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Valters Ščerbinskis

liepājas koncentrācijas nometne 
un tās režīms 

1934. gada maijs–1935. gada marts
1934. gada 15. maija apvērsums iezīmēja būtisku pagriezienu latvijas vēsturē. Pēc apvērsuma 
demokrātiskā valsts iekārta tika pārveidota par autoritāru. Jaunā režīma aktivitātes izteikti 
izpaudās plašajās represijās. Ņemot vērā lielo apcietināto skaitu, 1934. gada vasarā ieslodzītie 
tika pārvesti uz jaunu ieslodzījuma vietu – īpaši šim mērķim radīto liepājas koncentrācijas 
nometni. nometnes izveidošana, darbība, tajā izveidotais režīms radīja spilgtu liecību par 
autoritārās valsts tālākajiem mērķiem un attieksmi pret demokrātisko pagātni.
Atslēgvārdi: autoritārais režīms, politiskā opozīcija, kārlis Ulmanis, 15. maija apvērsums, 
represijas, koncentrācijas nometne.

vēsturē par pirmajām koncentrācijas nometnēm uzskata 1895. gadā 
sacelšanās laikā kubā spāņu izveidotās reconcentrados nometnes. šo 
nosaukumu pārņēma angļu valodā un sāka plaši izmantot angļu–būru kara 
noslēguma fāzē, par koncentrācijas nometnēm dēvējot nometnes, kurās 
ievietoja (internēja) būru partizānu karā no karadarbības teritorijas izolētos 
būru civiliedzīvotājus. nometņu mērķis bija koncentrēt potenciāli britiem 
naidīgos civiliedzīvotājus, lai viņi nevarētu sniegt palīdzību partizāniem. 
nometnēs valdīja ārkārtīgi smagi sadzīves apstākļi, pārtikas un medicīnas 
trūkums, kas noveda pie vairāk nekā 26 tūkstošu būru, galvenokārt sieviešu, 
bērnu un vecāku cilvēku, nāves. tieši pēc šā kara gadsimtu mijā vēsturē 
pirmoreiz koncentrācijas nometnes ieguva barbariska, nežēlīga režīma 
nometnes apzīmējumu.

Formāli jēdziens “koncentrācijas nometne” apzīmēja norobežotu, 
apsargātu nometni, kurā kara vai nemieru laikā lielā skaitā tika ievietoti 

vēsture
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civiliedzīvotāji vai militārpersonas. koncentrācijas (karagūstekņu) nometņu 
mērķis bija preventīvs – nepieļaut militārpersonu vai civilistu (politisko 
pretinieku) iesaistīšanos valstij vai režīmam naidīgās akcijās, novērst 
potenciālos draudus valstij (vai režīmam), ko varēja radīt šo cilvēku grupu 
atrašanās brīvībā.

koncentrācijas nometnēm pēc būtības līdzīgas iestādes tika izveidotas 
Pirmā pasaules kara laikā. Dažādu armiju gūstā nonāca liels skaits pretinieku 
karavīru, kuri tika izvietoti karagūstekņu nometnēs. somijā Pilsoņu kara 
laikā tika izveidotas nometnes sagūstītajiem sarkanarmiešiem un šo nometņu 
smagajos apstākļos gāja bojā liels skaits internēto. arī latvijas iedzīvotāji vēl 
pirms 1934. gada apvērsuma bija guvuši pieredzi vai priekšstatu par šādām 
nometnēm. Daudzi cariskās krievijas armijas latviešu karavīri ilgus gadus 
pavadīja karagūstekņu nometnēs vācijā. savukārt neatkarības kara laikā ti-
ka  izveidotas  koncentrācijas  nometnes,   kurās  internēja  politiski   neuzticamas 
personas. tomēr neraugoties uz parasti visai smagajiem sadzīves apstākļiem 
un dažkārt pat kara apstākļiem tiesiski apšaubāmo rīcību pret internētajiem, 
kopumā pasaulē starpkaru posmā šīs nometnes uzskatīja par pieņemamu 
veidu, kā izolēt lielas cilvēku grupas kara vai nekārtību apstākļos. tikai pēc 
otrā pasaules kara, kad atklājās patiesība par masu slepkavībām nacistu un 
vēlāk arī padomju koncentrācijas nometnēs, šis nometņu apzīmējums ieguva 
jaunu nozīmi un jau ar ārkārtēji negatīvu attieksmi. tādēļ mūsdienās ir 
tendence citas, arī pēc būtības koncentrācijas nometnes, dēvēt par internēto 
nometnēm.

Jāpiezīmē, ka līdzīgu internēto nometni 1934. gadā, pēc iekšlietu ministra 
slepkavības, izveidoja arī autoritārā režīma apstākļos Polijā. balstoties uz 
vietējo policijas iestāžu lēmumiem, bereza kartuskā pastāvējušajā nometnē 
piecu gadu laikā tika ievietots 3091 internētais – ukraiņu un poļu nacionālisti, 
kā arī komunisti. režīms šajā nometnē bija ievērojami bargāks un sadzīves 
apstākļi ievērojami grūtāki nekā rakstā aplūkotajā liepājas koncentrācijas 
nometnē.1

liepājas koncentrācijas nometni savos darbos ir pieminējuši daudzi 
autori. līdz šim ir zināmas arī trīs dienasgrāmatas, kuras rakstījuši nometnē 
ievietotie internētie. visu triju dienasgrāmatu likteņi bija ļoti atšķirīgi. 
Fragmenti no pirmās dienasgrāmatas tika publicēti jau 1935. gadā laikrakstā 
“rīts”. redakcija komentārā atzīmēja, ka dienasgrāmatas autors ir ilggadīgs 
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sociāldemokrāts un laikrakstu līdzstrādnieks, kurš bija iecerējis savas 
piezīmes nosūtīt kādam ārzemju izdevumam un arhīvam. tomēr tās nonāca 
laikraksta rīcībā un tika publicētas.2 laikraksta 5. maija numurā3 gan tiek 
sniegtas “atbalsis” no plašās publikācijas, kā arī paskaidrots, ka redakcijas 
rīcībā bijis “vesels krājums” piezīmju, kuru autori bijuši “visdažādākā stāvokļa” 
darbinieki. Diemžēl tā arī netop skaidrs, vai šo plašo piezīmju autors ir viena 
persona vai tā ir kompilācija no dažādu autoru rakstiem. līdz ar to šobrīd nav 
iespējams droši noskaidrot, kurš bijis dienasgrāmatas autors, tomēr, analizējot 
pieejamos materiālus, var secināt (ja vien publikācija nav dažādu piezīmju 
kompilācija), ka autors varētu būt bijis Pauls rihters.4 otra publikācija tika 
izdota turpinājumos padomju okupācijas laikā trimdai adresētajā aģitācijas 
laikrakstā “Par atgriešanos Dzimtenē”. šīs dienasgrāmatas autors ir 
skaidri zināms – tas ir sociāldemokrāts, literāts kārlis Dziļleja (tīfentāls). 
Padomju propagandas izdevums pārpublicēja viņa liepājas nometnes 
dienasgrāmatu bez trimdā Zviedrijā esošā autora piekrišanas un izmantoja 
to sociāldemokrātu ķengāšanai. trešā dienasgrāmata līdz šim nav publicēta. 
tā atrodama latvijas valsts vēstures arhīvā (lvva). Dienasgrāmatas autors 
ir eduards orehovs, Jēkabpils apriņķa ābeļu pagasta lsDsP aktīvists. viņam 
dienasgrāmatu konfiscēja, atstājot nometni. visas trīs dokumentārās liecības 
palīdz atklāt nometnē valdošo gaisotni. tomēr būtiskākie dokumenti par 
nometnes izveidošanu un pastāvēšanu, kaut arī nepilnīgi, saglabājušies 
lvva liepājas nometnes fondā (6402. f.).

nometnes izveidošana un pakļautība

Pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma norisinājās plašas represijas, kuru 
rezultātā vasarā, balstoties uz politiskiem apsvērumiem, tika apcietinātas 
vismaz 1080 personas.5 lielākā daļa no potenciālajiem politiskajiem 
opozicionāriem nonāca apcietinājumā bez apsūdzības uzrādīšanas. tikai 
salīdzinoši nelielu daļu apcietināja par kādu nodarījumu. tas nozīmēja, ka 
masveidīgās apcietināšanas būtībā tika īstenotas kā preventīvs solis.

nav liecību par to, kurš bija liepājas koncentrācijas nometnes izveidošanas 
iniciators. visticamākais šķiet pieņēmums, ka, redzot pastāvošo ieslodzījuma 
vietu nepietiekamo kapacitāti, jautājumu par īpašas koncentrācijas nometnes 
izveidi izlēma tieslietu resora un militārā resora augstākās amatpersonas. 
saskaņā ar kara un tieslietu ministru vienošanos 1934. gada 20. maijā kurzemes 



69liePāJas koncentrācijas nometne Un tās režīms

divīzijas štāba priekšnieka rīcībā no tieslietu resoram pakļautā cietumu 
departamenta nosūtīja divus cietuma virsniekus un 30 cietuma uzraugus. 
Par nometnes pārzini tika iecelts Fricis Grintāls, par viņa palīgu – aleksandrs 
Pētersons. cietuma uzraugi tika ieskaitīti valsts uzturā kareivju dienas devas 
normā.6 tomēr 23. maijā nometnes vadība ar kurzemes apgabala garnizona 
priekšnieka ģenerāļa oskara Dankera pavēli tika nodota militārpersonu 
rokās.7 līdz 1934. gada 31. jūlijam nometnes komandanta pienākumus pildīja 
pulkvedis-leitnants Jānis stulpiņš, bet pēc tam viņu nomainīja 1. liepājas 
kājnieku pulka bataljona komandieris pulkvedis-leitnants teodors rutulis. 
no 23. maija nometnei tika piekomandētas dažāda ranga militārpersonas 
nometnes darbības nodrošināšanai.

31. maijā ar rīgas apgabala garnizona priekšnieka ģenerāļa krišjāņa berķa 
pavēli liepājas apgabala garnizona priekšniekam tika noteikti vispārējie 
nometnes pastāvēšanas principi. Pavēlē uzsvērts, ka nometne izveidota, 
pamatojoties uz noteikumiem par kara stāvokli, un ka tajā ievietojamas visas 
tās personas, “kuras kaitīgas valsts iekārtai vai apsardzībai”.8 ar šo pavēli tika 
noteikts, ka nometne atradīsies liepājas apgabala garnizona priekšnieka 
pārziņā un padotībā. Par nometnes komandantu k. berķis ieteica iecelt 
kādu no bataljona komandieriem, piešķirot viņam pulka komandiera 
tiesības attiecībā uz personālu un nometnē ievietotajiem. Par palīgiem bija 
ieceļami četri virsnieki, komandanta rīcībā nozīmējami četri instruktori un 
nepieciešamais rakstvežu skaits. nometnes ārējā apsardzība jānodrošina 
ar norīkojumu no karaspēka daļām, bet iekšējai apsardzībai un kārtības 
uzturēšanai personālu komandēs cietumu departaments. attiecībā uz 
ievietoto personību un viņu mantām tika noteikts vest lietvedību saskaņā 
ar cietumu paraugu, bet kārtot saimniecības dokumentāciju un norēķinus 
pēc kara resora saimniecības noteikumiem. nometnē ievietot un atbrīvot 
varēja tikai ar armijas komandiera lēmumu. Jau 21. jūnijā pavēli par pirmo 
atbrīvošanu kā rīgas garnizona priekšnieks deva k. berķis.9 

sarežģīta bija nometnes pakļautības noteikšana. Uz sākotnējo neskaidrību 
norādīja arī internēto vai viņu tuvinieku lūgumi, kas tika adresēti gan 
iekšlietu ministram, gan pat rīgas prefektam. sākotnēji nometnes personāls 
bija pakļauts rīgas apgabala garnizona priekšniekam k. berķim, kurš 
praktiski arī nodrošināja 15. maija apvērsuma īstenošanas militāro pusi. 
tomēr vēlāk nometne tika nodota armijas komandiera pakļautībā, bet 
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nākamais subordinācijā bija liepājas apgabala garnizona priekšnieks. no 
rudens, spriežot pēc sarakstes, arvien biežāk parādās armijas informācijas 
daļas (priekšnieks – pulkvedis Grigorijs Ķikulis) lomas nozīmīgums: 12. de-
cembrī G. Ķikulis komandantam norādīja, ka nometnes iekārtā bez armijas 
komandiera piekrišanas ieviesti grozījumi un ka par visām pārmaiņām 
prasāma atļauja armijas komandierim. Pie tam, G. Ķikulis uzsvēra, visa 
sarakste nometnes un internēto lietās virzāma caur armijas informācijas daļu, 
nevis tieši kara ministram un armijas komandierim.10 Jāatzīmē, ka, iespējams, 
šā iemesla dēļ 28. un 29. maijā G. Ķikulis atradās komandējumā liepājā, 
bet 1. jūnijā viņš sniedza ziņojumu par komandējumu.11 tomēr, kā liecina 
informācijas daļas saņemto rakstu žurnāls par laiku no 12. jūlija, daļā ienāca 
tikai niecīgs skaits (ne vairāk par desmit) lūgumu atbrīvot no nometnes, 
kā arī cita satura sarakste internēto lietās.12 līdzīgi rezultāti ir iegūstami, ja 
aplūko arī izejošo rakstu reģistra žurnālu, – tur rakstu, kuri varētu būt saistīti 
ar liepājas nometni, ir vēl mazāk. nedaudzie reģistrētie raksti ienāca gan 
no liepājas apgabala garnizona priekšnieka, kara ministrijas sekretariāta, 
gan arī no liepājas apgabaltiesas, savukārt izejošie bija galvenokārt saistīti ar 

Pirmais liepājas koncentrācijas 
nometnes komandants 1934. gada 
maijā–jūlijā pulkvedis-leitnants 
Jānis stulpiņš. 
Jēkabsons, E., Ščerbinskis, V. (sast.). 
Latvijas armijas augstākie virsnieki. 
Rīga, 1998. 444. lpp.
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augusta līdz nometnes 
likvidācijai pulkvedis-leitnants 
teodors rutulis. 
LVVA, 5601. f., 1. apr., 5655. l., 2. lp.

virsnieku komandējuma apliecību izrakstīšanu. līdz ar to rodas priekšstats, 
ka nometnes jurisdikcija un subordinācija bija visai neskaidra. 

situāciju vēl vairāk sarežģīja iekšlietu resora līdzdalība nometnes 
pārraudzībā. Politiskā pārvalde bija iestāde, kura faktiski kontrolēja 
ieslodzīto nosūtīšanu uz nometni un atbrīvošanu no tās. Politiskās pārvaldes 
priekšniekam bija noteicošais vārds arī saistībā ar internēto īslaicīgo 
atbrīvošanu.

nometnes režīms

saskaņā ar armijas komandiera izdotajiem noteikumiem dienas sadalījums 
nometnē bija sekojošs: 7.00 no rīta pārbaude un brokastis, 8.00 – darbi un 
pastaigāšanās sētā, 12.30 – pusdienas, 18.30 – vakariņas, 21.00 – vakara 
pārbaude, 22.00 – nakts miers. katram internētajam pašam bija jāuztur 
kamerā tīrība, jāuzkopj gulta un jāmazgā ēdienu trauki. internētajiem pašiem 
pēc noteiktas kārtības bija jāuzkopj koplietošanas telpas, sēta, jāzāģē malka, 
jāpienes malka, ūdens, produkti un jāveic visi citi nometnes saimniecības 
darbi. komandanta pienākums bija rūpēties arī par citu darbu organizēšanu 
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nometnē. Pārbaudēs internētajiem bija jānostājas ierindā, dziedāt, muzicēt 
un trokšņot nometnē bija aizliegts. tika atļauts pie sevis glabāt dažādus 
personiskos priekšmetus, kā arī par savu naudu iegādātos pārtikas produktus, 
spēlēt šahu, dambreti un domino. internētajiem bija atļauts rakstīt vienu 
vēstuli nedēļā, skaidri salasāmiem burtiem latviski, vāciski vai krieviski. 
cenzēšana notika saskaņā ar īpašu instrukciju.13 

vienu reizi nedēļā internētajiem bija atļauts satikties ar tuvākajiem 
piederīgajiem nometnes administrācijas klātbūtnē (ar Politiskās pārvaldes 
atļauju). Par pārkāpumiem tika piemēroti sodi: piezīme un rājiens, 
noliegums saņemt papildu produktus, noliegums sarakstīties un satikties 
ar piederīgajiem, arests gaišā kamerā uz 15 dienām un tumšā uz septiņām 
dienām. Pastaigā varēja doties divu korpusu internētie reizē, katru dienu 
pastaigām nometnes teritorijā tika dotas četras ar pusi stundas. tos, kuri bija 
pārkāpuši nometnes režīmu, sodu izcieta liepājas cietumā.

sākotnēji liepājas nometnes komandantam bija iecere tiem, kuri vēlējās 
un labi uzvedās, radīt iespēju tikt nodarbinātiem liepājas kara ostas 
labiekārtošanas darbos par atsevišķu atalgojumu. tomēr armijas komandieris 
18. jūlija rakstā noliedza internēto nodarbināšanu ārpus nometnes,14 

liepājas koncentrācijas nometnes shēma. bez datējuma 
LVVA, 1515. f., 1. apr., 262. l.
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acīmredzot baidoties no sabiedrības iespējamās reakcijas. tomēr arhīvā ir 
saglabājies internēto grupu skaits, kuras izvestas no nometnes saimnieciskos 
darbos 1934. g. oktobrī un novembrī. Gandrīz katru dienu darbā uz virtuvi 
devās 10–16 internētie, viņi darbā atradās dažādu laiku no vienas līdz 
trijām stundām. ik pēc dažām dienām apmēram 10 internētie devās malkas 
skaldīšanas un zāģēšanas darbā. šis darbs ilga pusotru–trīs stundas. vēl 
internētie periodiski devās sardzes telpas un pirts tīrīšanas darbos, kas ilga 
apmēram no pusstundas līdz divām stundām.15 

internētie par saviem personiskajiem līdzekļiem varēja iegādāties pirmās 
nepieciešamības preces, kā arī papildu produktus. 1935. gada janvārī tika 
konstatēts, ka internēto rīcībā bija 4245,52 lati, no kuriem apmēram puse šā 
mēneša laikā tika iztērēta produktu, laikrakstu iegādei, veļas mazgāšanai, 
apavu labošanai.16 nauda tika tērēta arī frizierim, rentgena uzņēmumu 
izdarīšanai, paku nosūtīšanai. lieki piebilst, ka naudas apjoms katram bija 
atšķirīgs. Par tēriņiem sīku informāciju sniedz liepājas nometnes internēto 
personu naudas grāmatas.17 1934. gada jūnijā tika konstatēts, ka no 238 
internētajiem 55 ir pilnībā bez līdzekļiem un viņu veļas mazgāšana tika 
ņemta uz valsts rēķina. naudu parasti piegādāja tuvinieki, bet dažiem tā bija 
jau līdzi apcietināšanas laikā. 

internēto rīcībā atradās arī dažādas personiskās mantas. tās visas tika 
pedantiski uzskaitītas (ieskaitot zīmuļu galus un aploksnes). internētajiem 
netika atņemti naži, bārdas naži, nepastāvēja ierobežojumi iekšzemes 
laikrakstu abonēšanai. kā liecināja statistika par abonētajiem laikrakstiem 
1934. gada septembrī un oktobrī (rādītāji iekavās), “rītam” bija 8 (3), “brīvajai 
Zemei” – 6 (5), “Pēdējam brīdim” – 3 (4), “Jaunākajām Ziņām” – 15 (14), 
“valdības vēstnesim” – 2 (viens – F. menders) un “kurzemes vārdam” – viens 
(viens) abonents internēto vidū. astoņi internētie septembrī bija abonējuši arī 
“latvi”.18

Ņemot vērā to, ka internētie bija nodarbināti tikai samērā neilgi, brīvā 
laika pavadīšana aizņēma lielu dienas daļu. Pastaigu laikā internētie spēlēja 
volejbolu, sauļojās. Daži brīvos brīžus veltīja pašmācībai, daudzi lasīja 
grāmatas, spēlēja šahu, citas galda spēles, vijoli, nereti diskutēja par dažādiem 
jautājumiem. 

internētajiem bija iespējams uz laiku tikt atbrīvotiem. šo iespēju arī viņi 
samērā bieži izmantoja. Piemēram, kārlis ceiķelis bija 1934. gada nogalē 
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iesniedzis pensijas pieprasījumu tautas labklājības ministrijā un 1935. gada 
janvārī tika atlaists no nometnes uz trim dienām.19 līdzīga iemesla dēļ uz 
piecām dienām nometni atstāja i. muižnieks. cits internētais – kārlis erihs  
uz piecām dienām devās uz sievastēva bērēm, bet klāvs lorencs uz mātes 
bērēm. Fricis menders ārstēšanās nolūkiem rīgā ieguva septiņas brīvas 
dienas. īslaicīgai atbrīvošanai par pamatu kalpoja arī tiesu lietu, finanšu 
kārtošana, ģimenes apstākļi. internētie tika atbrīvoti pret parakstu un solīja 
atgriezties nometnē. 

liepājas nometnes arhīva materiāli liecina tikai par vienu atklātu pretošanās 
gadījumu. internētais Gothards butlers atteicās pieņemt ēdienu, apgalvojot, 
ka viņam netiekot sniegta ārsta palīdzība, jo viņš slimo ar sifilisu un pirms 
nometnes bija izlēmis iziet trīs ārstniecības kursus. G. butlers vēlējās iziet vēl 
divus, bet no slimnīcas ārsts atsauktais speciālists atzina, ka pagaidām tas nav 
nepieciešams. G. butlers protestēja, un viņš tika nosūtīts uz ārstu komisiju, 
kas liepājas kara slimnīcā piešķīra vienu speciālu kursu. raksturīgi, ka ziņa 
par šī internētā protestu – atteikšanos pieņemt ēdienu – tika nodota vadībai 
ar telegrammu steidzamā kārtā, kas liecināja, ka šāds gadījums nometnē 
uzskatāms par ārkārtēju.20

nometnes režīmu labi raksturo kāda cita dokumentēta epizode. Uzraugs 
P. kiršblats ziņoja, ka bez viņa atļaujas internētie virtuvē cepuši gaļu ar 
kartupeļiem. viņš internētajiem bija norādījis, ka bez uzrauga atļaujas virtuvē 
nākt nedrīkst. Uz vaicājumu, kā sauc internēto, viņš (eduards Dzelzītis) 
atbildējis, ka uzraugs var iet uz kanceleju un apskatīties papīros, bet visas 
kameras klātbūtnē nicinoši sacījis: “Jūs variet iet, man gar jums nav nekāda 
darīšana.”21 incidenta rezultātā internētajiem tika iekārtota īpaša plīts atsūtītās 
gaļas cepšanai, taču nekādi sodi pēc izaicinošās internētā izturēšanās nesekoja. 
šis notikums ilustrē gan internēto attieksmi pret nometnes režīmu, gan 
sargu attieksmi pret internētajiem, gan arī vispārējo gaisotni koncentrācijas 
nometnē. 

atmosfēru, kāda valdīja nometnē, labi raksturo arī internēto attiecības 
ar administrāciju. k. Dziļleja savās piezīmēs par pavadīto laiku nometnē 
atzinīgi izteicās par abiem nometnes komandantiem. J. stulpiņš viņam likās 
lādzīgs, korekts un pat laipns, viņš jau pašā sākumā bija paziņojis, ka tas, 
kāds “būs režīms, tas atkarāsies no jums pašiem”.22 savukārt t. rutulis viņa 
atmiņās palicis kā nelaipns, nerunīgs, pēc izskata ļoti bargs un nepieejams 
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kungs, taču k. Dziļlejam šķita, ka savā darbā viņš rūpējās par internēto dzīves 
apstākļu uzlabošanu. Gan J. stulpiņš, gan atsevišķi uzraugi nereti pieļāvuši 
atkāpes no oficiālā nometnes režīma. k. Dziļleja rakstīja, ka divi citi no 
armijas piekomandētajiem virsniekiem – kapteinis-leitnants teodors kraulis 
un virsleitnants maršāns – bijuši atturīgi, inteliģenti un smalkjūtīgi cilvēki, 
kas pareizi sapratuši gan savu, gan internēto stāvokli.23 arī anonīmais autors 
laikrakstā “rīts” publicētajā dienesgrāmatā rakstīja: sākumā daži domājuši, 
ka nometnes militārā administrācija internētos “jās kā kaimiņu āžus”, bet vēlāk 
tieši virsnieki izrādījušies reti humāni, korekti un inteliģenti cilvēki. arī 
cietumu uzraugi no iekšējās apsardzes pēc virsnieku norādījumiem mainījuši 
savu izturēšanos.24 ievērojami negatīvāku vērtējumu nometnes uzraugiem, 
virsniekiem savā dienasgrāmatā deva e. orehovs. iespējams, ka tāpat kā 
pašu internēto savstarpējās attiecības (lsDsP vadība, partijas inteliģence, no 
vienas puses, un vienkāršie partijas biedri, no otras), tā arī administrācijas 
attiecības pret dažādajām internēto grupām bija atšķirīga.

Gan e. orehovs, gan k. Dziļleja attiecībām starp dažādajām internēto 
grupām savos pierakstos veltīja daudz vietas. “mazie” lsDsP biedri, kā 
viņus dēvēja e. orehovs (pats piederēdams pie šīs grupas), ļoti sāpīgi uztvēra 
lielas daļas partijas elites distancēšanos no viņiem. šī rīcība tika uztverta gan 
kā augstprātība, gan arī kā neprasme vadīt un izskaidrot rīcību šajos partijai 
smagajos apstākļus.25 simboliski, ka arī partijas vadības labējais un kreisais 
spārns dzīvoja atsevišķās kamerās. lsDsP vadītājs F. menders nespēja saliedēt 
internētos sociāldemokrātus. ierindas sociāldemokrāti pirmsapvērsuma 
apstākļos, apdullināti ar kaujinieciskajiem lozungiem cīnīties pret fašisma 
briesmām, bija neizpratnē par partijas vadības bezdarbību. rezultātā, kā 
rakstīja k. Dziļleja, īsi pirms pirmajām atbrīvošanām nometnē internēto 
masas politiskā ziņā sāka demoralizēties.26 īpaši sarežģītā situācijā atradās 
nedaudzie labējo partiju internētie, par kuru stāvokli nesaudzīgi ironizēja 
citi internētie, savukārt komunisti nometnē izturējušies ļoti mierīgi un klusi, 
tikai reizumis “iedzēluši” sociāldemokrātiem par viņu politiskās taktikas 
kļūdām.27 interesanti atzīmēt, ka, sākoties atbrīvošanas lūgumrakstu vilnim, 
gandrīz visi no viņiem (atšķirībā no daudziem sociāldemokrātiem) tos rakstīja 
un drīz tika atbrīvoti.
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kad internētie tika ievietoti nometnē un kad atbrīvoti?

Pamatojoties uz noteikumu par kara stāvokli 19. panta beigu punktu, 
16. maijā un dažas dienas vēlāk apcietinājumā nonāca liels skaits apvērsuma 
potenciālo opozicionāru. Partiju un dažādu politiska rakstura organizāciju 
biedri tika apcietināti visdažādākajās valsts vietās, kas nometnē inter-
nētajam e. orehovam ļāva ironizēt par to, ka ikvienas pašvaldības vietējās 
amatpersonas centās dott savu artavu pēcapvērsuma represijās. Pēc 
apcietināšanas šie cilvēki nonāca cietumos vai policijas aresta telpās.

maija beigās, darbu uzsākot liepājas koncentrācijas nometnei, ievērojams 
skaits apcietināto pakāpeniski tika nosūtīti uz turieni. vislielākais skaits 
nometnē tika uzņemti 31. maijā, pašā pirmajā dienā. lielākā daļa internēto 
nometnē nonāca jūnija pirmajā pusē.
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liepājas koncentrācijas nometnē internēto skaits 1934. gadā

Jūnija vidū un beigās liels skaits internēto iesniedza lūgumus atbrīvot. 
Pirmie atbrīvotie bija jau 22. jūnijā, bet vasaras laikā bija atbrīvotas 86 per-
sonas. skaitliski sistemātiska un vairāk vai mazāk vienmērīga atbrīvošana ar 
dažu dienu vai nedēļu pārtraukumiem turpinājās līdz pat 1935. gada janvāra 
beigām (tab.)
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Tabula
liepājas koncentrācijas nometnes internēto 

atbrīvošanas laiks un skaits

Avots: lvva, 6402. f., 1. apr., 6. l., 1.–7. lp.

atbrīvošanai no nometnes internētie iesniedza lūgumus, savukārt 
Politiskās pārvaldes priekšnieks deva atzinumu. Formālo lēmumu par 
atbrīvošanu pieņēma armijas komandieris. nevienā gadījumā, sākot ar 
septembri, armijas komandieris lūgumu nenoraidīja. Piemēram, 20. sep-
tembrī Politiskajā pārvaldē atradās 100 personu lūgumi atbrīvot, viņi visi arī 
tika akceptēti, sadalot atbrīvošanu no 24. līdz 29. septembrim. tikai vienā 
gadījumā (sociāldemokrāts r. Dukurs), kad armijas komandieris atbrīvoja 
20. septembrī, Politiskā pārvalde pēc ienākušām “nelabvēlīgām ziņām, kas ir 
par šķērsli viņa atbrīvošanai”, lūdza anulēt iepriekšējo rīkojumu, un tas arī 
5. oktobrī tika izdarīts.28 Jāatzīmē, ka uzraugi nometnē internētos mudināja 
rakstīt lūgumus atbrīvot, reizē uzsverot nožēlu par darbību partijā un 
atteikšanos no turpmākās politiskās darbības.

Pēc atbrīvošanas lūguma iesniegšanas internētos nopratināja Politiskās 
pārvaldes ierēdņi. Pratināšanas laikā viņiem vajadzēja sniegt ziņas par 
noskaņojumu nometnē. sīmanis makvics liecināja, ka attiecībā uz lūguma 
rakstīšanu starp nometnē ievietotajiem pastāvēja domstarpības. viena daļa 
internēto, “kuri vēl nepiekrīt tagadējai valsts iekārtai un pārmaiņām valstī”, 
uzskatīja, ka lūgumrakstus nevajag iesūtīt. Pēc s. makvica domām, 18. korpusā 

22.vi    5
18.vii  17
20.viii 12
22.viii 11
24.viii 10
25.viii 12
26.viii 11
28.viii  8
6. iX   1
22.iX     3 
24.iX    14
25.iX       16 
26.iX       20
27.iX       17
28.iX       20

29.iX 11 
1.X   1 
3.X      3 
5.X    1 
9.X   2 
27.X   7 
29.X  18
30.X  18 
31.X   8 
2.Xi  1 
26.Xi  1 
20.Xii  18 
21.Xii  19 
22.Xii  9 
31.Xii  1!

22.i   17 
11.ii   1 
5.iii    1 
14.iii    1 
19.iii  4 
28.iii  2 
30.iii  17 
31.iii  30 
1.iv      1

1934. gads 1935. gads
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tādi bijuši Jāzeps tankels, ievs neišuls, boriss arolovičs un Homirskis. 
J. tankelim un b. arolovičam pat izcēlies kautiņš ar nometnē ievietotiem 
Judu Judelsonu un Fukueru par to, ka pēdējie iesnieguši lūgumus atbrīvot. 
Pret lūgumrakstu iesniedzējiem J. tankels un viņa domubiedri izturējušies 
nicinoši.29 savukārt mihails trokuls pratinātājiem stāstīja, ka pret viņu (kā 
bijušo aizsargu) un skolotāju Jāni Zeiglišu daži citi internētie istabā izturējušies 
kā pret provokatoriem. vairāku ieslodzīto sociāldemokrātu noskaņojums 
bijis kareivīgs, apliecināja m. trokuls.30 e. orehovs dienasgrāmatā 29. jūnijā 
rakstīja, ka lūgumu “rakstīšanas sērga iet plašumā”.31 arī viņa attieksme 
pret atbrīvošanas lūguma rakstīšanu bija nosodoša. liela daļa internēto to 
uzskatīja par pazemojumu, jo nebija darījuši neko tādu, ko būtu aizliedzis 
likums pirms apvērsuma. tajā pašā laikā cits internētais – k. Dziļleja – 
uzskatīja, ka atbrīvošanas lūgums, jeb viņa vārdiem reverzāls, bijis sagatavots 
pieņemamā, korektā formā. viņš rakstīja, ka atbrīvošanas dienā nometnes 
komandants visiem tajā dienā atbrīvotajiem pasniedzis roku un novēlējis 
strādāt latvijai.32

atbrīvotie 11 tika pārvesti uz liepājas cietumu, viens – uz madonas 
cietumu, viens – uz rīgas centrālcietumu, bet divi nosūtīti uz karaspēka 
daļām. 1935. gada 28. martā divus atbrīvotos – edgaru vītolu un Jāni Gaili – 
nosūtīja liepājas kara apriņķa priekšnieka rīcībā kā iesauktus karadienestā. 
no 30. martā 17 atbrīvotajiem 11 (arnolds serdants, Pauls Grauze, ādolfs 
stefenhāgens, rafaels Jungelsons, kārlis buševics, aleksandrs čanders, 
oto brikšķis, noijs maizelis, īzaks rabinovičs, Gothards butlers un kārlis 
ozoliņš) tika pārsūtīti uz liepājas cietumu. Jau agrāk viens no internētajiem 
bija pārsūtīts uz rīgas centrālcietumu, bet vēl viens uz liepājas cietumu. 
Pēdējais atbrīvotais internētais 1. aprīlī bija virsnieks voldemārs beikerts.

iespējams, ka tieši neziņa par to, kas sagaidāms, kad notiks atbrīvošana un 
kāda būs dzīve pēc atgriešanās brīvībā, internētajiem bija visgrūtākā. viņu 
noskaņojumu labi raksturo ieraksts e. orehova dienasgrāmatā: “Mēs neviens, 
varbūt izņemot dažus cilvēkus, nezinām, kad nometnes vārti mums atvērsies priekš 
brīvības. Un tas ir visgrūtākais priekš ieslodzītā, jo pie beztermiņa ieslodzījuma, kad 
nezini beigas šīm dienām, nezini skaitīt dienas. Ja arī būtu pateikts, ka esi ieslodzīts 
bez termiņa, uz visu mūžu, i arī tad būtu vieglāk: bet tagad neesi neko noziedzīgu, 
pretvalstisku toreizējiem Latvijas likumiem darījis, bet sēdi … bez cerībām, bez 
domām par nākotni.”33
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kas tika ievietoti nometnē?

Gandrīz visi ir apcietināti 16. maijā un dažās vēlākajās dienās, ievietoti 
cietumos, un tad no turienes pārvesti uz nometni. apcietināto sarakstus 
sastādīja politiskā policija kopā ar armijas štāba informācijas daļu. vēlāk 
trimdā alfreds bērziņš, viens no apvērsuma līdzdalībniekiem un autoritārā 
režīma ideologiem, atzina, ka pārmaiņu brīdī neesot bijis iespējams 
izvērtēt katru gadījumu atsevišķi, un pieļāva, ka tāpēc kāds apcietinājumā 
(internējumā) nonācis nepelnīti.34 nav arī skaidrs, pēc kādiem kritērijiem 
viņus no cietumiem pārcēla uz nometni. starp internētajiem galvenokārt bija 
personas, kuras tika apcietinātas bez apsūdzības uzrādīšanas, tikai nedaudzi 
bija tādi, kuri paveikuši kādu pārkāpumu pirms vai pēc apvērsuma. 
Piemēram, kārlis alders 1933. gadā bija teicis, ka pēc gada tādas valsts latvija 
vairs nebūšot, bet Gustavs Gūtmanis pēc apvērsuma izteicies, ka kūpēšot 
“varmāku” mājas, ar ko bijis saprotams, ka viņa nolūks bijis aizdedzināt 
bīriņu aizsargu nodaļas priekšnieka un citu aizsargu mājas; pie dažiem tika 
atrasti ieroči, uzsaukumi.

nometnē ievietoto statusa apzīmējums uzskatāmi parādīja nenoteiktību, 
kas saistījās ar nometni. sākumā nometnes iemītnieki oficiālajā sarakstē tika 
dēvēti par arestētajiem, apcietinātajiem vai ieslodzītajiem. no jūnija sākuma 
statuss, šķietami, noskaidrojās – oficiāli visi viņi bija internētie.

lielākā daļa internēto (322 jeb 87%) bija latvijas sociāldemokrātiskās 
strādnieku partijas vai ar to saistītu biedrību un arodbiedrību biedri. liepājās 
nometnē atradās saeimas deputāti un vadoši partijas darbinieki – Florians 
ankipāns, voldemārs bastjānis, ansis buševics, kārlis Dēķens, roberts 
Dukurs, eduards Dzelzītis, Hermanis kaupiņš, Pauls lejiņš, Fricis menders, 
izidors muižnieks, eduards radziņš, miķelis rozentāls, ansis rudevics, 
andrejs veckalns, Jānis višņa, Pēteris Zeibolts. nometnē nonāca arī daudzi 
citi pazīstami sociāldemokrāti: Jānis augškalns-aberbergs (partijas rīgas 
komitejas loceklis, arī rīgas pilsētas valdes loceklis), rūdolfs Drillis (rīgas 
pilsētas valdes loceklis), kārlis ertners (siguldas pilsētas galva), rakstnieks 
valdis Grēviņš, Jānis Jagars (rīgas pilsētas galvas biedrs), klāvs lorencs, 
noijs maizels, bijušais deputāts ernests morics, otomārs oškalns, vladimirs 
Piguļevskis (izglītības ministrijas baltkrievu skolu pārvaldes priekšnieks), 
tālivaldis skreija, arnolds serdants, rakstnieks kārlis tīfentāls (Dziļleja), 
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ernests birznieks (liepājas pilsētas galvas biedrs), vulfs Hiršhorns (aizputes 
pilsētas galvas biedrs), Hipotēku bankas direktors roberts bīlmanis. astoņi 
internētie bija latvijas apvienotās cionistu sociālistu partijas biedri (viņu vidū 
makss lazersons).

26 internētos politiskā policija uzskatīja par piederīgiem latvijas 
komunistiskajai partijai. viņu vidū bija partijas rīgas organizācijas rajona 
komitejas loceklis boruhs berkovičs, liepājas domnieks kārlis mackuss, arī 
literāts meinhards rudzītis. Formāli visi internētie komunisti bija darbojušies 
legālās kreiso organizācijās. nometnē tika internēts arī krievu darba 
zemnieku partijas centrālās komitejas priekšsēdētājs, saeimas deputāts un 
Daugavpils domnieks meletijs kaļistratovs, kura partiju Politiskā pārvalde 
turēja aizdomās par ciešu sadarbību ar komunistiem.

Uz daudzo kreiso internēto fona niecīgs bija nometnē internēto labējo par-
tiju darbinieku skaits. nometnē atradās Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku 
partijas saeimas deputāts alberts erniņš, kā arī valdis šlakans un partijas 
sekretārs rihards kronbergs. nometnē tika ievietots arī Jaunās zemnieku 
savienības līderis Pēteris leikarts un leģionārs, lāčplēša kara ordeņa kavalieru 
un brīvības cīnītāju biedrības “leģions” Jaunjelgavas nodaļas sekretārs 
alfreds stāks.35 literatūrā par leģionāru tiek uzskatīts arī internētais rīgas 
pilsētas elektrotīklu spēkstacijas strādnieks Pauls bluziks, tomēr Politiskās 
pārvaldes dokumentācijā viņš figurē kā komunists. “rītā” publicētās 
dienasgrāmatas autors norāda uz to, ka nometnē bijuši vēl daži leģionāri, 
bet šo faktu neapstiprina pieejamie arhīva materiāli.36 Jaunsaimnieku un 
sīkgruntnieku partijas biedru un P. leikarta internēšana tika pamatota ar 
darbību partijā pēc tās slēgšanas un naidīgu noskaņojumu pret valsts dzīvē 
notikušām pārmaiņām.

starp internētajiem bija arī vairākas aktīvajā karadienestā esošās 
militārpersonas, kuras steidzamā kārtā tika no armijas atvaļinātas: pulkvedis-
leitnants roberts lielbiksis, kapteinis Jēkabs Dombrovskis, kapteinis edgars 
ratnieks, kapteinis-leitnants ernests maršals, virsleitnants voldemārs 
beikerts, virsnieka vietnieki Pauls karstais, Jānis liepiņš (abi dienēja saeimas 
apsardzē), kā arī agrāk atvaļinātais pulkvedis-leitnants Pēteris ozols. 
9. oktobrī armijas štāba virsnieks skritulis ar telegrammu paziņoja, ka armijas 
komandieris licis atbrīvot P. ozolu un r. lielbiksi, rīkojums esot bijis nosūtīts 
jau 5. oktobrī, taču joprojām nav izpildīts. telegramma tika saņemta plkst. 
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12.07, un jau plkst. 15.45 abi atvaļinātie virsnieki bija atbrīvoti no nometnes. 
P. ozolam un e. ratniekam tika paskaidrots, ka līdz turpmākam viņiem nav 
tiesību vilkt formastērpu.37 Jāatzīmē, ka arī sociāldemokrātu vidū bija divi jau 
ilgāku laiku atvaļināti latvijas armijas virsnieki (Jūlijs treimanis un rūdolfs 
Drillis). 

Uzturēšanās apstākļi un materiālais nodrošinājums

nometnes iekšējai apsardzei tika piekomandēti cietumu uzraugi no 
dažādiem latvijas cietumiem.38 saskaņā ar 8. jūnija apsardzes štata projektu 
iekšējā apsardzībā bija paredzēti 15 ārējie sargi, 36 iekšējie, trīs vecākie 
uzraugi, deviņi pavades uzraugi un brīvdienu maiņa.39 sākot apzināties lielo 
internēto skaitu, pēc pāris dienām komandants jau pieprasīja vēl 20 uzraugus. 
Jūlijā apsardzi veica 60, septembrī – 48, oktobrī – 33, bet decembrī vairs tikai 
25 uzraugi. nometnes ārējo apsardzi veica liepājas garnizona daļu karavīri.

sākotnēji nometne sastāvēja no piecām ēkām, kurās tika ievietoti internētie 
(divos nogrupējumos – četras vienā nožogojumā, un viena divstāvu ēka otrā 
nožogojumā – 3., 18., 19., 20., 21. korpuss). no 1934. gada novembra internētie 
atradās vairs tikai divās ēkās (18, 19. korpusā). Ēkā nr. 21 atradās kanceleja 
(virsnieki, divi rakstveži, dežurējošais telefonists, palīgtelpas, kā arī četras 
istabas), ēkā nr. 23 – dežūrvirsnieka telpas, sardzes telpas un palīgtelpas, 
ēkā nr. 18 – nometnes telpas (sešas istabas 14–26 kv. m, platībā, kā arī vannas 
istaba, virtuve, mazgājamā telpa un divas atejas), ēkā nr. 19 (12 istabas 11–31 
kv. m platībā; viena 96, 55 kv. m, divas atejas, mazgāšanās telpa, virtuve).40 

Jāatzīmē, ka sešiem atvaļinātajiem virsniekiem tika ierādītas īpašas telpas, 
viņi dzīvoja atsevišķi no pārējiem pa trijiem vienā telpā. atsevišķās telpās bija 
izvietoti arī gandrīz visi internētie ebreji. Pašā sākumā internētie varēja sev 
izvēlēties biedrus, ar kuriem atrasties vienās telpās. rezultātā vienā kamerā 
parasti nonāca draugi, paziņas, tādēļ likumsakarīgi, ka partijas vadība, 
inteliģence atradās atsevišķās telpās nekā ierindas biedri un zemākā līmeņa 
sociāldemokrātu darbinieki. Pēc komandanta ierosinājuma vasarā katrs 
korpuss ievēlēja vecāko, lai varētu risināt jautājumus saziņā ar nometnes 
vadību. 1934. gada jūnijā, nometni ierīkojot, tika apvilkts divu rindu 3990 
metru garš drāšu žogs ap nometni kara slimnīcas rajonā. 

apkures un apgaismošanas ziņā nometnes telpas tika pielīdzinātas 
armijas kazarmu telpām. Janvārī caurmērā bija +17 līdz +20 grādi istabās, 
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ārējai temperatūrai esot no –6 līdz +3.41 instrukcija krāšņu kurināšanai 
noteica, ka dzīvojamajās telpās temperatūrai jābūt ap +15 līdz +18 grādi. 
tomēr nometnes administrācija atzina, ka internēto telpas ar esošajām malkas 
normām sasildīt pienācīgi nevar un telpās bija auksti. nometnes priekšnieks 
7. februārī liepājas apgabala garnizona priekšniekam ziņoja, ka “internēto 
telpas ne ar ko neatšķiras no administrācijas telpām un arī temperatūra internētiem 
nedrīkstētu būt zemāka, jo viņiem cauru dienu jādzīvo ierādītās telpās”.42 armijas 
apgādes pārvaldes priekšnieks ģenerālis Jēkabs ruškevics kara ministram 
J. balodim lūdza malkas normu papildināt, norādot, ka apkurināšanas ziņā 
internēto telpas ir pielīdzinātas cietumiem, bet administrācijas telpas – kara 
resora dienesta telpām. ievērojot šīs malkas normas, internēto telpas nevar 
pietiekami sasildīt un temperatūra bieži esot pat ap +8 grādiem, uzsvēra 
J. ruškevics. kara ministrs piekrita paaugstināt malkas normas apkurei.43 

Gultas piederumi, mēbeles nāca no kurzemes divīzijas karaspēka daļām, 
bet pārējais nepieciešamais tika nopirkts no liepājas tirgotājiem. speciāla 
ziepju norma internētajiem nebija zināma līdz augustam, tādēļ izdeva saskaņā 
ar kareivju devu. 

Pārtika tika nodrošināta ar noteiktajām tieslietu ministrijas ieslodzījuma 
vietu arestēto pārtikas normām. Ēdienkartē 1934. gada jūnijā bija atrodams: 
brokastīs 600 gramu rudzu maizes, 12 grami kafijas, pusdienās gaļas zupa, 
vakariņās putra vai zirņi ar aizdaru apmēram 100 gramu gaļas vai 200 gramu 
zivju zupā, vakariņās virs 600 gramiem kartupeļu. no 1934. gada septembra 
pārtikas devas tika pielīdzinātas kareivju normai: visai dienai rudzu maize 
(300 g), baltmaize (300 g), kafija (13 g), piens (60 g), cukurs (30 g), sālīts speķis 
(35 g).44 Pusdienās tika pasniegta gaļas vai zivju zupa (sakņu, makaronu, 
frikadeļu vai tml.), kā arī reizi nedēļā otrais ēdiens (viltotais zaķis, kartupeļu 
sacepums), bet vakariņās biezputra ar aizdaru. saslimšanas gadījumā dienas 
deva vienam cilvēkam tika palielināta ar papildu gaļas buljonu (100 g), auzu 
pārslām (100 g) un ogām (100 g). trūcīgo ēdienkarti internētie papildināja 
ar tuvinieku pienesumiem, kā arī pašu gatavotu papildu ēdienu uz viņiem 
atvēlētās plīts. kopumā, īpaši vasarā, pārtikas apjoms internētajiem nebija 
pietiekams. kā liecina e. orehova dienasgrāmata, internētie izjutuši cukura 
un taukvielu trūkumu, arī ēdiena kvalitāte nereti bija slikta. lai vieglāk 
būtu pārciest ēdiena trūkumu, internētie bija noorganizējuši savstarpējo 
palīdzību, kad tie internētie, kuriem bija atbalsts sūtījumu veidā no ārpuses, 
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palīdzēja citiem, kuriem tādu nebija. saskaņā ar e. orehova dienasgrāmatu, 
administrācija šo palīdzību centās nepieļaut.45 savukārt anonīmais “rīta” 
publikācijas autors apgalvo, ka nometnes administrācija šai palīdzības 
organizēšanai devusi piekrišanu.46 atšķirīgu viedokli par pārtiku nometnē 
pauž k. Dziļleja, kurš uzskatīja, ka kopumā ēdiens bijis pieņemams.47 te gan 
jāatceras, ka k. Dziļleja bija viens no tiem, kuriem regulāri bija iespējams 
saņemt papildu pārtikas sūtījumus.

tika piešķirti arī bārdas skujamie piederumi un matu griežamās mašīnas, 
lietoti apavi tiem, kuriem nebija līdzekļu savus noplīsušos salabot. viena 
internētā uzturam tērēja 32 santīmus, bet pārējā uzturēšana un apgāde 
nometnē izmaksāja 44 santīmus dienā.48 kopumā liepājas koncentrācijas 
nometnes apstākļi un nodrošinājums bija pieticīgi, bet izmaksas nelielas.

nometnes likvidācija un secinājumi

Pēc 1935. gada 1l. aprīļa bija plānots, ka nometnes apsardzi pārņems 
armijas virsdienesta instruktori, taču armijas jaunais komandieris k. berķis 
noteikti protestēja pret to, uzsverot, ka nometnes pārzināšanai un apsardzībai 
“nav nekā kopēja ar kara resoru”.49 lai gan k. berķis acīmredzot piedalījās lēmu-
ma pieņemšanā par tās izveidošanu, ilglaicīga nometnes pastāvēšana armijas 
paspārnē bija nepieņemama. situāciju atrisināja nometnes likvidācija. 

1935. gada 13. aprīlī tika pabeigti nometnes likvidācijas darbi. Zīmogi, 
kancelejas piederumi tika nodoti kurzemes divīzijas štābam. no karaspēka 
daļām saņemtās mantas tika atdotas atpakaļ. Ēkas, žogi, signalizācijas un 
apgaismošanas ierīces nonāca liepājas kara slimnīcas rīcībā.

nav pilnīgas skaidrības par to, kas kalpoja par iemeslu nometnes darbības 
izbeigšanai. vēsturnieks a. stranga pieļauj iespēju, ka sociāldemokrātu vadība 
nometnē būtu turēta vēl ilgāk, respektīvi, nometne nebūtu tik ātri likvidēta, 
ja vien k. Ulmanis nerēķinātos ar rietumu demokrātijas zemēs valdošajiem 
noskaņojumiem. Par labu savam apgalvojumam viņš min faktu, ka bijušais 
Francijas ministru prezidents e. erio sūtnim o. Grosvaldam izteicās par 
F. mendera un a. buševica atbrīvošanu.50 

tomēr šāds apgalvojums ir visai hipotētisks. Jau sākot ar 1934. gada 
septembri internētie no nometnes tika sistemātiski atbrīvoti (sk. tab.). 
atbrīvoto vidū bija arī vadoši sociāldemokrātu darbinieki. 1935. gadā 
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nometnē bija palikuši galvenokārt tikai tādi internētie, pret kuriem pastāvēja 
cerības izvirzīt apsūdzības tiesā. 

nometnes izveidošana bija saistīta ar ārkārtīgi lielo represiju apjomu. 
cietumos vairs nebija iespējams ievietot apcietināto simtus, tādēļ tika 
pieņemts lēmums izveidot īpašu koncentrācijas nometni internētajiem. nav 
skaidrs, kuram no apvērsuma rīkotājiem pieder šī ideja, tomēr tās pastāvēšana 
ir sekas plašajām politisko pretinieku apcietināšanām.

Pārliecinoši lielākā internēto daļa bija sociāldemokrāti, kuri līdz tam 
bija darbojušies likumības robežās. Fakts, ka liepājas nometnē bija arī 
Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partijas vadība, tikai apliecina to, ka 
vienīgais mērķis nometnei bija psiholoģiska rakstura iebiedēšana.

Pret k. Ulmaņa režīmu ļoti negatīvi noskaņotais sociāldemokrāts k. lorencs 
bija spiests atzīt: “Gandrīz gadu tvīkām aiz dzeloņžoga Liepājas nometnē. Un 
tomēr šī nometne bija kūrorts, salīdzinot ar 40.–50. gadu padomju zemes briesmu 
nometnēm.”51 no vienas puses, nometnes režīms tik tiešām bija salīdzinoši maigs, 
no otras puses, tas tomēr radīja cietuma apstākļus, nometne nebija kūrorts. arī 
amatpersonu attieksme pret internētajiem nebija viennozīmīga. Daļa virsnieku 
un cietumsargu internētos kopumā uztvēra kā valsts ienaidniekus, kamēr citi pret 
viņiem izturējās ar zināmu cieņu, apzinoties, ka tie nav kriminālnoziedznieki vai 
pat parasti politiskie ieslodzītie. Zīmīgi, ka arī viens no jaunā režīma galvenajiem 
ideologiem alfreds bērziņš atzina, ka “varbūt aizturēšana atsevišķos gadījumos bija 
nevajadzīga un sagādāja aizturētajiem nepelnītas grūtības”.52

iespējams, ka nometnes pastāvēšanas fakts radīja likumības ilūzijas. 
apvērsuma pamatojuma pamatpostulāts bija cita apvērsuma draudi. 
sabiedrībai vajadzēja nodemonstrēt, ka jaunā vara spēj konsekventi rīkoties 
ar šo iespējamo draudu avotu. taču pats nometnes pastāvēšanas fakts bija 
nelikumība. kā raksta a. stranga, “lieta ir principā” – tika izveidota nometne, 
kurā turēja nevainīgus cilvēkus.53 

arī paša apzīmējuma – internētie – nomaiņa ar apcietinātie vai ieslodzītie 
nozīmēja, ka nometnē ievietotās personas netika uztvertas kā tādas, kuras 
būtu izdarījušas kādu pārkāpumu, bet gan kā tādas, kuras apstākļu rezultātā 
varētu pārkāpumu izdarīt. Par to liecina arī tas, ka nedaudzajiem internētajiem, 
kuriem bija piespriests ieslodzījums, atrašanos nometnē neieskaitīja soda 
termiņā – pēc atbrīvošanas no nometnes viņi devās uz cietumu tālāk izciest 
piespriesto sodu.
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koncentrācijas nometnei galvenā nozīme bija politiski psiholoģiska 
rakstura. ar šādu draudu (internēšanas) palīdzību jaunais režīms centās 
atturēt līdzšinējos politiskos darbiniekus no iespējamās opozīcijas. 
nometnes pastāvēšana arī uzskatāma par zināmu jaunā režīma bardzības 
un konsekventās rīcības demonstrējumu. skaidrs arī tas, ka nometnes 
pastāvēšana nebija vērsta uz sabiedrības vienošanu, bet tieši otrādi – uz citādi 
domājošo izslēgšanu no sabiedriskās dzīves. 
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Valters Ščerbinskis

konzentrationslager liepāja/libau 
und seine ordnung 

mai 1934–märz 1935

Der staatsstreich vom 15. mai 1934 gilt als ein wesentlicher Wendepunkt in 
der Geschichte lettlands. nach dem staatsstreich wurde die demokratische 
staatsform in eine autoritäre umgewandelt. Die aktivitäten des neuen 
regimes kamen in erster linie als repressalien zum ausdruck. Da die Zahl 
der verhafteten Personen recht groß war, wurden sie im sommer 1934 in eine 
neue Haft – speziell für diese Zwecke errichtetes konzentrationslager 
in liepāja – gebracht. Die errichtung des lagers, seine tätigkeit und 
ordnung lassen deutlich die weitgehenden Ziele des autoritären staates 
und sein verhalten der demokratischen vergangenheit lettlands gegenüber 
erkennen.

nach dem staatsstreich vom 15. mai 1934 wurden in lettland umfangreiche 
repressalien ergriffen, – aus politischen erwägungen wurden wenigstens 
1080 Personen verhaftet. Der größte teil der eventuellen politischen Gegner 
wurde ohne vorweisung einer anklageschrift inhaftiert. nur ein kleiner teil 
der Häftlinge waren eines vergehens wegen angeklagt worden. Dies bedeutet, 
dass die massenhaften verhaftungen als eine präventive maßnahme geplant 
worden war. in Gefängnissen gab es nicht genügend Platz für Hunderte von 
verhafteten, deshalb wurde beschlossen, ein spezielles konzentrationslager 
für die internierten Personen zu errichten. es ist nicht bekannt, wer von den 
organisatoren des staatsstreichs auf diese idee gekommen war, jedenfalls 
sollten in dieses lager die politischen Gegner des autoritären regimes 
interniert werden.

Der größte teil der internierten Personen waren sozialdemokraten, die 
bis zum staatsstreich im rahmen der Gesetzgebung lettlands ihre tätigkeit 
entfaltet hatten. Die tatsache, dass im lager auch leiter der neubauer- und 
kleingrundbesitzer-Partei untergebracht waren, zeigt aber, dass der einzige 
Zweck, der durch die einsperrung der leute in dieses lager verfolgt wurde, 
eine psychologische beängstigung des volkes war.

einerseits war die ordnung im lager verhältnismäßig milde, andererseits 
aber war diese der eines Gefängnis ähnlich, – das lager war keinesfalls 
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ein erholungsort. auch das verhalten der amtspersonen den Häftlingen 
gegenüber war nicht eindeutig. ein teil der offiziere und der lageraufseher 
betrachteten die internierten als staatsfeinde im allgemeinen, andere 
aber – mit einem gewissen respekt, weil es ihnen bewusst war, dass diese 
leute keine kriminellen und keine politischen Häftlinge im wahren sinne 
des Wortes waren.

einerseits wurde die notwendigkeit des staatsstreichs durch die Gefahr 
eines anderen drohenden staatsstreichs begründet. Die neue macht sollte 
dem volk zeigen, dass sie fähig war, konsequent die Quelle dieser Gefahr 
zu bekämpfen. andererseits war das bestehen dieses lagers gesetzwidrig. 
auch die ersetzung der bezeichnung „Häftlinge“ oder „sträflinge“ durch 
die bezeichnung „internierte“ zeigte, dass die in Haft genommenen Personen 
nicht als verbrecher, sondern als Personen, die unter gewissen Umständen zu 
solchen werden könnten, betrachtet wurden. außerdem wurde den wenigen 
internierten, die zu einer Haftstrafe verurteilt worden waren, die Zeit, die sie 
in diesem lager verbracht hatten, nicht in die strafdauer einbezogen, –vom 
internierungslager wurden sie später in ein Gefängnis gebracht, um die ihnen 
auferlegte Freiheitsstrafe abzubüßen.

Der sinn des konzentrationslagers in liepāja war politisch-psychologischen 
charakters. Durch eine solche maßnahme – internierung – versuchte das 
neue regime die bisherigen politischen Funktionäre von einer eventuellen 
opposition abzuhalten. Das lager sollte auch eine gewisse strenge des 
neuen regimes und ihre konsequente tatkraft demonstrieren. Das lager 
hat keineswegs die einigkeit der Gesellschaft gefördert, – im Gegenteil, es 
sollte der ausschaltung der andersdenkenden aus dem öffentlichen leben 
dienen.

Schlüsselwörter: autoritäres regime, politische opposition, kārlis Ulmanis, 
staatsstreich vom 15. mai 1934, repressalien, konzentrationslager.
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