskaidroja, ka Galvenā 
cietumu pārvalde pāriet Iekšlietu Ministrijas pārziņā un ka man rīt 17. jūlijā vajag 
izdot visas Pārvaldes aktis. Padevīgi lūdzu man šinī jautājumā dot rīkojumu.” 
vēstules autors nav norādīts – vien palikusi sagatave “Galvenās cietumu 
valdes inspektors”.10 Kā noprotams, Galvenā cietumu pārvalde ne uz brīdi 
tomēr nebija nonākusi iekšlietu ministrijas pakļautībā. jau 1919. gada 29. 
augusta Projekts par kalpotāju sastāvu latvijas Galvenajā cietumu valdē 
paredzēja, ka Galvenā cietumu valde atrodas Tieslietu ministrijas pakļautībā 
kā autonoma iestāde.11

sakarā ar dažādiem viedokļiem par cietumu nodošanu tieslietu vai 
iekšlietu resoram, Galvenajai cietumu valdei pat nācās sniegt īpašu uzziņu 
par šo jautājumu. Tajā tika pausts vēsturiskajā attīstībā balstīts viedoklis par 
ieslodzījuma vietu pakļautību Tieslietu ministrijai vai iekšlietu ministrijai. 
Tātad – pēc cietumu daļas pārņemšanas 1895. gadā no iekšlietu ministrijas 
Tieslietu ministrijas pārziņā, gubernators kā cietumu resora priekšnieks 
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guberņā darbojās vienīgi kā Tieslietu ministrijas pārstāvis. uzziņā ir uzsvērts, 
ka “latvijā visi cietumi atrodas tieši Galvenās cietumu valdes pārziņā un līdz 
ar to visas cietumu inspekciju un gubernatoru tiesības un pienākumi cietumu 
pārvaldībā no pašas valsts tapšanas uz valdības rīkojumu uzliktas Galvenajai 
cietumu valdei”. un visbeidzot – “pie cietumu pārvaldības un atsevišķi ņemot 
pie ieslodzīto disciplinārās atbildības iekšlietu ministrijai sākot ar 1895. gadu 
nebija nekāda dalība, nedz arī tagad ir”.12 Šī uzziņa visticamāk ir jāuzskata 
par tiešu atbildi iekšlietu ministrijas mēģinājumam pārņemt savā kontrolē 
Galveno cietumu valdi.

balstīšanās uz cariskās Krievijas likumiem saņēma latvijas kreiso spēku 
bargu kritiku. 1932. gada 4. oktobra saeimas sēdē strādnieku un zemnieku 
frakcijas deputāts F. bergs uzsvēra: “Jau ar progresīvās sodu sistēmas ieviešanu 
tas [ieslodzīto stāvoklis. – J. Z.] kļuva daudz ļaunāks, un tā tas ir turpinājies 
aizvien uz priekšu. Visu šo laiku mums ir pastāvējuši cara laika likumi, un arī tad, 
kad šie likumi ir grozīti, tie nav grozīti par labu cietumniekiem, bet gan viņiem par 
ļaunu. Tā nu iznāk, ka pie mums – “dēmokrātiskā” Latvijā “dēmokrātisko” pilsoņu 
izdotie likumi ir daudz reakcionārāki nekā carisko “ģeržimordu” likumi. To laikos 
izdotie likumi mūsu pilsoņiem ir likušies pārāk progresīvi, humāni.”13

vēstulē “latvijas vēstneša” redakcijai Galvenās cietumu valdes priekšnieks 
P. vanags norādīja, ka “nav taisnība, ka mūsu cietumi organizēti pēc cara 
laiku sistēmas un trīsgadīgā organizēšanās darbā cietumu pārvaldes orgāni 
neko no jauna nav paspējuši radīt. Mūsu cietumu pārvaldes aparāts radīts 
patstāvīgi, piemērojoties mūsu apstākļiem, un ir daudz vienkāršāks nekā 
bijušajā Krievijā.”14

nenoliedzot 1903. gada sodu likumu15 sastādītāju kompetenci, tika atzīts, 
ka, latvijas Republikai šos sodu likumus pārņemot, tie jau ir novecojuši. Pats 
galvenais – cara patvaldības vietā, kura izstrādāja šos likumus, pastāvēja 
demokrātiskā latvijas Republika, kurā pavisam citā līmenī bija pilsoņu 
politiskās tiesības un brīvības. jauno sodu likumu izstrādāšanas komisijas 
ilggadīgais priekšsēdētājs P. Mincs izteicās, ka “1903. gada kodekss paspējis 
noziedēt, neieguvis iespēju uzplaukt pat pašā Krievijā”16.

jaunā latvijas valsts 1918. gada beigās, gribēdama ieturēt nepieciešamo 
pēctecību tiesību sistēmā, nevarēja darīt neko labāku kā recipēt (pārņemt) 
1903. gada sodu likumus, apsolot tos pakāpeniski piemērot jaunnodibinātās 
republikas demokrātiskajai iekārtai.
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svarīgs notikums latvijas Republikas tieslietu sistēmas attīstībā bija jaunā 
sodu likuma spēkā stāšanās 1933. gada 1. augustā.17

lai pilnvērtīgāk izprastu ieslodzījuma vietu attīstību, līdztekus nozari 
regulējošo vispārējo tiesību aktu analīzei nepieciešams izsekot pārmaiņām 
Tieslietu ministrijas cietumu pārvaldības struktūru attīstībā.

Pēc latvijas valsts proklamēšanas 1918. gada 18. novembrī Pagaidu valdība 
nodibināja Cietumu inspekciju pēc agrāko guberņu cietumu inspekciju 
parauga. Šī cietumu inspekcija paspēja pārņemt vienīgi Rīgas cietumus: 
vīriešu cietumu, kas atradās vēlākā Termiņcietuma (laktas ielā 2/418, tagadējais 
brasas cietums) telpās, un sieviešu cietumu, kas atradās vēlākā nepilngadīgo 
cietuma telpās (Tērbatas ielā 69). Rīgas centrālcietums 1918. gada beigās bija 
tukšs, jo tur vēl turpinājās vācu okupācijas laikā uzsāktie remontdarbi. Par 
sieviešu cietuma priekšnieku iecēla e. Kubi, kas agrākajā Krievijā ieņēma 
guberņas cietumu inspektora amatu un 20. gs. 30. gadu otrajā pusē kļuva par 
Kriminālpolitiskā departamenta vicedirektoru. latvijas reģionos cietumu 
pārņemšana bija uzdota ieceltajiem apriņķu priekšniekiem.19

nodibinātā cietumu inspekcija nevarēja ilgi darboties, jo sākās lielinieku 
iebrukums latvijas teritorijā. 1939. gadā izdotajā grāmatā “Tieslietu 
ministrijas un tiesu vēsture” teikts: “Kad 1919. gada 2. janvārī atstāja Rīgu 
Pagaidu valdība un valsts iestādes, bet dienu vēlāk – pēdējās karaspēka 
daļas, Rīgas termiņcietumā ieslodzītie sacēlās, izlauzās no cietuma, nopostīja 
to un izlaupīja.”20 arhīva materiālos atrodamais raksturojums to definē 
kā “Termiņcietums tika izsists no tur apcietinātiem”21. Tādēļ arī lielinieku 
iestādes šo cietumu nevarēja izmantot.22 Turpretim pārējos cietumus: Rīgas 
centrālcietumu, sieviešu cietumu un agrāko guberņas cietumu Citadelē 
lielinieki drīz vien pārpildīja ar politiskiem pretiniekiem.23

Pēc Pagaidu valdības atgriešanās Rīgā 1919. gada vasarā tieslietu ministrs 
e. Magnuss nodibināja Tieslietu ministrijas sastāvā ietilpstošu Galveno 
cietumu valdi un par tās inspektoru iecēla e. Kubi. 1919. gada 10. augustā 
viņu šajā amatā nomainīja Pēterburgas izmeklēšanas cietuma bijušais 
priekšnieks P. vanags. arī viņa tuvākie palīgi bija guvuši pieredzi cariskās 
Krievijas ieslodzījuma vietu sistēmā – P. Rube, bijušais cietuma priekšnieks 
Pēterburgā, un H. betihers, bijušais Krievijas galvenās cietumu valdes 
priekšnieka palīgs.24
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Pakāpeniski Galvenās cietumu valdes darbinieku skaits pieauga, un 1920. 
gada aprīlī tas sasniedza jau 22. jānorāda, ka e .Kubem 1919. gada vasarā bija 
padoti tikai 3 ierēdņi. līdz 1920. gada aprīlim jau bija izveidotas 10 atsevišķas 
Galvenās cietumu valdes nodaļas un nozares25: 

 1. darbinieku personāls
 2. ieslodzīto garīgi ētiskā dzīve
 3. Tiesas spriedumu izpildīšana un cietumu režīms
 4. Cietumu saimniecība
 5. Cietumu ēku būve, remonts un telpu uzturēšana
 6. Cietumu darbi
 7. Finanšu nodaļa
 8. juriskonsultācija
 9. statistika
10. sekretariāts
Galvenās cietumu valdes struktūra pastāvīgi mainījās. visai liela bija 

arī kadru mainība. Tā, samazinot zemāko darbinieku skaitu, Galvenajā 
cietumu valdē 1926. gada martā palika tikai 21 darbinieks. 1927. gadā valdes 
darbinieku skaits tika samazināts līdz 15.26 

Mainījās institūcijas nosaukumi, tomēr funkcijas pamatā palika nemai-
nīgas, tāpēc šīs institucionālās pārmaiņas ir jāuzskata par formālām, jo 

1. att. Galvenās cietumu valdes priekšnieks 
Pēteris vanags. Grām.: Tiesu ministrijas 
un tiesu vēsture. 1918–1938. Rīga: Tieslietu 
ministrija, 1939. 49. lpp.
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mainījās tikai pārvaldes forma, nevis būtība. visu laiku ieslodzījuma vietas 
atradās Tieslietu ministrijas pārvaldībā.

vērtējot latvijas ieslodzījuma vietu sfēru regulējošos un tieši ietekmējošos 
tiesību aktus, jākonstatē, ka tie pārsvarā balstījās uz cariskās Krievijas tiesību 
aktiem vai arī pilnībā tos pārņēma. Pārsvarā tie tika ņemti par pamatu un 
pēc iespējas laika gaitā pārveidoti atbilstoši latvijas Republikas vajadzībām. 
Rezultātā ieslodzījuma vietu sfēru regulējošie tiesību akti tika gan kritizēti, 
gan vērtēti kā visumā atbilstoši latvijas valsts vajadzībām. jāatzīmē, ka 
pārņemtie cariskās Krievijas akti ne vienmēr tika operatīvi pārstrādāti, un, 
piemēram, līdz pat 1933. gada vasarai latvijā bija spēkā 1903. gada sodu 
likums. 

ieslodzījuma vietu infrastruktūra un materiāli 
tehniskais nodrošinājums

Pēc Rīgas ieņemšanas 1917. gadā vācu okupācijas iestādes sāka 
cietumu iekārtošanu un remontu, lai cietumos varētu izvietot apcietinātos. 
Termiņcietumā ieslodzītos ievietoja 1918. gada pavasarī, bet ierīkot 
Centrālcietumu nepaspēja. Kad lielinieki ieņēma Rīgu, ieslodzītos sāka turēt 
arī Centrālcietumā.27

ieslodzījuma vietu infrastruktūras un materiāli tehniskā nodrošinājuma 
pilnvērtīga apzināšana sākās pēc Galvenās cietumu valdes nodibināšanas 
1919. gada vasarā. Pēc Rīgas cietumu pārņemšanas Galvenā cietumu valde 
sāka pārņemt vidzemes un Kurzemes cietumus (latgales teritoriju vēl 
kontrolēja lielinieku spēki). Cietumu pārņemšanu juridiski noformēja, abām 
pusēm parakstot aktu. Tā, piemēram, 1919. gada 20. septembrī Galvenās 
cietumu valdes priekšnieks P. vanags un valmieras apriņķa un pilsētas 
komandants virsleitnants Ž. Grundmanis parakstīja aktu, kurā bija teikts, 
ka “Latvijas Galvenā cietumu valde saņem no augšā minētā komandanta savā 
pārziņā un vadībā Valmieras apriņķa cietumu Rīgas ielā 12 ar visām cietuma ēkām, 
inventāru, apgaismošanas un ūdens vada iekārtu un arestantus 130 cilvēkus, vīrieši 
115, sievietes 15.”28

Pārņemot Rīgas cietumus, izrādījās, ka tie ir pārpildīti un tur plosās tīfa 
epidēmija, kas bija sākusies jau lielinieku laikā un turpinājās arī pirmajos 
mēnešos pēc cietumu nonākšanas latvijas valsts pakļautībā, jo nebija 
līdzekļu cietumu dezinficēšanai un nebija arī medikamentu krājumu. Šo 
apstākļu dēļ Rīgas cietumos bija apmēram 300 tīfa slimnieku un pastāvēja 
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bažas par tīfa epidēmijas iespējamu izplatīšanos ārpus cietumiem.29 1919. 
gada vasaras beigās uzsāka Rīgas cietumu sanitārā stāvokļa uzlabošanu 
un telpu dezinfekciju, ieslodzīto apģērba, veļas, pārtikas un medikamentu 
sagādi. lielu atbalstu ieslodzīto apgādāšanā ar pārtiku sniedza Rīgā 
esošās amerikāņu palīdzības iestādes (American Relief Administration). 1919. 
gada novembrī pat tika iecelta īpaša “pārzine amerikāņu pārtikas vielām 
Centrālcietuma ķēķī”.30  

1919. gadā tika izveidota arī sevišķa juridiskā komisija, kas pārbaudīja 
ieslodzīto sarakstus un atbrīvoja daudzus vācu kara iestāžu apcietinātos, 
tādējādi samazinot arī kopējo ieslodzīto skaitu. Rudenī tīfa epidēmija jau esot 
beigusies. 

1919. gadā Rīgā slēdza divus cietumus – sieviešu cietumu (Tērbatas ielā 
69) un bijušo guberņas cietumu Citadelē, kuru nodeva kara iestāžu rīcībā. 
darboties turpināja Rīgas centrālcietums un Termiņcietums. Termiņcietumu 
jau 1920. gada sākumā likvidēja, nododot to kara resora rīcībā slimnīcas 
ierīkošanai,31 tā ka palika darbojamies vienīgi Rīgas centrālcietums.

Pēc neatkarīgas latvijas Republikas izveides lielas grūtības sagādāja 
infrastruktūras un personāla jautājums. agrāko cietumu ierēdņu un uzraugu 
gandrīz nebija un bija jāpieņem pilnīgi jauni, cietumu dienestam slikti 
piemēroti cilvēki, jo liela daļa jauno vīriešu bija mobilizēti, bet nemobilizētie 
negribēja stāties cietumu dienestā, – tas viņiem likās nedrošs. Problēmas bija 
arī ar cietumu priekšnieku un viņu palīgu sameklēšanu. Tikai pēc armijas 
galīgas demobilizācijas varēja papildināt cietumu personālu ar piemē-
rotākiem cilvēkiem.  

Grūtības sagādāja arī sapostītās cietumu ēkas, tukšās noliktavas un 
izvazātais inventārs. naudas līdzekļu bija maz, tādēļ varēja veikt tikai 
visnepieciešamākos remontus un par cietumu pārbūvi pēc jaunākajām 
prasības nebija iespējams domāt. 1920. gada vasarā Galvenās cietumu valdes 
rīcībā skaitījās 19 cietumi ar sekojošu ieslodzīto skaitu: Rīgas centrālcietums 
(882), jelgavas cietums (159), liepājas vīriešu cietums (151), daugavpils 
cietums (106), Cēsu cietums (89), liepājas sieviešu cietums (70), valmieras 
cietums (65), Rēzeknes cietums (55), aizputes cietums (40), ventspils 
cietums (36), vecgulbenes (Gulbenes) arestnams (34), Kuldīgas cietums (30), 
jēkabmiesta (jēkabpils) cietums (28), Talsu cietums (25), Tukuma cietums 
(24), alūksnes cietums (23), biržu (Madonas) arestnams (22), ludzas cietums 
(15), smiltenes arestnams (7)32.
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Tātad 1920. gada vasarā kopumā latvijas cietumos atradās 1861 cilvēks. 
lai taupītu līdzekļus, 1920. gadā tika slēgti vecgulbenes un smiltenes 

arestnami, tādējādi cietumu skaits saruka līdz 17.33 jānorāda, ka cariskās 
Krievijas laikā gandrīz katrā apriņķa pilsētā bez cietuma bija ierīkots arī 
arestnams, kurā turēja tikai ar arestu sodītos. Galvenā cietumu valde nolēma, 
ka mazus arestnamus neatmaksājas uzturēt un ka ar arestu sodītos var 
turēt vispārējos cietumos sevišķās kamerās. Tādēļ likvidēja arī palikušos 
arestnamus – biržu arestnamu pārdēvēja par biržu (vēlāk Madonas) cietumu; 
tāpat arī notika jēkabpilī; liepājas arestnamu ieņēma sieviešu cietums, 
bet Rēzeknes arestnams palika par vietējā cietuma nodaļu. visus pārējos 
arestnamus nodeva vai nu tiesu iestāžu, vai kara resora rīcībā. 1921. gada 
28. augustā Galvenā cietumu valde likvidēja arī Talsu cietumu un 1922. gada 
decembrī – aizputes cietumu. bet 1922. gada 1. janvārī, pieaugot ieslodzīto 
skaitam Rīgas centrālcietumā, radās nepieciešamība atklāt Rīgā otru cietumu, 
pārņemot kara resora pagaidu lietošanā nodoto Rīgas termiņcietumu, uz 
kurieni no Rīgas centrālcietuma pārveda visas sievietes, nepilngadīgos un ar 
arestu sodītos.34 Pēc šīm pārmaiņām 1922. gadā visā valstī palika darbojamies 
16 cietumi: Rīgas centrālcietums, Rīgas termiņcietums, jelgavas cietums, 
liepājas vīriešu cietums, daugavpils cietums, Cēsu cietums, liepājas sieviešu 
cietums, valmieras cietums, Rēzeknes cietums, ventspils cietums, Kuldīgas 
cietums, jēkabmiesta (jēkabpils) cietums, Tukuma cietums, alūksnes cietums, 
biržu (Madonas) cietums, ludzas cietums.

Cariskās Krievijas laikā par nepilngadīgo noziedznieku audzināšanu 
un uzturēšanu rūpējās sabiedriskās iestādes un īpašas biedrības, kuras 
kontrolēja un daļēji finansēja valsts. visas šīs sabiedriskās organizācijas, kā 
arī cariskās Krievijas laikā dibinātā Ropažu kolonija Pirmā pasaules kara 
gados pārtrauca savu darbību. 1919. gadā latvijā pastāvēja tikai neliela 
vācu okupācijas iestāžu izveidotā zēnu audzināšanas un labošanas iestāde 
liepājā. Karam beidzoties, finansiālu problēmu dēļ liepājas pilsēta lūdza 
Galveno cietumu valdi ņemt šo nepilngadīgo iestādi savā jurisdikcijā. no 
1919. gada 1. oktobra liepājas nepilngadīgo noziedznieku audzināšanas un 
labošanas iestāde pārgāja Galvenās cietumu valdes pārziņā. nepilngadīgo 
iestāde atradās pilsētas centrā, Peldu ielā, nepiemērotās telpās. Turklāt 
nepilngadīgo noziedznieku skaits turpināja pieaugt. Galvenā cietumu 
valde ierosināja iestādi pārcelt uz kādu lauku teritoriju un paplašināt. no 
visām zemkopības ministrijas piedāvātajām muižām Galvenā cietumu 
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valde izvēlējās irlavu – muižu, bijušo skolotāju semināra ēku un bijušo 
bruņniecības ārsta māju. 1920. gada pavasarī iestādi ar audzēkņiem, 
inventāru, darbiniekiem un viņu ģimenēm pārvietoja no liepājas uz irlavu 
un pārdēvēja par “irlavas nepilngadīgo zemkopības un amatniecības 
koloniju”.35

1921. gadā notika svarīgas pārmaiņas nepilngadīgo audzināšanas un 
labošanas iestāžu pārvaldībā. 1921. gada 5. novembrī ar Ministru kabineta 
rīkojumu irlavas kolonija tika nodota izglītības ministrijas pakļautībā.36 To 
pamatoja ar izglītības ministrijas lielāku pieredzi pedagoģiskajā darbā un 
lielākajām iespējām piesaistīt kvalificētus pedagogus un psihologus darbā ar 
nepilngadīgajiem ieslodzītajiem. 

Turēt visus nepilngadīgos to lielā skaita dēļ irlavas kolonijā nebija 
iespējams, tāpēc liela daļa tika turēta cietumos. balstoties uz pastāvošo 
juridisko bāzi, nepilngadīgie cietumos bija jātur atsevišķi no pieaugušajiem. 
apriņķa cietumos nepilngadīgajiem bija ierīkotas atsevišķas kameras, bet 
Rīgas cietumos – sevišķas nepilngadīgo nodaļas. Pirmajos latvijas valsts 
pastāvēšanas gados, kad irlavas nepilngadīgo kolonijā bija jūtams liels telpu 
trūkums, nepilngadīgos koncentrēja Rīgas centrālcietuma nepilngadīgo 
nodaļā, bet vēlāk šo nodaļu pārcēla uz Rīgas termiņcietumu. Tur nepilngadīgo 
nodaļa bija ierīkota atsevišķā telpā ar atsevišķu virtuvi, maizes ceptuvi, pirti, 
ar atsevišķu pagalmu un pastaigāšanās laukumu. Tādā veidā viņi bija pilnībā 
nodalīti no pieaugušajiem noziedzniekiem.37 

Tomēr, analizējot preses publikācijas, nākas atzīt, ka pirmajos Galvenās 
cietumu valdes darbības gados reālajā dzīvē viss nevarēja notikt tā, kā tas bija 
paredzēts likumos. Kāds rīdzinieks, kurš 1922. gadā nesen kā bija iznācis no 
Centrālcietuma, kur izcietis uzlikto administratīvo sodu, norādīja, ka cietuma 
administrācijai vajadzētu papūlēties nošķirt mazgadīgos ieslodzītos “no 
norūdītiem blēžiem”38. neierasti drīz žurnālistiem Galvenās cietumu valdes 
un Tieslietu ministrijas pārstāvju pavadībā tika organizēta ekskursija pa 
Centrālcietumu, pēc kuras laikrakstā “latvijas Kareivis” tika rakstīts: “.. par 
to plaši referē cietumu galvenās pārvaldes priekšnieks Vanags. Viņš vispirms izsakās 
par dažos laikrakstos nepareizi apgaismoto arestantu pieņemšanas un šķirošanas 
jautājumu. Minētā sadalīšana notiek pēc 1920. gadā izstrādātā plāna. Mazgadīgos 
uz Centrālcietumu nemaz nesūta.”39
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Rīgas cietumi, kuri līdz Pirmajam pasaules karam bija labi aprīkoti, kara 
laikā zaudēja visu vērtīgāko inventāru. 1915. gadā no Centrālcietuma un 
Termiņcietuma tika izvestas visas dzelzs salokāmās “koikas” jeb nāras, misiņa 
katli, krāni, trauki, elektriskā stacija, katli ar visām centrālapkures iekārtām, 
elektriskā armatūra un signalizācija, viss noliktavu inventārs un darbarīki.40

Pēc latvijas Republikas nodibināšanas tika mēģināts atgūt Pirmā pasaules 
kara gados izvesto cietumu inventāru. Šim nolūkam latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības ministrija nodibināja latvijas Reevakuācijas komiteju. Tās mērķis 
bija visu kara laikā uz Krieviju evakuēto latvijas valsts, pilsētu, sabiedrību, 
juridisko un fizisko personu mantu, arhīvu un citu vērtību atgūšana saskaņā 
ar miera līgumu.41

Tika noskaidrots, ka lielākā daļa Rīgas cietumu inventāra un aprīkojuma 
tika evakuēta uz jaroslavļu (jaroslavu), Harkovu (Charkovu) un vologdu.42 
sīki tika uzskaitīti arī zaudējumi, ko nodarījis vācu karaspēks (pēc 1920. 
gada janvāra naudas kursa – 605 210 latvijas rubļi43). nekāda informācija par 
zaudējumu atmaksu arhīva materiālos nav norādīta.

Pēc cietumu pārņemšanas 1919. un 1920. gadā Galvenajai cietumu valdei 
vajadzēja nekavējoties sākt cietumu telpu iekārtošanu un nepieciešamā 
inventāra nodrošināšanu. Cietumu telpas kara gados bija pamatīgi izpostītas 
un gandrīz bez jebkāda iekšējā iekārtojuma un inventāra. latvijas prese 1922. 
gadā par Centrālcietumu izteicās šādi: “1919. gadā pēc komunistu padzīšanas 
cietums saņemts pilns ar ieslodzītajiem, bet tukšs no mantām.”44 visus cietumus 
uzreiz labiekārtot nebija iespējams ierobežoto līdzekļu dēļ. Tika veikti pirmās 
nepieciešamības remontdarbi – laboti jumti, pārmūrētas krāsnis, remontēti 
logi, durvis un žogi, ievilkta elektrība un ūdensvads. Šie remontdarbi 
turpinājās visus neatkarīgās latvijas pastāvēšanas gadus.

Pirmajos gados trūka pašu nepieciešamāko lietu – guļamo lāvu, galdu, solu, 
plauktu. Tos bieži vien izgatavoja paši ieslodzītie no cietumu administrācijas 
sagādātajiem materiāliem. visai lielas pūles nācās pielikt cietumu higiēnisko 
apstākļu uzlabošanai, jo kara gados tajos bija sakrājies liels daudzums dažādu 
gružu, mēslu un netīrumu. inspektors e. Kube 1921. gada 24. decembrī 
Galvenās cietumu valdes priekšniekam ziņoja par stāvokli jelgavas cietumā 
un norādīja, ka “no pastaigāšanās pagalma mēslu kaudzes jāizved, kuras tur jau 
stāv vairākus mēnešus. [..] Arestantu kamerās ir blaktis un slikts gaiss, grīdas netiek 
turētas diezgan tīras.”45
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Tomēr jau 20. gs. 20. gadu vidū higiēniskā situācija bija uzlabojusies. Par to 
var spriest no a. Tupiņa 1926. gadā publicētajām atmiņām par Termiņcietumā 
pavadītajām divām nedēļām: “Cietumā tualetei piegriež sevišķi lielu uzmanību, ir 
patīkami skaloties aukstā ūdenī, norīvēties ar aukstu dvieli un uzģērbt tīru veļu.”46

Par to, ka šāda attieksme bija ne vien pret administratīvi sodītu žurnālistu 
Termiņcietumā, bet arī pret politisko ieslodzīto Centrālcietumā, liecina 
ieraksts K. ozoliņa atmiņās: “Šodien ved uz pirti. Iedod valsts veļu un mazu 
gabaliņu ziepju. Jānomazgā netīrumi, ar kuriem te esmu ienācis un kuri cietuma 
tīrībai nepiestāv. [..] Izģērbies eju pirtī. Nokļūstu lielā, gaišā zālē. Gar malām soli 
ar ķipīšiem, aukstā un karstā ūdens krāni un divas dušas. Nākamās durvis ved 
sutas telpā. Arī tā liela, ar trepjveidīgu lāvu. Uz lāvas var pērties vismaz piecdesmit 
cilvēku uzreiz. Staigāju un aplūkoju pirti kā pliks baznīcu. Arī katrs troksnis te skan 
kā baznīcā. Otras tādas pirts Rīgā nav!”47

1923. gada Cietumu telpu uzturēšanas un higiēnas noteikumos tika 
noteikts, ka katru arestantu laiž pirtī vismaz divas reizes mēnesī. un katru rītu 
arestantiem jāmazgā rokas un seja. Tādēļ tika no jauna celti vai jau esošajās 
telpās ierīkoti “mazgāšanās trauki ar piederumiem”.48

ieslodzījuma vietu telpu iekārtošana un uzturēšana atdūrās pret 
ierobežoto finansējumu. līdz ar to nevar runāt par ļoti kvalitatīvām cietumu 
telpām, tomēr pamatlietas tika nodrošinātas. ieslodzījuma vietu uzturēšanā 
galvenā problēma bija Pirmā pasaules kara gados radītais posts un steidzamā 
nepieciešamība situāciju labot, ņemot vērā ierobežoto finansējumu.

starpkaru periodā latvijas ieslodzījuma vietu sakarā aktuāls bija jautājums 
arī par ieslodzīto uzturu. 1919. gada jūlijā, kad cietumus sāka pārņemt 
Galvenā cietumu valde, ieviesa pagaidu uztura normu, paredzot katram 
ieslodzītajam apmēram 1500 barības kalorijas. Tāda norma cilvēka organisma 
uzturēšanai ir nepietiekama, tomēr ar to vajadzēja samierināties smago valsts 
apstākļu dēļ. dažviet ieslodzīto vidū sāka parādīties bada simptomi. Tādēļ 
Galvenā cietumu valde nolēma pārstrādāt ieslodzīto uztura normu. 1919. 
gada decembrī tika izstrādāta un 1920. gada februārī apstiprināta jauna 
ieslodzīto uztura norma, kura paredzēja 2060–2240 kaloriju49 uz katru cilvēku. 
sākumā šo normu nevarēja pilnībā ievērot, jo tirdzniecības grūtību dēļ nebija 
iespējams nopirkt visus nepieciešamos produktus. beidzoties karadarbībai, 
tirdzniecības apgrūtinājumi izzuda un ieslodzītos varēja ēdināt pēc noteiktās 
normas. Cilvēki, kas apmeklējuši cietumus, atzīmēja arī, ka pārtika, lai arī 
nav pietiekamā daudzumā, ir kvalitatīva.50
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Pirmajos Galvenās cietumu valdes darbības gados tās vadītājam nācās 
taisnoties par to, ka cietumnieku uzturs ir nepietiekams. Galvenās cietumu 
valdes priekšnieks P. vanags atzina, ka cara laika cietumos uztura norma 
vienam ieslodzītajam bijusi 3313 kalorijas dienā, vācijā pēc 1922. gada – 
3051–3648 kalorijas dienā, bet latvijas cietumos 1923. gada aprīlī ieslodzītā 
vienas dienas norma reāli bijusi 2400 kaloriju. P. vanagam nācās secināt, ka 
“..uztura ziņā mūsu cietumi stāv zemu”51. Par vienīgo iemeslu šādai situācijai 
viņš minēja nepietiekamo budžetu un jebkādas citas spekulācijas par uztura 
normu salīdzinoši mazo apmēru izslēdza.

20. gadsimta pirmajā pusē uzskatīja, ka vesela cilvēka organisma 
uzturēšanai ir vajadzīgs tāds uzturvielu daudzums, kas satur apmēram 
3000 barības kaloriju. starpību ar noteiktajām 2240 kalorijām kompensēja, 
atļaujot ieslodzītajiem divas reizes nedēļā saņemt no piederīgajiem pienestu 
pārtiku. Tomēr tika uzsvērts, ka “no ārienes pienestā arestantu pārtikā stingri 
ietur vienkāršību, nepielaižot nekādus kārumus un pārpilnību”.52 Praksē izrādījās, 
ka 1920. gadā apstiprinātā norma nav pietiekoša. 1923. gadā tika izstrādāta 
un apstiprināta jauna uztura norma, kurā paaugstināja kaloriju skaitu līdz 
2741 un palielināja maizes porciju no 400 uz 600 gramiem dienā katram 
ieslodzītajam.

Par ierobežotajām valsts finansiālajām iespējām tika rakstīts latvijas 
kreisajā presē: “Pārtiku līdz šim nav bijis iespējams uzlabot un pavairot, jo 
budžets stipri saknapināts. Gaidīsim, ka uz priekšu netiks liegti līdzekļi budžeta 
papildināšanai, lai valsts gūstekņiem cietumā nebūtu jābojā sava veselība, lai tiem 
pēc cietuma nebūtu jāapgrūtina sociālā apgāde.”53 

latvijas ieslodzījuma vietas no cariskās Krievijas cietumiem pārņēma arī 
normu, ka visi notiesātie ieslodzītie valkā valsts apģērbu un veļu. Pirmajos 
latvijas valsts pastāvēšanas gados nebija iespējams šo normu izpildīt, 
jo cietumu inventārs bija kara laikā izlaupīts, bet kokvilnas un vilnas 
audumi tirgū bija ļoti dārgi.54 Trūka arī gultas piederumu – maisu un 
segu. lielu atbalstu ieslodzīto apgādāšanā ar vajadzīgo veļu esot sniedzis 
amerikas sarkanais Krusts, kura pārstāvji personīgi apmeklēja cietumus 
un, pārliecinājušies par lielo veļas trūkumu, deva cietumu vajadzībām visai 
ievērojamu daudzumu veļas.55

1922. gadā kāds no Centrālcietuma apmeklētājiem “jaunākajās ziņās” 
norādīja, ka cietums ir nepietiekami apgādāts ar drēbēm, veļu un gultas 
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segām, kas skaidrojams ar trūcīgajiem Galvenās cietumu valdes līdzekļiem. 
Tāpēc arestantiem nākoties valkāt privāto veļu un drēbes.56

vēl daiļrunīgāk par šo sāpīgo tēmu tika uzrakstīts publikācijā “latvijas 
Kareivī” 1922. gadā: “Bez tam ieslodzītie nav vēl pietiekošā mērā apgādāti ar 
apģērbu, apaviem un veļu. Pēc okupācijas karaspēka aiziešanas cietums ticis pārņemts 
bez jebkādas labierīcības. Nebijis sajūtams vienīgi insektu trūkums.”57

ieslodzīto apģērbs un citi piederumi bija atkarīgi no valsts finansējuma 
apmēra tikpat lielā mērā kā pārtika, tāpēc pirmajos pēckara gados situācija 
bija grūta, bet ar laiku ievērojami uzlabojās. 

Galvenā cietumu valde jau 1919. gadā noorganizēja visiem cietumiem 
medicīnas personālu un lielākajos cietumos ierīkoja slimnīcas, mazā-
kajos – slimnieku kameras. Pirmajos gados aktuāla problēma bija epidē-
miskās slimības, tomēr, uzlabojoties apstākļiem cietumos, šīs slimības tika 
izskaustas. uzreiz pēc latvijas neatkarības pasludināšanas lielas problēmas 
sagādāja medikamentu un pārsienamo materiālu trūkums.

jau 1922. gadā bija panākts progress ieslodzījuma vietu higiēniskā 
stāvokļa uzlabošanā un pat presē tika atzīmēts, ka Centrālcietums ir ticis vaļā 
no blusām un utīm un izskatoties tīrs un spodrs. Turklāt tajā arī vairs nav 
novērojamas lipīgās slimības, kādas bija, pārņemot cietumus latvijas valsts 
pārziņā.58

Maksimālais gada vidējais saslimstības līmenis latvijas ieslodzījuma vietās 
1920. gadā sasniedzis 7,2% no visiem ieslodzītajiem un turpmāk bijis vidēji 
3-4% robežās, kas ir uzskatāms par samērā labu rādītāju. lielo saslimstības 
līmeni 20. gadu sākumā jāskaidro ar pēckara apstākļiem – medikamentu 
trūkumu, cietumu samērā slikto materiāli tehnisko stāvokli, tīfa epidēmiju. 

saistībā ar grūto stāvokli cietumnieku veselības aprūpē, bet vēl jo vairāk 
saistībā ar kreiso spēku biežo kritiku par cietuma uzraugu vardarbību pret 
ieslodzītajiem, 1922. gada martā izdotajā cirkulārā cietumu priekšniekiem 
tieslietu ministrs un Galvenās cietumu valdes priekšnieks uzdeva cietumu 
priekšniekiem par katru atsevišķu gadījumu, kad cietumā nodots ievainots 
vai sasists kāds arestētais, ziņot Galvenajai cietumu valdei un paskaidrot, 
kas arestēto cietumam nodevis, pieliekot klāt cietuma ārsta apliecību ar 
ievainojuma sīku aprakstu.59 jāpiebilst, ka cirkulārs bija slepens.  

Garīgi slimos ieslodzītos sākumā ievietoja aleksandra augstumu slimnīcā 
Rīgā, kur bija ierīkota speciāla ieslodzīto nodaļa ar cietuma apsardzību. 1926. 



73ieslodzĪjuMa vieTu aTTĪsTĪba laTvijā PiRMajos Gados

gada 17. jūlijā Galvenā cietumu valde vērsās Tautas labklājības ministrijas 
sociālās apgādības departamentā ar iesniegumu, kurā norādīja, ka Rīgas 
aleksandra augstumu slimnīcā ierīkotā nodaļa vienmēr ir pārpildīta un 
psihiski slimus ieslodzītos nākas turēt kopā ar pārējiem apcietinātajiem, 
kas rada lielus sarežģījumus cietumu dzīvē. Ņemot vērā to, ka daugavpils 
psihiatriskā slimnīca tika paplašināta, Galvenā cietumu valde lūdza 
departamentu ierīkot arī šajā slimnīcā atsevišķu apcietināto nodaļu kaut 
vai tikai 8 personām pēc aleksandra augstumu slimnīcas parauga.60 lai 
arī 1926. gada augustā šis Galvenās cietumu valdes lūgums tika noraidīts, 
tomēr jau tā paša gada nogalē daugavpils psihiatriskajā slimnīcā iekārtoja 
nodaļu ieslodzītajām sievietēm. 1929. gadā Rīgas centrālcietumā iekārtoja 
psihiatrisko nodaļu ieslodzītajiem vīriešiem, kuru ārstēšanai tika pieņemts 
darbā psihiatrs.61 ar šiem pasākumiem novērsa diezgan biežās ieslodzīto 
bēgšanas no psihiatriskajām slimnīcām.

apkopojot visu informāciju par latvijas ieslodzījuma vietu infrastruktūru, 
var secināt, ka ieslodzījuma vietu skaits starpkaru periodā atradās 19–15 
cietumu robežās. Kā mantojums no cariskās Krievijas nāca ieslodzījuma 
vietu sadrumstalotība. ar laiku ieslodzījuma vietu sistēma tika optimizēta 
un ieslodzījuma vietu skaits samazināts. Tomēr cietumi, tāpat kā cariskās 
Krievijas laikā, palika visai pārpildīti, kas nenovēršami noveda pie visas 
ieslodzījuma vietu sistēmas kritikas. Turklāt arī ieslodzījuma vietu stāvoklis 
pirmajos pēckara gados bija samērā slikts, jo cietumi bija cietuši ilgstošās 
karadarbības rezultātā. ar laiku ieslodzījuma vietu infrastruktūra uzlabojās.

Gan medicīniskajā aprūpē, gan ēdināšanā, gan cietumu labiekārtošanā 
ieslodzījuma vietu pārvaldības iestādēm nācās saskarties ar nepietiekamu 
finansējumu, kas tieši ietekmēja ieslodzīto dzīves apstākļus. Tomēr tas ir 
vienīgi pieejamā finansējuma jautājums, un kreiso spēku kritika par cietuma 
uzraugu un vadības ļaunprātību nav uztverama nopietni. Palielinoties valsts 
finansējumam, uzlabojās arī ieslodzīto dzīves apstākļi.

ieslodzīto nodarbināšana un izglītošana

ieslodzīto darbu organizēšanai Galvenā cietumu valde jau pašā sākumā 
pievērsa lielu uzmanību. no savas prakses agrākās Krievijas cietumu dienestā 
Galvenās cietumu valdes atbildīgie vadītāji bija mācīti kārtību cietumos 
veicināt, nodarbinot ieslodzītos. 
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vispirms ieslodzīto darbu uzsāka organizēt Rīgas centrālcietumā, kas 
bija lielākā ieslodzījuma vieta. Rīgas centrālcietumā iekārtoja kalēju un 
atslēdznieku, galdnieku, aušanas, kartonāžas, grāmatsietuves, drēbnieku 
un kurpnieku darbnīcas. ieslodzītajiem piemēroja arī cita veida darbus. 
visos latvijas cietumos pēc to pārņemšanas ieslodzītos nodarbināja cietumu 
ēku un telpu sakārtošanā un nepieciešamā inventāra izgatavošanā. Telpu 
trūkums darbnīcās lika organizēt arī ārējos darbus. Piemēram, meža darbus, 
lai cietumu vajadzībām sagatavotu malku. Pirmajos latvijas pastāvēšanas 
gados ieslodzītie tika sūtīti arī palīgā lauksaimniekiem novākt ražu un 
palīdzēt citos lauksaimniecības darbos. jāpiemin, ka pie tā dēvētajiem “āra 
darbiem” (darbiem ārpus cietumu darbnīcām) pieskaitāms arī “atejasvietu 
tīrīšana”62.

Runājot par ieslodzīto darbu cietumu lauksaimniecības fermās, tika vērsta 
uzmanība uz to, ka ieslodzīto darbi lielā mērā atvieglo cietumu saimniecības 
izdevumus valstij arestantu uzturēšanā.63

Cariskās Krievijas noteikumi par ieslodzīto darbu, kas ietilpa 1890. gada 
nolikumā par ieslodzītiem, nebija piemēroti latvijas Republikas apstākļiem. 
1921. gada 14. jūnijā satversmes sapulce pieņēma jaunu likumprojektu par 
ieslodzīto darbu. ar to ieslodzītajiem piešķīra tiesības saņemt 50% nopelnītās 
darba algas. 1921. gadā Galvenā cietumu valde pārņēma divus purvus: 
siguldas purvu un daugavpils “sauso purvu”. Tur ieslodzītajiem uzcēla 
nometnes un uzsāka kūdras ražošanu. nelielās teritorijās cietumi ierīkoja arī 
savas lauku saimniecības, kur nodarbināt ieslodzītos.

no publikācijām starpkaru perioda latvijas presē var secināt, ka 
ieslodzījuma vietās ieslodzīto nodarbināšana organizēta, ņemot vērā citu 
resoru ieteikumus un visas latvijas tautsaimniecības intereses. Cietumu 
departaments presē norādīja, ka lauksaimniecības nozarē galvenokārt 
nodarbināti tie ieslodzītie, kas līdz soda izciešanai dzīvojuši laukos. Tas tika 
darīts ar nolūku, lai šos ieslodzītos neapmācītu amatā cietumu darbnīcās un 
tādā veidā nepalielinātu sīko amatnieku skaitu pilsētās.64

ieslodzīto nodarbināšanas sakarā valsts iestādēm nācās uzklausīt kritiku,  
ka ieslodzīto nodarbināšana dažādos rūpniecības uzņēmumos konkurencē 
ar privātuzņēmējiem rada nevienlīdzīgas konkurences apstākļus. Tas pat tika 
nodēvēts par dempingu, ko rīko pati valsts pret pašu pilsoņiem. Kā piemērs 
šādam dempingam tika minēts daugavpils cietuma ķieģeļu ceplis sīpolos, 
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2. att. drēbnieku darbnīca Rīgas centrālcietumā. Grām.: Tiesu ministrijas un tiesu 
vēsture. 1918–1938. Rīga: Tieslietu ministrija, 1939. 138. lpp.

kas izkonkurējis līdzīga profila privāto uzņēmumu Kaltunos, kurā privātie 
latvijas rūpnieki esot ieguldījuši 400 000 latu. un, tā kā cietuma ceplis ar 
savu lēto darbaspēku saražo lētākus ķieģeļus, tad privātais ceplis ķieģeļu 
vietā saražojot tikai bezdarbniekus.65

Pirmajos latvijas Republikas pastāvēšanas gados neiztika arī bez 
traģikomiskām domstarpībām ar kaimiņvalstīm. Tā 1920. gada 5. oktobrī 
tieslietu ministrs R. benuss lūdza ārlietu ministrijas palīdzību sekojošā 
lietā – daugavpils cietuma priekšnieks nopircis no Kalupes pagasta 
“niknauku” mājas saimnieka tiesības pļaut sienu viņa zemē. Šīs pļavas bija 
pierobežas rajonā, un tur stāvējuši lietuvas karaspēka posteņi. Pļaut sienu 
lietuvieši gan atļāvuši, bet aizvest jau sastrādāto sienu aizlieguši. sapļautā, 
bet neiegūtā siena vērtība bijusi 15 000 rubļu.66 Tā teikt, daugavpils cietums 
bija organizējis siena sagādi lietuviešu armijai. 

latvijas ieslodzījuma vietās ieslodzīto nodarbināšana bija plaši izplatīta. 
Rīgas cietumos ieslodzītie pārsvarā nodarbojās ar dažādiem amatniecības 
arodiem, bet citu pilsētu cietumnieki tika norīkot lauksaimniecības darbiem. 
Šādā veidā ieslodzījuma vietu pārvaldības struktūras centās labot un 
pāraudzināt noziedzniekus, kā arī deva iespēju iegūt nelielu peļņu gan 
ieslodzītajiem, gan ieslodzījuma vietām.
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latvijas Republikas pirmajos gados presē tika publicēti raksti, kuri 
analizēja pastāvošo ieslodzījuma vietu sistēmu un tās mērķus. Tika norādīts, 
ka cietumiem ir ne tikai jāsoda noziedznieks un jāpārtrauc viņa noziedzīgā 
darbība, bet cietumā ir arī jācenšas cilvēku labot.67

Cietumu departamenta direktors K. veitmanis rakstīja: “Atmaksa ir soda 
būtība, bet agrākos laikos atmaksa bija arī vienīgais soda mērķis. Turpretim tagadējos 
laikos sodam ir cits mērķis – proti: noziedznieku labošana.”68

ieslodzīto audzināšanu un labošanu ieslodzījuma vietu administrācija 
veicināja ar cietumnieku reliģisko aprūpi, skolām, priekšlasījumiem, grāmatu 
lasīšanu, progresīvo sistēmu un disciplināriem sodiem.

Rīgas centrālcietuma priekšnieka palīgs e. Mihelsons norādīja, ka “visi 
arestanti bauda pilnīgu sirdsapziņas, ticības un reliģijas kulta brīvību, cik tālu šis 
kults nerunā pretī pastāvošās valsts likumiem”.69

Galvenā cietumu valde un vēlāk Cietumu departaments rūpējās par 
ieslodzīto reliģiskās prakses jautājumu atrisināšanu, uzaicinot vietējos 
mācītājus un noturot cietumos dievkalpojumus. sākumā algotu mācītāju 
nebija, vēlāk radās iespēja mācītājus iecelt darbā Rīgas, jelgavas un liepājas 

3. att. Galdnieku darbnīca Rīgas nepilngadīgo cietumā. Grām.: Tiesu ministrijas un 
tiesu vēsture. 1918–1938. Rīga: Tieslietu ministrija,1939. 141. lpp.
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cietumos. 1919. gada 9. jūlijā par Rīgas cietumu pareizticīgo mācītāju tika 
iecelts vasīlijs Ruperts. viņa dienesta pienākumos ietilpa katru svētdienu 
noturēt rīta dievkalpojumu Centrālcietumā un vakara dievkalpojumu 
Termiņcietumā. Tāpat viņam bija jāpārzina abu cietumu bibliotēkas un 
jāpārrunā ar apcietinātajiem reliģiski tikumiskie jautājumi.70

Rīgas centrālcietumā iekārtoja atsevišķas baznīcu telpas evaņģēliski 
luteriskajai, katoļu, pareizticīgo un vecticībnieku konfesijai. Termiņcietumā 
iekārtoja kopēju baznīcas telpu visām konfesijām. baznīcas telpas izbūvēja 
arī jelgavas cietumā.

lai labāk saprastu, kāda veida lekcijas tika nolasītas Rīgas cietumos 
ieslodzītajiem, jānorāda daži Centrālcietumā nolasīto lekciju temati:

1) Finansiālais stāvoklis latvijā un ārzemēs pēc briseles starptautiskās 
konferences materiāliem;

2) latvijas trīs gadu atbrīvošanas svētki 22. maijā. valdības milzīgais un 
ļoti sekmīgais darbs;

3) jaunatne un sociālisms;
4) Kas ir Kristus?

4. att. Grāmatsietuve jelgavas cietumā. Grām.: Tiesu ministrijas un tiesu vēsture. 
1918–1938. Rīga: Tieslietu ministrija, 1939. 157. lpp.
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5) amerikāņu dzīve der mums par priekšzīmi;
6) Tas labi cilvēkam, ka viņš no jaunības padodas likuma un kārtības 

stingrībai.71

Šie piemēri ļauj secināt, ka daļa lekciju bija ar resocializācijas tematiku, 
daļa pievērsās reliģiskiem jautājumiem, dažas lekcijas bija veltītas valsts un 
valdības slavināšanai, bet dažas lekcijas šķiet ne mazākā mērā nepiemērotas 
ieslodzīto kontingentam un to izglītības līmenim.

liela daļa cietumnieku bija ar zemu izglītības līmeni, analfabēti un 
pusanalfabēti. lai izglītotu ieslodzītos, Galvenā cietumu valde jau pirmajos 
cietumu organizēšanas gados nodibināja skolas lielākajās ieslodzījuma vietās. 
Šajās skolās analfabētiem mācīja lasīt, rakstīt un rēķināt. Pārējām ieslodzīto 
grupām pasniedza arī latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, dabaszinības.

noteikti jāpiebilst, ka ieslodzīto audzināšanai un labošanai pastāvēja arī 
vairāki aizliegumi – spēlēt kārtis, kliegt, svilpt, plēsties, lauzties. bieži šie 
aizliegumi bija lielākā mērā saistīti ar iekšējās disciplīnas uzturēšanu. Tāpēc, 
piemēram, Centrālcietumā 1923. gadā72 bija aizliegts cietuma telpās dziedāt.

lai veicinātu ieslodzīto pašizglītību, visos cietumos iekārtoja bibliotēkas. 
1922. gada decembrī uz 3500 ieslodzītajiem bija tikai 620073 grāmatas. sākumā 
cietumu bibliotēkas komplektēja no privātpersonu dāvinātām grāmatām, 
bet vēlāk tās paplašināja Kultūras fonda ziedotie grāmatu komplekti un par 
budžeta līdzekļiem iegādātā literatūra.

1923. gada “Policijas vēstneša” publikācijā tika norādīts, ka cietuma 
priekšnieks, pārvietojot ieslodzītos vispārējās kamerās, pievērš lielu 
uzmanību tam, lai dažādu kategoriju arestantus, kas atšķiras pēc dzimuma, 
vecuma, nozieguma un soda ilguma, neievietotu kopā vienā kamerā. 
nepilngadīgo uzraudzīšanai kamerā paredzēts ievietot ieslodzīto, kas 
administrācijai zināms kā uzticams cilvēks. Tos, kuri pieķerti vai tiek turēti 
aizdomās “par pederastiju, kā arī netikļus un vispār uz citiem ļaunu iespaidu 
atstājošus arestantus ievieto tikai vienatnes (izolācijas) kamerās”74. Tomēr 
nevajadzētu domāt, ka izolācijas kameras būtu neierobežotā daudzumā, un 
ne visus minētās kategorijas ieslodzītos var apzināt. līdz ar to neizbēgamas 
bija arī sūdzības un skandalozi raksti presē: “ne mazāk mokoša nesamaitātam 
cilvēkam ir netikumība, ko vispretīgākos veidos piekopj daži cietumnieki-
netikļi. Pat visdzīvākā fantāzija nespēj izdomāt kaut ko nejēdzīgāku par to, kas 
dažā kamerā notiek! un tas jāredz mazgadīgiem, varbūt vēl nesamaitātiem 
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zēniem, kuriem soda mērs ir tikai 1 mēnesis. var iedomāties, kādu morāles 
sajūtu viņi iznes no cietuma!”75

jaunu noziegumu novēršanas, noziedznieku labošanas un iekšējās kārtības 
nodrošināšanai ieslodzījuma vietās centās novērst kriminālnoziedznieku 
nekontrolētu sazināšanos ar brīvībā esošajiem. ierasta parādība bija šifrēto 
rakstu un dažādu zīmīšu76 pārtveršana.

ieslodzīto izglītošanas, labošanas un audzināšanas jeb ieslodzījuma vietu 
garīgās sfēras stāvoklis uzskatāms par labāku nekā to materiāli tehniskais un 
ieslodzīto apgādes stāvoklis. To var izskaidrot ar apstākli, ka izglītošanas, 
labošanas un audzināšanas jautājumi neprasīja tik daudz līdzekļu kā 
ēdināšana un nodrošināšana ar pirmās nepieciešamības precēm. 

latvijas ieslodzījuma vietās esošie noziedznieki baudīja reliģisko brīvību, 
kamēr vien tā nerunāja pretī pastāvošajiem valsts likumiem. 

izteikt vērtējumu, vai izglītošanas un labošanas pūliņi bija sekmīgi, ir ļoti 
sarežģīti, jo tas nav objektīvi nosakāms. viena lieta ir nolasīto lekciju skaits un 
tematika, bet kaut kas pavisam cits – ieslodzīto ieinteresētība, uztveres spējas 
un intelektuālais līmenis. Tomēr aktīva darbībā šajā jomā bija vērojama, turklāt 

5. att. Rīgas centrālcietuma skola. Grām.: Tiesu ministrijas un tiesu vēsture. 
1918–1938. Rīga: Tieslietu ministrija, 1939. 159. lpp.
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iespējas izglītoties bija viegli pieejamas un nepilngadīgajiem cietuma skolas 
apmeklēšana bija pat obligāta. var secināt, ka bija vērojama tendence pievērst 
aizvien lielāku uzmanību izglītošanas un labošanas jautājumu risināšanai.

latvijas ieslodzījuma vietās ieslodzīto skaits un sastāvs

lai vispusīgāk varētu spriest par latvijas ieslodzījuma vietu reālo stāvokli, 
nepieciešams analizēt statistikas datus. 

laika periodā no 1920. gada līdz pat 20. gs. 30. gadu vidum novērojama 
ieslodzīto skaita pieauguma tendence. Šāda tendence varēja izveidoties sakarā 
ar Pirmā pasaules kara izraisītajām jukām un latvijas valsts īso pastāvēšanas 
laiku. 20. gs. 20. gadu sākumā latvijas cietumi bija samērā tukši, jo nebija 
iepriekšējos gados notiesāto ieslodzīto. līdz ar iekšlietu un tieslietu sistēmas 
sakārtošanu pieauga notiesāto noziedznieku skats.

Par notiesāto izglītību 1922. gadā77 informācija atrodama latvijas nacionālā 
arhīva latvijas valsts vēstures arhīva materiālos. ieslodzījuma vietās pārsvarā 
nokļuva mazāk izglītotie latvijas iedzīvotāji. no vienas puses, mazāk 
izglītotie cilvēki (analfabēti, mājas izglītība, pamatskolas izglītība) sastādīja 
lielāko daļu latvijas iedzīvotāju, bet, no otras puses, – zemāks izglītības 
līmenis nosaka zemāku dzīves līmeni un paaugstina iespējamos noziedzības 
riskus.

informācija par ieslodzīto tautībām 1922. gadā arī atrodama latvijas valsts 
vēstures arhīva dokumentos, kur norādītās informācijas avots ir Galvenā 
cietumu valde. Tās materiāli rāda, ka lielākais īpatsvars ieslodzījuma vietās 
bija latviešiem (latvieši – 4130, vācieši – 189, krievi – 857, ebreji – 320, poļi – 303, 
lietuvieši – 144).78

Konfesionālais iedalījums 1922.gadā notiesāto vidū ir bijis visumā pro-
porcionāls latvijas iedzīvotāju konfesionālajam iedalījumam (luterāņi – 3522, 
katoļi – 1158, vecticībnieki – 381, pareizticīgie – 689, ateisti – 181).79 no arhīva 
materiāliem un preses publikācijām var noprast, ka ateistu lielāko daļu 
sastādīja kreisi noskaņotie ieslodzītie, kuri pieturējās materiālistiskajam 
pasaules attīstības skaidrojumam. 

analizējot latvijas ieslodzījuma vietās ieslodzīto sastāvu pēc nacionālā, 
konfesionālā un izglītības kritērija, ir skaidrs, ka pilnīgu ainu par šo jautājumu 
nav iespējams gūt, jo pieejamajiem statistikas datiem ir virkne būtisku 
trūkumu.
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***

Padziļināti izpētot latvijas ieslodzījuma vietu sistēmu, var secināt, ka 
pirmajos pēckara gados situācija bija vissarežģītākā, bet vienlaikus šajos 
gados notika attīstības ceļa izvēle un sekmīgs darbs sistēmas sakārtošanā.

Kopumā latvijas ieslodzījuma vietas darbojās saskaņā ar cariskās Krievijas 
tiesiskās sistēmas tradīciju – cietumi bija pakļauti Tieslietu ministrijai, lai 
arī pirmajos latvijas Republikas pastāvēšanas gados iekšlietu ministrija 
mēģināja cietumus pārņemt savā pārziņā. Tomēr, tā kā ieslodzījuma vietu 
sfēru regulējošie tiesību akti pamatā bija mantoti no cariskās Krievijas, tad 
arī pakļautība Tieslietu ministrijai bija grūti apšaubāma. Šādā veidā netika 
pieļauta iespēja, ka noziedznieku ķeršana, vainas pierādīšana un soda izpilde 
koncentrētos viena resora rokās.

balstīšanās uz cariskās Krievijas ieslodzījuma vietu sfēru regulējošo 
normatīvo bāzi bija vienīgā reālā iespēja, jo izveidot pilnīgi jaunu tiesisko bāzi 
šai nozarei dažu gadu laikā būtu ļoti sarežģīti. Turklāt lielākā daļa cietumu 
nozari administrējošo amatpersonu bija guvušas darba iemaņas tieši cariskās 
Krievijas ieslodzījuma vietu pārvaldības institūcijās.

vislielāko kritiku latvijas ieslodzījuma vietas saņēma par slikto 
infrastruktūru (pārpildīti cietumi, slikti sanitārie apstākļi) un notiesāto 
nepietiekošo apgādi (nepietiekamas uztura devas, slikta medicīniskā ap-
rūpe, trūcīgs iekārtojums). Šiem ieslodzījuma vietu sistēmas trūkumiem 
pamatā bija objektīvs iemesls – finansiālais nodrošinājums. nācās samērot 
vajadzības ar iespējām, tāpēc nereti (īpaši latvijas Republikas pirmajos 
pastāvēšanas gados) ciest nācās tieši ieslodzītajiem. situāciju pasliktināja arī 
Pirmā pasaules kara postījumi un cietumu inventāra evakuēšana uz Krievijas 
centrālajiem reģioniem. Tomēr noteikti ir arī jānorāda, ka ieslodzījuma vietu 
pārvaldības institūcijas, kā to atceras daudzi ieslodzītie, spēja nodrošināt 
labus sadzīves apstākļus arī ierobežotu resursu situācijā.

apkopojot visu informāciju par labošanas un izglītošanas darbu latvijas 
ieslodzījuma vietās, viennozīmīgu vērtējumu dot ir grūti. Tās ir jomas, kurās,  
balstoties uz objektīviem kritērijiem, ir sarežģīti izvērtēt kādas konkrētas 
rīcības nozīmi. noteikts nolasīto lekciju skaits nevar būt rādītājs, ja nav 
informācijas par to apmeklētību vai ietekmi uz ieslodzītajiem. arī ieslodzīto 
izglītošana ir grūti izvērtējama – var noteikt lasīt un rakstīt prasmi  apguvušo 
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personu skaitu, tomēr grūtāk ir novērtēt citu mācību priekšmetu panākumus 
ieslodzīto vidū. Taču ir lietas, kuras raksturo ieslodzīto labošanas un 
izglītošanas pasākumus latvijas cietumos – ticības brīvība, pieeja cietuma 
bibliotēkā esošajām grāmatām. lai arī dažkārt cietuma bibliotēkas saņēma 
kritiku, tomēr kopumā iespēju īsināt soda izciešanas laiku, lasot grāmatas, no 
ieslodzītie vērtēja pozitīvi.

izpētot viedokļus un faktus par medicīnisko aprūpi latvijas ieslodzījuma 
vietās, grūti sniegt tās viennozīmīgu vērtējumu. ja par atskaites punktu 
ņem medicīnisko aprūpi, kāda iedzīvotājiem bija pieejama brīvībā, tad 
latvijas cietumu ārstniecības iespējas vērtējamas kā samērā vājas. vērtējot 
medicīnisko aprūpi latvijas ieslodzījuma vietās hronoloģiskā attīstības 
griezumā, kā arī ņemot vērā faktu, ka pirmajos valsts pastāvēšanas gados 
bija jācīnās ar Pirmā pasaules kara atstāto postu, tā noteikti ir uzskatāma par 
profesionālu. starpkaru periodā ir novērojama tendence, ka pirmajos gados 
latvijas ieslodzījuma vietu pārvaldības institūcijas kopā ar mediķiem spēja 
tikt galā ar epidēmiskajām slimībām cietumos, un turpmākajos latvijas 
valsts pastāvēšanas gados saslimstības līmenis ieslodzījuma vietās bija zems 
un stabils. sadarbībā ar Rīgas un daugavpils psihiatriskajām slimnīcām tika 
risinātas arī ieslodzīto garīgās veselības problēmas.

analizējot situāciju latvijas cietumos, noteikti ir jāpatur prātā situācija, 
no kuras tika sākta šīs sfēras veidošana. Pirmais pasaules karš un dažādu 
militāro spēku darbība latvijas teritorijā, kā arī lielāko latvijas cietumu 
inventāra izvešana uz Krievijas iekšzemi radīja to sarežģīto pamatu, no 
kura sākās latvijas ieslodzījuma vietu sistēmas sakārtošana. Ņemot vērā arī 
apstākli, ka latvijas valsts bija tikko nodibināta, kā arī ierobežotos finanšu 
līdzekļus, latvijas cietumu ierīkošanā un uzturēšanā novērojamais progress 
jāuzskata par ļoti strauju un veiksmīgu. 

latvijas ieslodzījuma vietas starpkaru periodā attīstījās valsts 
likumdošanas un noteiktā finansējuma rāmjos, kas gan nodrošināja latvijas 
cietumos ieslodzīto tiesisku stāvokli, gan arī ierobežoja pārvaldības iestāžu 
iespējas nodrošināt ieslodzītajiem maksimāli komfortablus sadzīves apstākļus, 
izglītošanu un labošanu, kā arī pilnvērtīgu ēdināšanu, kas pirmajos latvijas 
valsts pastāvēšanas gados bija trūcīga.
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Jānis Zelčs

die haftanstalten in lettland in den ersten jahren 
nach der fründung des unabhängigen staates

die Haftanstalten nahmen eine wichtige stelle in der innenpolitik 
lettlands ein. in den ersten jahren nach der Gründung der Republik lettland 
war die situation im staate recht schwierig. in diesen jahren wurden die 
Richtlinien für die etablierung der Haftanstalten festgelegt und erfolgreich 
an der entwicklung des systems gearbeitet. im allgemeinen funktionierten 
diese in lettland gemäß den Prinzipien des russischen Rechtsystems, – die 
Gefängnisse waren dem justizministerium unterstellt. auf solche Weise wurde 
es ausgeschlossen, dass die Festnahme der verbrecher, die lieferung der 
schuldbeweise und die vollziehung der strafe in den Händen einer behörde 
konzentriert wurden. die organisation von Gefängnissen in lettland stützte 
sich auf die normative basis der Haftanstalten im zaristischen Russland, die 
allmählich durch eigene Gesetze ersetzt wurde. 

vor allem wurden  die Haftanstalten lettlands wegen ihrer schlechten 
infrastruktur kritisiert, d. h. es gab überfüllte Gefängnisse, ungenügende 
sanitätsverhältnisse, sowie auch eine schlechte materielle versorgung der 
verurteilten, nämlich, ungenügende verpflegungsraten, eine schlechte 
medizinische versorgung und dürftige einrichtung.

zu den umerziehungs- und ausbildungsmaßnahmen in Haftanstalten 
lettlands gehörten die den Häftlingen gewährte Glaubensfreiheit und der freie 
zugang zu den büchern in der Gefängnisbibliothek. obwohl die bibliotheken 
der Gefängnisse mitunter kritisiert wurden, wurde die Möglichkeit, während 
der Haftzeit bücher zu lesen, von den Häftlingen positiv wahrgenommen.

in den ersten jahren nach der Gründung der Republik lettland gelang 
es der justizverwaltung zusammen mit Medizinern, in den Gefängnissen 
epidemische Krankheiten zu bekämpfen. so blieb in den folgenden jahren 
war das erkrankungsniveau niedrig und stabilisierte sich.

in der zwischenkriegszeit funktionierten die Haftanstalten lettlands 
gemäß der Gesetzgebung der Republik lettland und im Rahmen der 
festgesetzten Finanzierung. dadurch wurde der rechtlichen lage der 
Häftlinge entsprochen.

Schlüsselwörter: Haftanstalten, justizministerium, oberverwaltung der 
Gefängnisse, zentralgefängnis, Termingefängnis. 
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