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“TauTas palīdzība” – sociālās aprūpes 
organizēTāja laTvijas TeriTorijā 

nacisTiskās vācijas okupācijas laikā, 
1941.–1945. gads*

Nacistiskās Vācijas okupācijas laikā Latvijas teritorijā darbību sāka organizācija “Tautas Palīdzība”. 
Tā darbojās jaunās okupācijas varas sabiedriskās pārvaldes ietvaros, risinot ikdienas sociāla rakstura 
problēmas un aktīvi komunicējot ar sabiedrību. Būtiska joma tās aktivitātēs bija sabiedrības veselības 
aprūpe un sociālās palīdzības sniegšana ģimenēm, galvenokārt mātēm un bērniem, un kara bēgļiem, 
kā arī ziedojumu vākšana gan sabiedrības, gan latviešu karavīru apgādei. “Tautas Palīdzība” veidoja 
plašu nodaļu tīklu pilsētās, apriņķos un pagastos, kļūstot par nozīmīgāko latviešu sociālo organizāciju 
nacistu okupācijas un Otrā pasaules kara apstākļos Latvijas teritorijā.
Atslēgvārdi: “Tautas Palīdzība”, Otrais pasaules karš, nacistiskās Vācijas okupācija, veselības aprūpe, 
sociālā palīdzība.

Viena no traģiskākajām Latvijas 20. gadsimta vēstures lapaspusēm ir Latvijas 
Republikas neatkarības zaudēšana Otrā pasaules kara laikā divu totalitāru 
lielvaru – Padomju Savienības un nacistiskās Vācijas – īstenotās okupācijas 
rezultātā. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas vēsturnieki Latvijā ir 
pievērsušies abu okupācijas režīmu izpētei, atsakoties no padomju okupācijas 
laika historiogrāfijas uzspiestiem ideoloģiskiem ietvariem, cenšoties rast atbildes 
uz padomju laikā noklusētiem vai aplami skaidrotiem Otrā pasaules kara Latvijā 
vēstures jautājumiem, it īpaši par vācu okupācijas laiku.
* Raksta pamatā ir maģistra darbs “Organizācija “Tautas Palīdzība” kā sociālās aprūpes un kultūras 
dzīves organizētāja Latvijas teritorijā nacistiskās Vācijas okupācijas laikā (1941–1945)”, kas aizstavēts 
2016. gada 27. maijā Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē. Zinātniskā darba vadītājs 
Dr. hist. Jānis Ķeruss.  
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Vācu okupācijas režīma izpētē Latvijas historiogrāfijā pēc neatkarības 
atgūšanas dominējusi interese un nepieciešamība rast atbildes uz politiskiem, 
militāriem un ar kara noziegumiem saistītiem jautājumiem. Dažādi sociālās 
vēstures jautājumi vācu okupācijas režīma kontekstā palikuši minēto jautājumu 
izpētes ēnā. Tomēr pamazām arī sociālās vēstures jautājumiem tiek pievērsta 
uzmanība, tādējādi paplašinot ar nacistiskās okupācijas režīmu saistīto izpētāmo 
tēmu loku. 

Viens no būtiskiem jautājumiem, kas līdz šim palicis ārpus plašākas izpētes, 
ir vācu okupācijas laikā izveidotās organizācijas “Tautas Palīdzība” (“Volkshilfe”; 
turpmāk TP) darbība. Atsevišķu vēsturnieku, piemēram, Dr. hist. Ulda 
Neiburga,1 Dr. hist. Kaspara Zeļļa, Dr. habil. hist. Heinriha Stroda2 u.c., darbos 
ir pieminēts kāds no TP organizācijas darbības aspektiem citu tēmu ietvaros, 
kā okupācijas režīma propaganda,3 okupācijas režīma attiecības ar baznīcu,4 
kultūras darbinieku aktivitātes,5 kultūras mantojuma aizsardzības problēmas,6 
vācu civilās pārvaldes ekonomikas politika,7 bēgļu problēma8 utt., bet atsevišķu 
akadēmisku pētījumu par organizācijas darbību līdz šim nav bijuši.

Raksta mērķis ir analizēt TP organizācijas galvenos sociālās darbības 
virzienus nacistiskās Vācijas okupācijas apstākļos. Raksta pirmajā daļā īsumā 
raksturota TP izveide, struktūra un tās darbības virzieni, bet otrajā – analizēts 
TP veiktais sociālais darbs.

Raksta sagatavošanā izmantoti Latvijas Nacionālajā arhīvā esošie nepublicētie 
avoti, kas atrodami Latvijas Valsts vēstures arhīva (turpmāk LVVA), Latvijas 
Valsts arhīva (turpmāk LVA) un Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva 
(turpmāk LKFFDA) krātuvēs.

LVVA atrodas TP fonds (P-1015. f.) ar ļoti plašu organizācijas radītu 
dokumentu kopumu, ko veido TP pārvaldes, darbības nodrošināšanas, uzskaites 
u.c. veida dokumenti. Tos papildina dažādu pagastu fondos esošie dokumenti 
par attiecīgo okupācijas posmu, piemēram, Vaidavas (4398. f.) un Abrenes 
(3789. f.) pagasta valdes dokumenti.

LVA glabājās jurista, vēsturnieka un TP pēdējā priekšnieka Ādolfa Šildes 
(1907–1990) fonds, kurā starp personiskiem dokumentiem atrodami arī 
dokumenti par TP darbību – kā organizācijas radītie, tā arī Ā. Šildes atmiņas.

KFFDA pienesums tēmas izpētē ir specifiska avotu grupa – kinodokumenti 
jeb konkrēti kinožurnāli “Ausland Woche” un “Ostland Woche”. Tie sniedz 
ziņas ne tikai par TP darbību, bet arī ļauj analizēt to, kā organizācija veidoja 
komunikāciju ar sabiedrību, kā tika konstruēts tās tēls un pamatota tās darbība.9
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Iepazīstoties ar arhīva fondu nepublicētajiem dokumentiem, var secināt, ka 
tie gandrīz pilnībā ļauj izpētīt TP sociālo darbību visas organizācijas pastāvēšanas 
laikā. Nepublicēto avotu daudzveidība – rīkojumi, apkārtraksti, propagandas 
materiāli, finanšu u.c. atskaites, rīkojumi, statistikas dati, personāla dokumenti 
u.c. – bez būtiskiem avotu iztrūkumiem šajās krātuvēs ļauj veikt darbā izvēlētās 
sociālās aprūpes tēmas padziļinātu izpēti. Bez arhīvos atrodamajiem avotiem 
darbā izmantoti arī publicētie avoti, kā prese, TP iespieddarbi, atmiņas, kas 
papildina nepublicētajos avotos esošo informāciju un sniedz jaunus faktus par 
TP darbību.

“Tautas palīdzības” izveide

Otrā pasaules kara laika lielāko daļu Latvijas teritorijā pastāvēja nacistiskās 
Vācijas okupācijas režīms. Tas ātri vien sagrāva ilūzijas par neatkarības atgūšanu, 
kas tika likvidēta līdz ar padomju okupāciju 1940. gada vasarā, kļūstot par 
ne mazāk noziedzīgu okupācijas režīmu un sabiedrībā radot pretvācisku 
noskaņojumu. 

Salīdzinājumā ar vācu okupētajām teritorijām Padomju Savienībā okupētās 
Latvijas iedzīvotājiem pašsaprotama bija darbspējīga izglītības un sociālās 
aprūpes sistēma, pasta, policijas un ugunsdzēsēju dienests u.c. struktūras,10 kas 
1941. gada vasaras nogalē centās atjaunot darbību, ko bija traucējusi padomju 
okupācijas vara. Savās atmiņās Ā. Šilde raksta, ka 1941. gada vasaras beigās viņš 
kopā ar zvērinātu advokātu Arturu Dzirkali (1901–1978) un zvērinātu advokātu 
Jāni Preisbergu (1895–1967) vēlējušies izveidot organizāciju, kas palīdzētu 
deportēto tuviniekiem.11 Viens no organizācijas iespējamiem nosaukumiem, 
kas tika piedāvāts, bija “Latviešu pašpalīdzība”, kuras darbība tiktu turpināta 
Latvijas Sarkanā Krusta (turpmāk LSK) tradīcijās. Formāli LSK pēc vācu 
armijas ienākšanas darbību atsāka, taču jaunā okupācijas vara neatbalstīja 
organizācijas pastāvēšanu tās nosaukuma dēļ, jo tas ietvēra Latvijas vārdu – 
juridiski valstiskas suverenitātes jēdzienu.12 Okupācijas varas iestādes norādīja, 
ka jaunās organizācijas nosaukumam jābūt vispārlietojamam, lai to varētu 
izmantot visās trīs Baltijas zemēs, jo tādas pašas organizācijas tiks dibinātas 
Igaunijas un Lietuvas teritorijā.13 Pēc mēneša laikraksta “Tēvija” 1941. gada  
27. septembra numurā tika iespiests uzsaukums pilsētu un lauku iedzīvotājiem, 
kurā bija vēstīts par jaunas organizācijas izveidošanos, kas apvienoja atsevišķas 
privātpersonas, biedrības un iestādes, lai novērstu padomju varas laikā radīto 
postu.14 
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Vēl 1941. gada septembra sākumā presē līdzās pateicībām par ziedojumiem15 
un pie meklējamo personu sadaļas16 bija lasāms LSK vārds, taču turpmāk 
sabiedrība ar preses starpniecību tika iepazīstināta ar jaunu organizāciju 
“Latviešu tautas pašpalīdzība” vai īsāk “Pašpalīdzība”, kas uzskatāms par 
organizācijas pagaidu nosaukumu. 

Latvijas okupētās teritorijas ģenerālkomisāra Oto Heinriha Drehslera 
(Drechsler; 1895–1945) 30. oktobra lēmumā par organizācijas “Tautas Palīdzība” 
dibināšanu norādīts, ka tajā tiek apvienotas padomju okupācijas laikā likvidētās 
organizācijas LSK, Latvijas Bērnu palīdzības biedrība, Latvijas Bērnu draugu 
biedrība, Veselības veicināšanas biedrība, Latvijas Sieviešu palīdzības korpuss 
un Rīgas latviešu labdarības biedrība.17 Tajā pašā dienā presē sabiedrība tika 
iepazīstināta ar jaunizveidoto organizāciju.18 Šis 30. oktobra lēmums faktiski 
turpmāk kalpoja par pamatu, lai visas nepolitiska rakstura biedrības, kas 
padomju laikā tikušas “aizliegtas vai izpostītas”19 un kuras vēlējās atjaunot 
darbību, izvēlētos iekļauties TP paspārnē. Tas norāda uz okupācijas varas 
centieniem ne vien apzināt esošās organizācijas, bet arī nodrošināt to darbības 
uzraudzību.

TP statūtos norādīts, ka tās mērķis ir “palīdzēt visiem tautas locekļiem, kas 
boļševiku rīcības vai kara darbības dēļ nonākuši trūkumā, [..] kas izpaužas 
trūkumcietēju apgādē [..], veselības kopšanas darbinieku sagatavošanā, slimo 
kopšanā un ārstēšanā, bērnu aizgādības kārtošanā, padomu sniegšanā [..] un 
palīdzības sniegšanā kara invalīdiem. Organizācija dibina kopas siltu apģērbu 
un dāvanu sagatavošanai karavīriem, kas cīnās pret lieliniekiem.”20

No vienas puses, TP izveide norāda uz latviešu sabiedrisko darbinieku 
pašorganizācijas spējām, tomēr, no otras puses, nacistiskās Vācijas politika 
okupētajās zemēs paredzēja līdzīgas organizācijas kā TP darbības izvēršanu, kā 
tas, piemēram, bija noticis Francijā un Nīderlandē 1940. gadā.21 To apliecina 
arī dažādie laikabiedru viedokļi par to, no kurienes tad nākusi organizācijas 
izveides iniciatīva. Ilggadējais LSK valdes loceklis Spricis Paegle (1876–1967) 
raksturo TP kā “uzspiestu organizāciju”.22 Pirmais TP vadītājs Oskars Dankers 
(1883–1965) arī uzsver O. Drehslera nozīmi LSK pārveidošanā par TP,23 plašāk 
gan nekomentējot, kāda bija latviešu loma organizācijas izveidē. Jau minētais 
Ā. Šilde un cits TP pārvaldes loceklis Osvalds Freivalds (1905–1975) uzsver 
brīvprātīgu iniciatīvu organizācijas izveidē.24 
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Šie dažādie viedokļi liek uzdot ļoti būtisku jautājumu par TP sadarbību 
un tās sadarbības pakāpi ar okupācijas varu. Nacistiskās Vācijas okupācijas 
režīmam nerūpēja latviešu vai citu Latvijas teritorijā dzīvojošu tautu intereses. 
Šis totalitārais režīms Latvijas teritorijā pastrādāja kara noziegumus un īstenoja 
represijas pret civiliedzīvotājiem. TP izveide notika ar okupācijas režīma atļauju, 
tāpēc neizbēgams ir jautājums – vai TP darbību var saistīt ar kolaborāciju, 
kas ir brīvprātīga vai piespiedu sadarbība ar okupācijas varu, kuras pamatā ir 
valstiskuma saglabāšanas ideja, vai kolaboracionismu, kas ir brīvprātīga stāšanās 
okupētājas valsts kalpībā.25 Kā norāda Dr. hab. hist. I. Feldmanis (dz. 1949), 
pamatmotīvs sadarbībai ar vācu okupācijas varu bija cerība atjaunot zaudēto 
valstiskumu, un, lietojot terminu ”kolaborācija”, ir jāpierāda, ka darbība bija 
vērsta pret Latvijas Republiku, latviešu tautas interesēm, nevis pret Padomju 
Latviju.26 Latviešu reliģijas zinātnieks teologs Haralds Biezais (1906–1995) vērš 
uzmanību uz to, ka būtiski ir atšķirt brīvu sadarbību no piespiestas, proti, saskaņā 
ar Hāgas konvenciju okupētās zemes tautu var iesaistīt darba pienākumos, kas 
saistīti ar pašas tautas uzturēšanu.27

Latviešu sabiedrisko darbinieku vēlme darboties sabiedrības labā okupācijas 
jau tā haotiskajā organizatoriskajā pārvaldes vidē nāca kā negaidīts un ērts 
risinājums aktuālu sociālu jautājumu risināšanai. Režīms to viennozīmīgi 
izmantoja savās interesēs, kas, kā norādīts tālāk, no mūsdienu skatu punkta 
dažos gadījumos noveda pie pretrunīgām darbībām TP izpildījumā. 

“Tautas palīdzības” īss raksturojums

vadība. TP uzbūvei par paraugu tika ņemta LSK struktūra, ko veidoja “pilna 
sapulce, kas sastāvēja no organizācijas biedriem, galvenās valdes, prezidija 
un priekšnieka”.28 TP darbību vadīja Galvenā pārvalde, ko veidoja iecelts 
priekšnieks, kura darbību pārraudzīja ģenerālkomisārs, un darba vadītāji – 
padome astoņu  cilvēku sastāvā.29 Kopumā TP darbības laikā (1941.–1945. g.) 
bija četri priekšnieki – O. Dankers, Alfrēds Valdmanis (1908–1970),30 Bruno 
Pavasars (1896–1978)31 un Ā. Šilde.

Padomes galvenais uzdevums bija izstrādāt TP darbības plānu.32 Lai realizētu 
TP izvirzītos mērķus, pastāvēja desmit sekcijas,33 kuru vadīšanai tika pieaicināti 
sabiedriskie darbinieki jeb lietpratēji. Šīs sekcijas bija četrām direkcijām, kas 
kopā veidoja Galveno pārvaldi: 1) Organizācijas direkcija organizēja inspekcijas, 
talcinieku un līdzekļu vākšanas darbus; 2) Saimniecības un finanšu direkcijas 



129“tautas palīdzība” – sociālās aprūpes organizētāja

pārziņā bija TP saimnieciskie uzņēmumi, loteriju daļa, noliktavas un darbnīcas; 
3) Sabiedriskās aizgādības direkcijas funkcijās ietilpa viss aizgādības un 
palīdzības darbs, ko veica TP, kā pabalstu izsniegšana, juridisko padomu došana, 
izziņu birojs, bēgļu reevakuācija, mātes un bērna aizgādība un nozare “Sievietes 
darbs”; 4) Veselības iestāžu direkcija pārzināja veselības kopšanas punktus un 
sanitārā palīgpersonāla sagatavošanu.34

pārvaldes struktūra. TP darbība atbilstoši Latvijas administratīvajam 
iedalījumam sešos apgabalos – Rīgas pilsētas, Rīgas lauku, Vidzemes, Kurzemes 
Zemgales un Latgales apgabalos – aptvēra visu Latvijas teritoriju. TP apgabali 
iedalījās 59 pilsētu un 19 lauku apriņķos, kuru vadītājus izvēlējās un pārraudzīja 
TP apgabalu priekšnieki.35 Lauku apriņķi iedalījās 516 iecirkņos.36 Tādējādi 
tika izveidots plašs organizācijas tīkls, lai tās darbs būtu operatīvs visā Latvijas 
teritorijā. 

TP pārvaldes modelis bija pieskaņots vācu civilpārvaldes struktūrai, 
piemēram, tika izveidots apgabala priekšnieka amats, kam statūti nekādus 
uzdevumus neparedzēja, un praksē apgabalu priekšnieki aprobežojās ar TP 
darba idejisku vadību apgabalos. Arī lauku apriņķis ar dažiem izņēmumiem 
savos uzdevumos administratīvā ziņā aprobežojās ar iecirkņu priekšnieku 
iecelšanu, talcinieku apstiprināšanu, grāmatvedību un norēķināšanos ar 
iecirkņiem. Apriņķu pienākumos ietilpa izplānot TP darbu, izveidot darbības 
programmu, uzraudzīt iecirkņu darbību un gādāt par organizācijas mērķu un 
veiktās darbības propagandu vietējā presē.37 

TP struktūras ziņā bija izteikti lineāras organizācijas paraugs – ikviens 
ķēdes loceklis augšupejot bija saistīts tikai ar vienu komandas punktu, kam 
tas pakļauts un no kura tas saņem rīkojumus. Šīs ķēdes mazākais posms bija 
rajons, kas bija pakļauts iecirknim, iecirknis bija pakļauts apriņķim, kas pildīja 
apgabala rīkojumus, bet apgabals bija pakļauts Galvenajai pārvaldei. Jāatzīmē, 
ka organizācijas pastāvēšanas laikā notika atkāpšanās no minētās sistēmas: 
lai paātrinātu rīkojumu, ziņojumu u.c. svarīgu ziņu savlaicīgu nokļūšanu TP 
iestādēs, Galvenā pārvalde informāciju apgabaliem, apriņķiem un iecirkņiem 
nosūtīja vienlaikus. Informācija tāpat cirkulēja arī otrā virzienā – Galvenā 
pārvalde saņēma pārskatus un ziņojumus tieši no visām TP iestādēm.

darbinieki. Visās organizācijās un biedrībās, ko apvienoja TP, pamatā 
tika saglabāts iepriekšējais darbinieku sastāvs, izņemot tos, kuru politiskā 
pārliecība vai etniskā izcelsme neatbilda vācu okupācijas varas ideoloģijai. 
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“Tautas Palīdzības” darbinieka rokas lente. 
Latvijas Okupācijas muzeja krājums, OMF 200092

Piemēram, Liepājas nodaļā kādai Š. Luriai tika liegta iespēja uzņemties valdes 
locekles pienākumus, jo minētā persona bija ebreju tautības.38 Interesanti, 
ka bija dots rīkojums slimnīcu un sanatoriju personālam 1941. gada nogalē 
iesniegt atlūgumus, bet paralēli TP izdeva rīkojumu “paturēt darbā arī turpmāk 
nepieciešamo līdzšinējo personālu saskaņā ar iestādes darbības paredzējumu 
1942. gada janvāra un februāra mēnešiem”.39 

Lai arī TP darbinieku kopskaitu nav iespējams nosaukt, O. Feivalds un  
Ā. Šilde atmiņās min 450 algotu darbinieku,40 70 000 biedru jeb talcinieku41 un 
500 brīvprātīgo izpalīgu.42 Kā pazīšanas zīmi TP darbinieki ap roku nēsāja lenti, 
kas, kā domājams, Latvijas karoga krāsas iemantoja pēc 1943. gada. 

Cilvēku motivācija iestāties TP darbā bija dažāda. Lielākā daļa turpināja 
pirmskara gados iesākto amatu, piemēram, slimnieku apkopi, daļai cilvēku darbs 
organizācijā nodrošināja iztiku un uzturlīdzekļus, taču bija cilvēki, kuru nolūki 
bija savtīgi. Piemēram, TP Izpalīdžu dienestā, kur algu nemaksāja, iestājās 
materiāli nodrošinātas sievietes. Nostrādājot konkrētu stundu skaitu TP, bija 
iespējams izvairīties no vācu Darba pārvaldes viņām piešķirtā algotā darba.43 
Kādā vēstulē līdz ar sievietes iesniegumu pieņemt viņu darbā ir arī lūgums 
nodrošināt dzīvesvietu Rīgā, kur jau Bolderājā kā TP brīvprātīgais darbojās 
viņas vīrs, tādējādi ļaujot ģimenei dzīvot kopā.44  

Finanses. Bez pārņemto organizāciju (visvairāk tādu bija no LSK – astoņas) 
resursu iznomāšanas45 ienākumu gūšanai TP pārņēma tajā iekļauto organizāciju 
darba metodes, kas bija pārbaudītas praksē un izpelnījušās sabiedrības uzticību, 
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no kurām visefektīvākās izrādījās ziedojumu vākšanas akcijas. Ziedojumu 
vākšanas paņēmieni bija dažādi. Tos vāca ar listēm, bundžiņām un arī graudā.46 
To apjoms bija atkarīgs arī no TP talcinieku skaita – jo vairāk ziedojumu vācēju, 
jo vairāk iespēju apmeklēt potenciālos ziedotājus, tādēļ TP pievērsa uzmanību 
talcinieku vervēšanai, it īpaši vietās, kurās šo talcinieku skaits bija mazs.47 
Ziedojumu vākšanas akciju datumi pārsvarā tika paziņoti laikrakstos, lai 
sabiedrība būtu gatava sagaidīt TP talciniekus “ar latviešu sirsnību un laipnību” 
un piedalītos kopējā palīdzības darbā.48 Bieži vien ziedojumu vākšanas akcijas 
ievadīja kāds saviesīgs pasākums, kas līdz ar pašu akciju piesaistīja uzmanību.49 
Ziedojumu vākšana bez TP priekšnieka rakstiskas atļaujas bija aizliegta, bet tas 
neattiecās uz iedzīvotāju, iestāžu un uzņēmumu brīvprātīgiem ziedojumiem.50 

Tāpat kasē ienāca līdzekļi no iespieddarbiem, sabiedriskās ēdināšanas 
punktiem,51 loterijām,52 dzelzceļa biļešu un sērkociņu piemaksām,53 pastkaršu 
izdošanas,54 rokdarbu tirdziņiem 55 un spēļu automātu ierīkošanas.56 

TP izdevumus veidoja darba algas un pabalsti. Alga pienācās ārstiem, 
medmāsām un citiem TP darbiniekiem, kam bija paredzēta noteikta samaksa 
par darbu, bet apriņķu un iecirkņu priekšnieki savus darba pienākumus pildīja 
bez atlīdzības, kā goda amatu. Algas apjoms TP darbiniekiem bija no 120 līdz 
480 reihsmarkām.57 

Lielāko daļu izdevumu veidoja pabalsti, ko izmaksāja daudzbērnu ģimenēm, 
topošajām un jaunajām mātēm, bēgļiem u.c. 1943. gadā Galvenā pārvalde 
izsludināja noteikumus par veltēm bērniem, paredzot noteikta apmēra 
pabalstus.58 Nepieciešamība pēc naudas pabalstiem palielinājās kara beigās. 
1944. un 1945. gada mijā TP sāka izsniegt pabalstus arī sabiedriskajiem 
darbiniekiem, ārstiem, māsām, tādējādi izmantojot uzkrātos (it īpaši B. Pavasara 
vadības laikā59) naudas līdzekļus. Šī iemesla dēļ vācu Darba pārvalde pārmeta 
TP, ka lielie pabalsti sekmē izvairīšanos no darba.60 Uzkrātie naudas līdzekļi  
1944. gada pavasarī ļāva palīdzēt līdzīgas darbības organizācijai Igaunijas 
teritorijā.61 

organizācijas tēls. Organizācijas galvenais mērķis bija iegūt un nostiprināt 
labu reputāciju sabiedrības acīs, kas nodrošinātu tās atbalstu un līdzdarbību. 
Nozīmīgākie komunikācijas kanāli ar sabiedrību, kam bija svarīga loma tēla 
veidošanā, bija tiešā saskarsme un vizuālie materiāli (kino un plakāti).

Kinožurnālu sižeti iepazīstināja sabiedrību ar TP vērtībām, uzsverot orga-
nizācijas darbību sabiedrības, it īpaši sieviešu62 un bērnu,63 labā. Atspoguļojot 
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“Tautas Palīdzības” uzsaukums sabiedrībai par ziedojumu 
vākšanas akciju. 1942.–1943. gads. 

LVVA bibliotēka, Pr 10. l., 35. lp.

konkrētas ziedojumu vākšanas akcijas sabiedriskos pasākumos un savākto 
ziedojumu sagatavošanu tālākai nodošanai saņēmējiem,64 skatītāji redzēja visu 
organizācijas palīdzības darba ciklu. Sižeti kinožurnālos norādīja auditorijai 
arī par TP aktīvu darbošanos masu kultūras pasākumos, piemēram, sporta 
sacensībās,65 tādējādi uzsverot organizācijas klātesamību un nozīmi dažādās 
sabiedriskās dzīves izpausmēs.
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TP izgatavotos plakātus var uzskatīt par propagandas plakātiem, kuru mērķis 
bija veidot sabiedrības viedokli par noteiktām organizācijas idejām, iespaidojot 
cilvēku rīcību.66 Izvēlētie tēli plakātā – sieviete un mazs bērns – skaidri norādīja, 
kas būs savākto ziedojumu galvenie guvēji. Plakāti bija jāizvieto “pagastu namos, 
veikalos un citās slēgtās telpās, kur pulcējas lauku iedzīvotāji”.67

Tāpat ir zināms, ka TP sabiedrību ir sasniegusi arī caur radiofonu, proti, 
organizācijai ir bijis paredzēts laiks, kurā tā sniegusi informāciju par dažādām 
TP darbības jomām.68

Kopumā sabiedrībā jau bija radies priekšstats par TP un organizācijas darbu 
tā vērtēja tāpat kā savulaik LSK. Tas bija saprotami – liela daļa darbinieku, 
darba telpas, pati darbība radīja iespaidu, ka TP ir tas pats LSK, tikai ar citu 
nosaukumu. Tomēr TP Galvenā pārvalde apkārtrakstos aktīvi aicināja sabiedrību 
informēt par “principiālo atšķirību” abu organizāciju darbībā un uzdevumos.69 

TP vadība apzinājās to, cik ļoti svarīgs ir pirmais iespaids, TP darbiniekam 
sastopoties ar sabiedrību. 1942. gada vasarā tika izsūtīta vēstule visiem apriņķu 
un iecirkņu priekšniekiem, norādot, ka “TP darbs atrodas zem pastāvīgas 
sabiedrības kontroles,”70 un lūdza izturēties ar “cieņu un rūpību pret katru, kas 
sper TP punktu slieksni”.71 Tika atzīmēts, ka pat atsevišķs sabiedrības loceklis 
no subjektīviem iespaidiem veido spriedumus par TP kā organizāciju, kas var 
celt vai graut TP reputāciju.

sociālās darbības virzieni

Veselības aprūpe

Medicīniskā aprūpe – vai tā ietvertu ikgadēju medicīnisko apskati vai akūtu 
kaišu ārstēšanu – ir viena no sabiedrības pirmās nepieciešamības vajadzībām, 
tāpēc TP savos statūtos par mērķi bija norādījusi arī “slimo kopšanu un 
ārstēšanu”.72 Tā kā TP bija iekļautas ar veselības aprūpi saistītas organizācijas 
(piemēram, LSK), tā saņēma tā saukto sociālo mantojumu – dažāda veida 
medicīnas iestādes, kas veidoja plašu tīklu visā Latvijas teritorijā. Ar šo iestāžu 
tīkla palīdzību organizācija centās nodrošināt pienācīgu veselības aprūpi, ņemot 
vērā sarežģītos kara laika apstākļus.

slimnīcas un sanatorijas. Lai arī pēc statūtiem TP jau 1941. gadā bija 
jāpārņem 10 slimnīcas un astoņas sanatorijas,73 tomēr iestāžu pārņemšana bija 
sarežģīts uzdevums. Tā kā šo īpašumu vērtība sasniedza gandrīz sešus miljonus 
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reihsmarku,74 iespējams, tāpēc okupācijas vara nesteidzās nodot īpašumus 
TP. Kā atceras Ā. Šilde – tikai ar pūlēm 1942. gada rudenī tika pārņemtas  
16 LSK un sešas Veselības veicināšanas biedrības ēkas,75 taču pilnīga slimnīcu un 
sanatoriju pārņemšana notika vien 1943. gada 1. jūlijā.76 Jāpiebilst, ka kopumā ir 
maz dokumentu, kas atspoguļotu TP saistību ar slimnīcām. Visdrīzāk slimnīcas 
nonāca citu iestāžu pārvaldībā. Piemēram, 1943. gada novembrī Jelgavas 
slimnīca tika nodota vācu bruņoto spēku rīcībā.77

Kaut arī slimnīcām un sanatorijām bija būtiska loma veselības aprūpes 
pasākumos, tomēr nozīmīgi un sabiedrībai pieejamāki bija TP Veselības 
kopšanas punkti.

veselības kopšanas punkti. Daudzskaitlīgākā no TP iestādēm bija Veselības 
kopšanas punkti (turpmāk VKP), kas, pamatojoties uz ģenerālkomisāra Rīgā 
1941. gada 30. oktobra lēmumu, no LSK tika pārņemti 1942. gada 1. janvārī.78 

VKP strādāja ārsts (speciālists arī bērnu slimībās) un žēlsirdīgā māsa, kas 
sniedza padomus veselības kopšanas, higiēnas, bērna barošanas u.c. jautājumos, 
kā arī veica vakcīnas pret bakām, difteriju u.c. slimībām. VKP māsas devās arī 
vizītēs ārpus punkta.

VKP darbībai vietējā pašvaldība gādāja par telpu uzturēšanu, apkuri un 
apgaismojumu, bet TP sedza personāla algu un kancelejas izdevumus. Lai arī 
organizācija paredzēja, ka veselības aprūpe VKP ir bez maksas, tika lemts, ka 
personāla algu u.c. izdevumu segšanai tiks ņemta neliela maksa no punktu 
maksātspējīgiem apmeklētājiem par “kalnu saules” jeb UV lampas seansiem, 
potēm un zobārstniecības pakalpojumiem.79 TP gādāja arī par medikamentu 
nodrošinājumu. VKP ārstiem patstāvīgi tika norādīts, lai medikamentu 
izrakstīšanas laikā tiktu ievērota “vislielākā taupība”, jo tie bija ierobežotā 
daudzumā un kara apstākļos izredzes krājumus papildināt bija mazas.80 Tāda 
prasība bija saprotama, jo TP ar medikamentiem nodrošināja ne tikai VKP, bet 
arī jau minētās slimnīcas un sanatorijas. Kā raksta Ā. Šilde, TP medikamentus 
ieguva, sazinoties ar Starptautisko Sarkano Krustu Ženēvā un saņemot divus 
sūtījumus ar nepieciešamajiem līdzekļiem 1942. un 1943. gadā.81

VKP darbība tika veidota, “pieskaņojot [..] aktuālām ārkārtēju apstākļu 
radītām dzīves prasībām”.82 Galvenā pārvalde no 1942. gada līdz pat 1945. gada 
28. aprīlim rīkoja inspekcijas braucienus, kas ļāva pārraudzīt VKP darbību visā 
Latvijas teritorijā. Šo braucienu revīzijas materiāli ļauj vispusīgi aplūkot TP VKP 
darbības ikdienu un atklāt arī kuriozus. Piemēram, Rēzeknē tika konstatēts, 
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Tabula
TP Veselības kopšanas punktu skaits, 1942.–1945. gads

ka pie VKP uzturētā kopgalda pusdienās tiek pasniegts alus, tajā skaitā arī 
skolēniem.83

Līdz 1942. gada 1. aprīlim bija pārņemti 84 punkti, bet 22 punktu pārņemšana 
vēl kavējās un darbību tie varēja sākt vien gada vidū vai otrajā pusē medicīnas 
personāla trūkuma dēļ.84 Daļai TP darbinieku nebija saprotams, kā vadāmi 
punkti. Tā, piemēram, Ventspils apriņķa TP darbinieki lūdza Galvenajai 
pārvaldei apkopotu informāciju rokasgrāmatas veidā.85 Tāpat dokumentos 
atrodamas ziņas par savstarpējās saskarsmes problēmām starp VKP personālu 
un apmeklētājiem.86 Tādēļ TP 1942. gada jūnijā jaunu darbinieku piesaistei un 
izglītošanai rīkoja māsu un veselības kopēju specializēšanās kursus. 87 Jāpiebilst, 
ka bez personāla trūkuma atsevišķos punktos pēc Sarkanās armijas atkāpšanās 
bija nepieciešami atjaunošanas darbi. Piemēram, Siguldā VKP bija palicis vien 
tukšs medikamentu skapītis un nestuves.88

Par spīti dažādajiem šķēršļiem, VKP darbojās kā pirmās palīdzības sniegšanas 
iestādes. VKP mēnešu pārskatos starp 1942. un 1944. gadu89 redzams, ka 
palīdzību saņēma vidēji 566 apmeklētāji (20 līdz 30 personām dienā), bet vidēji 
95 personas tika apmeklētas mājas vizītēs. Rīgā, kur darbojās 12 punkti, attiecīgi 
tika aprūpētas 476 un 72 personas.90 

1943. gadā darbojās jau 98 punkti un astoņi palīgpunkti.91 Kaut arī TP 
īpašumā bija 13 automašīnas,92 tās lielākoties atradās slimnīcu un sanatoriju 
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rīcībā,93 tādēļ vizītēs ārpus VKP māsas pacientus sasniedza, ejot ar kājām. 
Noieto kilometru skaits varēja svārstīties no četriem94 līdz pat 160  kilometriem 
mēnesī.95 1944. gada sākumā pilsētās un laukos darbojās 112 veselības punkti,96 
kas bija izvietoti visā Latvijas teritorijā un kuru uzmanības centrā bija rūpes par 
bērnu veselību, jo 96% apmeklētāju bija bērni, bet pārējos 4% veidoja topošās 
mātes un mātes ar zīdaiņiem.97 Līdz ar Sarkanās armijas ienākšanu lielākā daļa 
VKP darbību pārtrauca laikā no 1944. gada jūlija līdz oktobrim, vien daži punkti 
tika evakuēti98 līdz ar frontes līnijas izmaiņām.

1945. gadā VKP darbojās vairs tikai Kurzemē (februārī tādi bija vien astoņi) 
un to darbība tika pieskaņota atbilstoši apstākļiem, proti, bēgļu aprūpei. 
Atsevišķos gadījumos TP darbinieki pieņēma apmeklētājus mājās.99 Pēdējie 
VKP savu darbību turpināja līdz pat Otrā pasaules kara Eiropā beigām.

Darbs sieviešu un bērnu labā

Pieejamā veselības aprūpe Otrā pasaules kara laikā, ko TP centās nodrošināt, 
bija nozīmīgs devums sabiedrībai. Organizācija pildīja plašas sociālas funkcijas, 
un bez tiešajiem padomiem veselības un medicīnas jautājumos īpašu uzmanību 
TP pievērsa sievietēm un bērniem.

Sievietes. Sievietēm kara apstākļos daudz vairāk laika bija jāpavada ārpus 
mājas, tādēļ TP izveidoja atsevišķu darbības nozari ar mērķi “atbalstīt sievieti 
dažādos dzīves jautājumos,”100 piemēram, mājas darbos, jaundzimušo un mazuļu 
kopšanā, apģērbu un veļas šūšanā un lāpīšanā, slimo un veco ļaužu kopšanā.101 
Jaunizveidotai nozarei tika dots nosaukums “Sievietes darbs”, ko vadīja izpalīdžu 
dienests, kur Rīgā vien iestājās vairāk nekā 200 sieviešu. Darba samaksu par 
iknedēļas normētu stundu skaitu viņas nesaņēma.102 

1943. gada sākumā nozares “Sievietes darbs” nodaļas tika apstiprinātas  
18 pilsētās.103 Nodaļu darbība izpaudās, organizējot dažādus kursus, piemēram, 
konservēšanā, taupīgu ēdienu gatavošanā, veļas mazgāšanā ar mazu ziepju 
devu utt.,104 un rīkojot priekšlasījumu ciklus. Šādi cikli bija paredzēti “sievietes 
garīgās stājas veidošanai, audzināšanas problēmu risināšanai, pašaudzināšanai 
un sociālai ievirzei,”105 un šajos priekšlasījumos sievietes tika iepazīstinātas ar 
audzināšanas mācību, latviešu mākslu, literatūru un kultūru.

No 1942. gada rudens nozares “Sievietes darbs” ietvaros izveidoja “Sievietes 
dzīves skolu”.106 TP izstrādāja skolas programmu, lai sniegtu padomus un 
ierosinājumus, kas saistīti ar ikdienas dzīves vajadzībām: kā labāk veidot dzīvi 



137“tautas palīdzība” – sociālās aprūpes organizētāja

pašas mājā un ģimenē neatkarīgi no ģimenes un sabiedriskā stāvokļa, izglītības 
līmeņa vai vecuma.107 Skolas mācību maksa bija 15 reihsmarkas, bet trūcīgās 
sievietes varēja mācīties bez maksas.108 Programmā bija mājsaimniecības, 
mājturības un rokdarbu kursi rokas somiņu, cepuru un bērnu rotaļlietu 
darināšanā.109

1943. gadā TP “Sievietes darbs” darbību papildināja periodiski izdotu rakstu 
sērijas, kas deva padomus dažādos, ar saimniecību saistītos jautājumos. Pirmā 
brošūra tika izdota ar nolūku, lai katrs saviem spēkiem varētu tikt galā ar apavu 
deficītu, izgatavojot ziemas, vasaras un darba kurpes, mājas čības u.c. ikdienas 
darbos nepieciešamos apavus.110 Sadarbībā ar TP ortopēdijas darbnīcu brošūrai 
klāt bija pievienotas apavu piegrieztnes.111 Tajā pašā gadā tika izdota neliela 
brošūra par konservēšanu, kas iepazīstināja sievietes ar dažādiem padomiem, 
sākot no ieteikumiem pudeļu mazgāšanā līdz praktiskiem padomiem ābolu 
lapu tējas pagatavošanai.112 

Sievietēm, kas bija bērna gaidībās, TP 1943. gada februārī atklāja “Mātes 
skolu”, ar mērķi sagatavot grūtnieces atbildīgajam mātes uzdevumam un 
sniegt padomus vecākiem bērnu audzināšanā.113 Skolas programmā bija 
trīs atsevišķi kursu cikli: kurss topošajām mātēm, kurss zīdaiņu kopšanā un 
atsevišķi priekšlasījumi vispārējā audzināšanas mācībā. Kā norāda Ā. Šilde, starp 
topošajām māmiņām vispopulārākie bija pirmie divi kursi, kurus noklausījās 
131 kursu apmeklētāja.114

bērni. No 1942. gada pavasara visās latviešu skolās tika izveidotas TP 
skolu kopas.115 Skolu kopu mērķis bija sniegt materiālo palīdzību skolām un 
trūcīgajiem skolēniem, kas padomju režīma vai kara apstākļu dēļ bija nonākuši 
nabadzībā. Palīdzības darbs izpaudās skolēnu apgādē ar grāmatām, burtnīcām 
un citiem mācību līdzekļiem, uzturvielām, apģērbiem, apaviem un citām pirmās 
nepieciešamības lietām. Slimības gadījumos TP skolu kopas rūpējās par skolēnu 
veselības stāvokļa uzlabošanu, gādājot par skolēniem veselīgu darbu un atpūtu.116 

Līdzekļus mērķa sasniegšanai bija paredzēts iegūt, rīkojot teātra izrādes, 
skolas bērnu darbu izstādes, muzikāli vokālus priekšnesumus, tajos saņemot 
ziedojumus, pieņemot dāvinājumus utt.117 Piemēram, Gaigalavas pagasta Īdeņas 
pamatskolas TP kopa noorganizēja kora mūzikas un teātra vakaru, uzvedot 
komēdiju trīs cēlienos “Divi zaķi”. Sarīkojuma ieņēmumi ļāva nodrošināt 
skolēnus ar mācību līdzekļiem.118

Rīgā bija izveidoti 16 mācību centri, kuros bērni varēja atpūsties un sagatavot 
mājasdarbus, kas apgaismojuma trūkuma vai citu apstākļu dēļ nebija iespējams 
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mājās.119 Tā kā TP bija iekļauta agrākā Bērnu palīdzība savienība un Bērnu 
draugu biedrība, TP uzturēja no biedrībām pārņemtās 13 bērnu vasaras 
kolonijas un mītnes topošajām mātēm, kā arī trīs skolēnu internātus Rīgā.120 

1943. gada 1. aprīlī TP bija spiesta uzņemties 29 bērnudārzu uzturēšanu, par 
spīti tam, ka tas bija okupācijas varas valsts un pašvaldību iestāžu uzdevums. Kā 
norāda O. Freivalds, TP rīcībā esošo finanšu līdzekļu jeb finansiālās neatkarības 
dēļ okupācijas vara bērnudārzu uzturēšanu, kā arī daudzbērnu ģimeņu pabalstu 
izsniegšanu nodeva TP.121

Ziemassvētkos TP rīkoja trūcīgo bērnu apdāvināšanu, kas tika uzsākta jau 
1941. gadā. Bija paredzēts, ka visos apriņķos un iecirkņos, kuros darbojas TP, 
uzaicinās “lielinieku aizvesto vai nogalināto tēvu un ģimeņu palikušos bērnus 
un citus TP aizgādībā nonākušos bērnus (3–14 gadus vecus),”122 kuriem tika 
pasniegtas sarūpētās paciņas, dedzinātas sveces svētku eglītē un vadītas rotaļas. 
Šādas Ziemassvētku eglītes tika rīkotas bērnudārzos, internātos un citur.123 
Lielākajās pilsētās, kur cietušo bērnu skaits bija lielāks, bez dāvanu pasniegšanas 
bija paredzēta arī īpaša pasākuma programma, piemēram, garīgs akts.124

Šāda sociāli maznodrošinātu bērnu apdāvināšana svētkos, īpaši ņemot vērā 
kara apstākļus, ir pozitīvs piemērs, kas vairoja uzticību organizācijai sabiedrības 
acīs. Par bērnu labklājību tika domāts arī citu TP nozaru ietvaros, piemēram, 
jau minētās nozares “Sievietes darbs” rīkotajos kursos par ogu konservēšanu 
sakonservētās ogas un augļi tika nodoti TP bērnudārziem.125

Tomēr līdzās minētajam palīdzības darbam būtu jāieskicē arī citas pretru-
nīgas TP darbības. 1942. gadā tika izdots O. Dankera rīkojums par mācību 
iestāžu audzēkņu nosūtīšanu lauku darbos.126 Rīkojums attiecās uz visiem 
Latvijas skolēniem, kas 1942. gada 1. maijā bija sasnieguši 14 gadu vecumu, 
kā arī studentiem un noteica, ka visiem trīs mēnešus ir jāstrādā lauku darbi.127 
Rīkojuma izpildē iesaistījās arī TP, skolēnu nosūtīšanu lauku darbos pamatojot 
ar lauku darbu pozitīvo ietekmi uz veselību.128 Lai arī rīkojuma mērķis bija ar 
bērnu un studentu palīdzību atjaunot saimniecības un atbalstīt lauksaimniekus, 
TP darbinieki iespēju robežās centās kontrolēt, kādās saimniecībās skolēni 
nonāk,129 un, ja bija iespējams, skolēni un studenti saimniecības varēja izvēlēties 
paši, piemēram, strādājot ģimenes saimniecībā. 

Jāpiemin TP darbība saistībā ar okupācijas varas rīkotajām akcijām “Ziemas 
burvība” un “Vasaras ceļojums” okupētajos Krievijas apgabalos. 1943. gadā 
Salaspils nometnē atradās aptuveni 1100 bērnu un viņu skaits varēja palielināties. 
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Lai neveicinātu nometnes pārapdzīvotību un bērniem radītu labākus dzīves 
apstākļus, pēc ģenerālkomisāra Rīgā pavēles Iekšlietu ģenerāldirekcijas 
Sociālajam departamentam bija nepieciešams sameklēt vietas, kur izmitināt 
evakuētos bērnus.130 Iespējas risināt izmitināšanas problēmu bija vairākas, un 
par šo krievu bērnu likteni sadarbībā ar krievu inteliģenci, pareizticīgo baznīcu 
u.c. rūpējās arī TP, izvietojot bērnus bijušajā krievu bērnu kolonijas vasaras 
atpūtas namā Dubultos un tam līdzās esošajā “Mātes un bērna” sanatorijā.131

Kara noslēguma posmā 1945. gadā Kuldīgā Galvenā pārvalde iekārtoja arī 
patversmi bērniem,132 kas bija zaudējuši vecākus vai kara jukās nošķīrušies no 
vecākiem. Patversmes inventārs bija nabadzīgs, jo trūka gultas piederumu, 
gultasveļas, mazgājamo līdzekļu u.c., taču tā turpināja darboties līdz pat kara 
beigām.

Darbība frontes labā

Okupācijas varas apstākļos, turpinoties karadarbībai Padomju Savienības 
teritorijā, neizbēgams bija jautājums par organizācijas iesaisti palīdzības 
sniegšanā frontē karojošiem karavīriem. Šo palīdzību nosacīti var iedalīt 
divos posmos: līdz leģiona izveidei, kad TP sniedz atbalstu vācu un latviešu 
“brīvprātīgajiem”, un pēc leģiona izveides 1943. gada martā, kad līdz ar 
pārmaiņām frontē austrumos mainījās arī vācu režīma militārā politika133 un 
TP sniedza palīdzību leģionā iesauktajiem latviešu karavīriem. 

Jau TP izveides sākumā, apstiprinot darbības statūtus, tika paredzēts, ka 
“organizācija dibina kopas siltu apģērbu un dāvanu sagatavošanai karavīriem, 
kas cīnās pret lieliniekiem”.134 Kā minēts iepriekš, šis statūtu 3. punkts par 
karavīru atbalstīšanu varēja būt vienkārši nodeva valdošajam režīmam, taču TP 
savā darbībā diezgan ātri sāka statūtos noteikto uzdevumu izpildi. Propagandas 
nolūkos ar preses palīdzību sabiedrība jau 1941. gada septembrī tika iepazīstināta 
ar Vācijā notiekošo akciju “Ziemas palīdzības darbs” (“Winterhilfe”),135 ko var 
saukt par “Tautas dāvanas” priekšteci.

Lai arī savās atmiņās Ā. Šilde uzsver, ka priekšlikums par karavīru apdāvinā-
šanu ar nepieciešamākajām lietām – cimdiem, cepurēm, zeķēm, u.c. – radās 
1942. gada ziemā un 1943. gada pavasarī,136 tomēr TP apkārtrakstos jau  
1942. gada 25. jūnijā parādījās informācija, ka organizācija ir uzņēmusies “sagādāt 
brīvprātīgiem frontē vilnas izstrādājumus”.137 Šī akcija tika saukta par “Tautas 
dāvanu” un paredzēja 10 000 vilnas komplektu sagatavošanu.138 Aicinājumi 
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ziedot vērtīgo materiālu tika publicēti presē un apkārtrakstos. Vērpšanas 
izejvielu vākšanas propagandas ietvaros 1942. gada novembrī kopskaitā desmit 
Rīgas un lauku apriņķu kinoteātros tika demonstrēti propagandas materiāli.139 

Katram apriņķim tika noteikts kilogramu vai apģērba gabalu skaits, kas 
vēlāk bija jāgādā uz Rīgu. Piemēram, Kurzemes un Zemgales pagastiem 
noteiktais daudzums sagatavošanai bija vienāds – 105 pāri vilnas zeķu un cimdu,  
42 vilnas kamzoļi, 63 vilnas galvas sildītāji, kā arī 80 pāru vilnas ceļu sildītāju.140 
Lai arī lauksaimniekiem bija jānodod nesamērīgi lielas nodevas vācu iestādēm, 
tomēr vilna tika saziedota nepieciešamā daudzumā. Kā atmiņās raksta Ā. Šilde, 
katrs latviešu frontes karavīrs saņēma vilnas apģērba gabalus, un dažus simtus 
komplektu saņēma arī vācu karavīri.141 

Frontes vajadzībām 1942. gadā TP rīkoja medicīnas palīgpersonāla trīs 
mēnešu sagatavošanas kursus, kas notika Rīgā trīs vietās, Jelgavā un Liepājā. 
Beidzot apmācības, jaunapmācītais personāls devās strādāt uz piefrontes 
lazaretēm.142

Bez akcijas “Tautas dāvana” rīkošanas 1943. gada februārī TP noorganizēja 
izpalīdžu dienestu. Dienesta uzdevums bija palīdzēt pārbaudes komisijām 
ar pusdienu izsniegšanu brīvprātīgajiem, kuri pieteicās latviešu leģionā.143 
Apkārtrakstos TP akcentēja faktu, ka organizācija šajā akcijā piedalās vien 
ar izpalīgu darbu, bet atsevišķos gadījumos TP apriņķu priekšnieki pretēji 
norādījumiem ar TP līdzekļiem nodrošināja arī brīvprātīgo pusdienas.144 

1943. gada oktobrī tika ierosināta ziedojumu vākšanas akcija (ar norādi, 
ka tādas rīkotas arī iepriekšējos gadus), un ziedojumi bija vākti vācu armijas 
divīzijām, kas bija piedalījušās 1941. gada Ziemeļvidzemes atbrīvošanas cīņās.145 

Cēsu apriņķis šim nolūkam savāca 5000 paciņu, kurās atradās sviests, gaļas 
produkti, cepumi, cimdi, zeķes utt.146 Tāpat tika rīkota atsevišķa kažoku vākšanas 
akcija nacistiskās Vācijas vajadzībām, un armijai bija nodoti 38 kažoki, divas 
kažokādas oderes, divas kažokādas vestes un 30 neģērētu kažokādu.147  Ziedotāji 
frontes vajadzībām dāvināja gan pirmās nepieciešamības lietas, kā segas, vilnas 
zeķes, cimdus, ģērētas ādas, higiēnas lietas u.c.,148 kas uzlaboja karavīru sūro 
ikdienu, gan priekšmetus, kas bija paredzēti atelpas brīžiem. Piemēram, Tukuma 
apriņķis saziedoja grāmatas, vairākus spēļu kāršu komplektus un skaņu plates.149

Visdrīzāk, ka palīdzības akcija vācu karavīriem, kas “piedalījušies Vidzemes 
atbrīvošanā no boļševikiem,” tika veikta organizācijas “Nationalsozialistische 
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Volkswohlfahrt” īstenotā “Ziemas palīdzības darba” ietvaros. Ņemot vērā 
šādas akcijas neveiksmes citviet okupētajās teritorijās, piemēram, okupētajā 
Nīderlandē 1940. gada ziemā,150 komunikācijā ar Latvijas sabiedrību īpaši tika 
uzsvērta vācu karaspēka kā atbrīvotāja nozīme, un TP kļuva par resursu sagādes 
instrumentu okupācijas režīma vajadzībām. 

Ziedojumu vākšanas akcijas frontes vajadzībām lielākoties bija veiksmīgas, 
un tās tika atspoguļotas presē, uzsverot to nozīmi un sabiedrības aktīvo iesaisti. 
Piemēram, rakstā par “Tautas dāvanas” gatavošanu savā starpā tika salīdzināti 
pagasti, kas veicināja savdabīgu sacensību pagastu vidū.151 Tomēr bija arī 
gadījumi, kad ziedojumu vākšana nesekmējās. Piemēram, Mērsragā ziedojumu 
vākšana bija neveiksmīga, jo apriņķī bija izplatījušās ziņas, ka paciņas saturs, 
frontē nonākot, ir mainīts, proti, gaļas vietā atradušās grāmatas.152 

Lai arī ziedojumi lielākoties tika izsūtīti ārpus Latvijas teritorijas, 1943. gada 
novembra sākumā tika rīkota ziedojumu vākšanas akcija paciņu veidā, kas bija 
paredzētas ne tikai frontē esošajiem karavīriem, bet arī dzimtenē palikušajiem.153 
Ziedojumu izdale notika sadarbībā ar TP pastāvošo “Latviešu karavīru 
palīdzību”,154 kas uzņēmās papildu gādību par leģionā un vācu armijas rindās 
esošo karavīru un viņu piederīgo kulturālām un materiālām vajadzībām.155

TP sniedza palīdzību arī kara invalīdiem, izgatavojot tiem protēzes bijušajā 
LSK ortopēdijas darbnīcā. 1943. gada pārskatā par darbnīcas darbību tika ziņots, 
ka vācu karaspēkam ir izgatavotas 244 plāksnes un citi ortopēdijas ražojumi  
40 265,59 reihsmarku vērtībā.156 

Represēto apzināšana un kara bēgļu aprūpe

represēto apzināšana. Līdz ar TP izveidi tā pārņēma 1941. gada vasarā 
LSK sākto Izziņu biroja darbību,157 kas apkopoja ziņas par apcietinātām, 
aizvestām, pazudušām un nogalinātām personām, kas cietušas kara vai padomju 
okupācijas varas terora dēļ. Saziņā ar citām iestādēm tika izstrādāta aptaujas 
lapa “meklējamā pieteikums”. Šo lapu aizpildīja par katru pilngadīgu personu, 
bet bērni, kas ierakstīti mātes vai tēva pasē, bija rakstāmi vienā pieteikumā 
ar vecākiem; ja pazuduši bija tikai bērni, tad par tiem aptauju aizpildīja par 
katru atsevišķi. Aptaujas lapu aizpildīja tuvinieks, paziņa vai kāda cita privāta 
vai amata persona, norādot visas iespējamās ziņas par meklējamo personu.158 
Informācija par personām tika papildināta ar ziņām no pilsētu un lauku 
pašvaldībām, policijas un tiesu iestādēm.159 
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Saziņā ar Pašvaldību departamentu aptaujas lapas izsūtīja pa pastu visiem 
apriņķa vecākajiem, kuri tās izdalīja pagastiem; pilsētu pašvaldībām tās tika 
nosūtītas atsevišķi. Nepilna gada laikā bija savāktas ziņas par 35 000 padomju 
varas terora upuriem, izsniegti 40 000 paskaidrojumu apmeklētājiem, kā arī 
saņemti, apstrādāti un atbildēti gandrīz 7200 izziņu pieprasījumu.160

Izmantojot Izziņu biroja sniegto informāciju, TP iespēju robežās apzināja 
tos latviešus, kas bija devušies vai izsūtīti ārpus Latvijas teritorijas. Organizācija 
izsūtīja atsevišķus darbiniekus komandējumos uz okupētajiem Padomju 
Savienības apgabaliem, lai apzinātu un organizētu personu pārvešanu. Cietušās 
personas pārsvarā ieradās no austrumiem nelielās grupās, un sākotnēji TP 
atbraucējus izmitināja karantīnās vai sanitārajā punktā Rīgā, bet vēlāk mēģi-
nāja iekārtot darbā kādā saimniecībā, lai personas varētu iekļauties atpakaļ 
sabiedrībā.161 Atsevišķas personas un ģimenes vācu Drošības policija pārbaudīja, 
pārbaudi veicot Salaspils nometnē.162 Līdz 1942. gada 30. jūnijam TP bija 
noorganizējusi 3069 personu – 604 vīrieši, 1413 sievietes un 1051 bērns līdz 
16 gadu vecumam – atgriešanos,163 bet kopumā šādu cilvēku skaits bija 4394.164 

kara bēgļu aprūpe. Kara bēgļi Latvijas teritorijā ieradās jau 1943. gada 
rudenī. Tie bija krievu tautības iedzīvotāji no apgabaliem, kurus vācu armija 
atstāja frontes saīsinājuma dēļ. Tā kā TP līdzekļu rezerves bija ierobežotas, TP ar 
pabalstiem nodrošināja tos bēgļus, kas varēja pierādīt, ka viņi vai viņu piederīgie 
cēlušies no Latvijas un tikai zināmu laiku nodzīvojuši Padomju Savienībā,165 
tā veicot selektīvu pieeju pabalstu izsniegšanā. Pārējiem TP nodrošināja 
dezinfekcijas pasākumus, lai pasargātos no slimību ievazāšanas.166 Tāpat TP 
izstrādāja plānu, paredzot transporta līdzekļu nodrošināšanu civiliedzīvotāju 
evakuācijas gadījumā,167 pirmās palīdzības punktus 13 vietās un ēdināšanas 
punktus 23 vietās.168 

Karadarbībai tuvojoties Latvijas teritorijai, TP nācās uzņemties arī Latvijas 
kara bēgļu aprūpi. Bailēs no Padomju Savienības represijām un izvairoties no 
karadarbības postījumiem bēgļu gaitās devās 200 000 cilvēku.169 Kara beigu 
posmā – no 1944. gada rudens līdz 1945. gada maijam – tā bija plašākā un 
nozīmīgākā TP darbības joma

Liepājā 1944. gada 1. augustā tika nodibināts Centrālais bēgļu birojs 
(turpmāk CBB), kura uzdevumos ietilpa Liepājā ieradušos bēgļu reģistrācija, 
izziņu sniegšana par bēgļiem izbraucējiem, meklējamo personu reģistrācija170 un 
aptaujas lapu izpildīšana, reģistrācija pabalstu saņemšanai, kā arī bēgļu un viņa 
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mantu nogādāšana uz kuģiem, no dzelzceļa piestātnēm uz mītnēm.171 Sākotnēji 
CBB izdevumus sedza Pašpārvalde, bet ar 1. oktobri to pārņēma TP. 1944. gada 
24. decembrī no CBB tika atdalīts Izziņu birojs, kas pārņēma izziņu izsniegšanu. 
Birojs bija izveidojis bēgļu kartotēku, kurā bija savākti vairāki desmiti tūkstoši 
bēgļu Vācijas un Kurzemes adrešu,172 bet vēlāk CBB kļuva par Bēgļu aprūpes 
nodaļu.173 Mazākas bēgļu reģistrācijas vietas atradās arī Ventspilī un Kuldīgā.174

Kā Ventspils, kas izveidoja pilsētas evakuēto un bēgļu izvietošanas komiteju,175 
tā Liepāja kara laikā bija kļuvusi par milzīgu bēgļu patversmi,176 jo pilsētā bija 
saplūduši tūkstošiem bēgļu un vēl vairāk tika apstādināti visapkārt pilsētai, jo 
vācu komandants Liepājas apdraudējuma un apgādes grūtību dēļ neatļāva visām 
nepārredzamajām bēgļu masām saplūst pilsētā.177

Līdz ar CBB Liepājā un bēgļu komiteju Ventspilī par bēgļu aprūpi rūpējās 
atlikušie TP veselības kopšanas punkti, kuros atkarībā no finansiālajiem 
līdzekļiem tika ierīkotas bēgļu mītnes. Tāds piemērs bija Stende, caur kuru jau 
no 1944. gada rudens bēgļu plūsma bija blīva, dienā sasniedzot vairāk nekā 
tūkstoti personu. Punkts rūpējās par bēgļiem un gādāja to tālāk virzīšanu 
uz Vāciju. To daļu bēgļu, kuriem nebija radu un pazīstamo, TP nosūtīja uz 
saimniecībām, kur trūka darbaspēka,178 lai palīdzētu novākt ražu pirms frontes 
līnijas pietuvošanās.

Līdztekus Ventspilij un Liepājai bēgļu straumes uzņēma Kuldīgas pilsēta 
un no 1944. gada oktobra līdz pat 1945. gada 13. aprīlim centās ar pabalstu 
palīdzību nodrošināt bēgļu vajadzības. Pabalsti lielākoties bija nepieciešami 
ģimenes (galvenokārt bērnu) uzturēšanai. Atsevišķos lūgumos pabalsti bija 
vajadzīgi slimnīcas izdevumu segšanai179 vai tuvinieku apglabāšanai.180 Lūgto 
un izsniegto naudas pabalstu apjoms bija dažāds. Vismazākā summa, kas lūgta 
TP, bija 35 reihsmarkas (lai apmaksātu dzemdības Kuldīgas slimnīcā),181 bet 
lielākā – 500 reihsmarku,182 kas gan netika izsniegta.

TP darbs varēja turpināties, lielākoties pateicoties uzkrātajiem ziedojumiem. 
Galvenā pārvalde no Rīgas uz Kurzemi pārveda pārtikas, drēbju un medikamentu 
krājumus,183 ko izdalīt bēgļiem, pirms Sarkanā armija ieņem atlikušo teritoriju. 
Tāpat TP laikrakstos joprojām publicēja uzsaukumus, kuros aicināja ziedot 
bēgļiem un citiem trūcīgajiem.184 

Pirmais lielākais padomju uzbrukums, kas notika vairākos virzienos, 
Kurzemē sākās 1944. gada 16. oktobrī,185 pēc kura darbību pārtrauca lielākā 
daļa tā apgabala TP iestāžu. TP nācās pielāgoties situācijai, meklēt jaunus 
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risinājumus un strādāt nelabvēlīgos apstākļos. Piemēram, kāda TP bēgļu mītne 
bez apgaismes līdzekļiem, apkures, grīdas, durvīm un izsistiem logiem atradās 
Medzes pagasta metodistu baznīcā, un savas darbības laikā no 1944. gada  
25. novembra līdz 1945. gada 15. februārim tā izsniedza 1364 brokastis,  
1605 pusdienas un 1379 vakariņas. Uzlabot apstākļus palīdzēja latviešu 
policistu grupa, bet materiālus deva Evakuācijas štābs.186 Atsevišķos gadījumos, 
piemēram, kā tas bija Grobiņas pilsētā, bēgļu mītņu izveide nebija vajadzīga, jo 
civiliedzīvotāji bēgļus ļāva izmitināt pie sevis.187  

Lai gan TP pietika līdzekļu, taču trūka darbinieku, kas palīdzētu tos izdalīt, 
tāpēc tie tika meklēti vai pat ķerti uz ielas. Tā TP darbā iestājās literāts Pēteris 
Aigars, grafiķis Ernests Ābele u.c.188 Tāpat sarežģītajos piefrontes apstākļos 
praktiska nozīme bija tādam darbiniekam, kas prata vācu valodu, lai uzturētu 
atbilstošu kontaktu ar vietējām komandantūrām.189 

Organizācija, palīdzot bēgļiem, saskārās ar haosu militārajā un civilajā 
pārvaldē, kas apgrūtināja TP darbību. TP netika savlaicīgi informēta par 
evakuējamām vietām un virzieniem, kādā bēgļi pārvietosies, kas traucēja 
organizācijai izplānot un sistematizēt darbu. Evakuācijas plāna trūkums daudzos 
gadījumos noveda pie tā, ka iekārtotos ēdināšanas un medicīniskās palīdzības 
punktus, kā arī slimnīcas un ārstniecības iestādes laika un satiksmes līdzekļu 
trūkuma dēļ nebija iespējams evakuēt, un tos nācās pamest.190

Tika izplatītas informācijas lapas, kurās organizācija aicināja bēgļus meklēt 
palīdzību pie TP, lapas sniedza informāciju par pabalstu izsniegšanas sistēmu, 
un tika atgādināts, ka bēgļu un evakuēto personu bērniem ir tiesības apmeklēt 
TP bērnudārzus, ambulances un veselības kopšanas punktus bez maksas, kā arī 
saņemt bezmaksas zobārsta palīdzību.191

1945. gada 15. martā Latvijas teritorijā atradās divas slimnīcas Kandavā 
un Irlavā, 20 veselības kopšanas punkti Talsos, Kuldīgā, Liepājā, Kandavā, 
Ārlavā, Spārē, Dundagā, Kapsēdē un Ventspilī. Darbojās astoņi bērnudārzi.192 
Bēgļu bērniem Kuldīgā un Talsos darbojās divas patversmes, par bēgļu mītnēm 
un paēdināšanas iespējām rūpējās Kuldīgā, Aizputē, Stendē, Liepājā, Talsos 
un Ventspilī.193 Starp pēdējām divām pilsētām TP izveidoja regulāru auto 
satiksmi,194 lai gan pārsvarā TP izmantoja gadījuma braucienus.195

Šādi TP darbojās līdz pat kara beigām, līdz nacistiskās Vācijas kapitulācijai 
1945. gada 8. maijā, kad TP bija jāpārtrauc darbība Latvijas teritorijā.
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Otrais pasaules karš un okupācijas režīmi Latvijas teritorijā ienesa pārmaiņas 
visās sfērās un nozarēs, it īpaši veselības aizsardzības un sociālās aprūpes laukā. 
Nacistiskās Vācijas okupācijas laikā Latvijas teritorijā no pastāvošajām veselības 
organizācijām tika izveidota viena ar nosaukumu “Tautas Palīdzība”, kas savos 
uzdevumos izvirzīja mērķi palīdzēt karadarbības rezultātā un no padomju 
okupācijas režīma cietušajiem un to ģimenēm, neaizmirstot arī ikdienas dzīvē tik 
ļoti nepieciešamos veselības kopšanas, ārstniecības un sociālās dabas jautājumus. 
TP bija labi izstrādāts budžeta plāns, kas paredzēja daudzveidīgas ienākumu 
gūšanas metodes, tādējādi spējot nodrošināt organizācijas pastāvēšanas un 
sabiedrības vajadzības. Mērķu sasniegšanai TP bija nepieciešama sabiedrības 
uzticība un atbalsts, ko organizācija centās iegūt, veidojot sabiedrībai tīkamu, 
pozitīvu tēlu, taču vienlaikus ievērojot pastāvošā režīma noteikumus.

Ar slimnīcu, sanatoriju un veselības kopšanas punktu palīdzību, kas līdz 
Sarkanās armijas ienākšanai Latvijas teritorijā veidoja blīvu tīklu, TP lielākajai 
sabiedrības daļai nodrošināja primāro veselības aprūpi, kas kara apstākļos 
bija īpaši nozīmīga. Lauku teritorijās TP punkti bija vienīgā vieta, kur saņemt 
medicīnas aprūpi un palīdzību. 

TP darbības jomas lielākoties pārņēma no iekļautajām biedrībām un 
organizācijām (LSK), taču līdztekus vecajām nozarēm TP izveidoja arī jaunas, 
kas galvenokārt bija vērstas uz palīdzību sievietēm un bērniem. Frontes līnijai 
tuvojoties Latvijai un vēlāk Sarkanajai armijai ienākot Latvija teritorijā, aktuāla 
kļuva arī bēgļu problēma, ko TP centās risināt līdz pat organizācijas darbības 
pārtraukšanai 1945. gada 8. maijā.
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Ieva Vāvere

“naTion’s aid” – organiser oF social care in The 
TerriTory oF laTvia during The occupaTion by 

nazi germany (1941–1945)

The change of occupation regimes during the World War Two in the territory of 
Latvia was one of the main reasons of establishment of the organisation “Nation’s Aid” 
(“Tautas palīdzība”). The organisation united all public organisations and associations. 
During the occupation by Nazi Germany, the organisation was operating within the 
state administration of the new regime. Although the organisation was subjected to 
German administration (sub-structures, departments, etc. of commissariat general), 
the organisation in its work was autonomous enough.
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The article views establishment of the “Nation’s Aid”, a brief description of its 
operations and main directions of social care, health care, assistance to women and 
children, as well as assistance to Latvian soldiers in the front (gathering information 
on repressed persons, care of war refugees, gathering donations, etc.). 

Activities of the organisation in the sphere of solving health care, medical 
treatment, and other social matters were evaluated positively by people who suffered 
because of Soviet repressions. In this area, the organisation used its experience of 
social work obtained during the interwar period in Latvia. The organisation dedicated 
a lot of time to the socially most vulnerable part of the society, women and children. 
As much as possible, the organisation provided these risk groups with different 
benefits, educating material, and assistance work that eased the daily life of lonely 
women during the war. The organisation took care of Russian children in occupied 
regions, placing them at sanatoriums of the organisation.

“Nation’s Aid” that mainly operated in peace periods, showed its mobility and 
selflessness in organising refugee movement when active military operations started in 
Latvia. The organisation established shelters, expanded the operations of information 
points dedicated to search of the lost, and more than ever provided benefits, and 
material goods.

“Nation’s Aid” operated in the interest of its nation, hence justifying its name. 
Although the organisation did provide significant help to the society, its operations, 
however, can be considered ambiguous. Cooperation with the occupation regime is 
the main aspect that does not allow view the organisation unequivocally. 

“Nation’s Aid” operated until 8 May 1945 when Germany capitulated and World 
War Two ended in the territory of Latvia.

Keywords: Nation’s Aid, World War Two, occupation by Nazi Germany, health 
care, social care.
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