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1. uzdevums. Izpratne           (21 punkts) 

Ieraksti tekstā trūkstošos jēdzienus, datumus un īpašvārdus! 
 

Pēc Otrā pasaules kara beigām Latvijas teritorijā militārā darbība ______________________. 

Pēckara posma sākumā ______________________ pret Latviju izturējās kā pret 

______________________ teritoriju. Līdz ar Sarkano armiju Latvijas teritorijā ieradās arī civilā pārvalde un 

______________________ struktūras. Latvijas iedzīvotāji pret šo situāciju attiecās dažādi un arī rīkojās 

atšķirīgi – daļa sadarbojās ar padomju režīmu, daļa pasīvi nogaidīja, bet citi uzsāka bruņotu pretošanos. 1944.-

1945. gadā veidojās __________________________ grupas. Pēckara periodā ikdienas dzīvē būtiska nozīme 

bija _______________; tas kļuva par politisku jēdzienu, nepakļaušanās un pagrīdes metaforu. 

Bez bruņotās pretestības apspiešanas padomju vara par pēckara perioda mērķi izvirzīja kara laikā 

izpostītās tautsaimniecības atjaunošanu, tajā skaitā stimulētu lauksaimniecisko ražošanu un Latvijas teritorijas 

iekļaušanos PSRS tautsaimniecības sistēmā. Lauku iedzīvotājiem bija jāpārorientējas no ierastās saimniekošanas 

________________ uz pakļaušanos sev jaunai tautsaimniecības politikai – ______________________. 

Lai šo politiku varētu īstenot, sabiedrību bija jāiebiedē un jamaina tās struktūru. Tādēļ tika īstenotas 

______________________, kas lauku vidē tika vērstas pret turīgajiem lauksaimniekiem jeb 

______________________ un viņu ģimenēm.  

Laikā, kad Latvijā tika nostiprināta ______________________ iekārta, viens no padomju varas 

pamatmērķiem bija ______________________ Latvijas teritoriju. Tādēļ izglītības un kultūras dzīvē par 

vienu no svarīgākajiem uzdevumiem tika izvirzīta ______________________ ideoloģijas ieaudzināšana 

katrā iedzīvotājā.  

______. gados, kad uzlabojās Austrumu un Rietumu attiecības, padomju režīmam kļuva aizvien 

problemātiskāk apspiest sabiedrības neapmierinātību ar varas īstenoto politiku. Par situāciju PSRS interesējās 

Rietumu valstu līderi un starptautiskās cilvēktiesību aizsardzības organizācijas. Īpašu ievērību izpelnījās Latvijas 

komunistiskās partijas ______________________ Eduarda Berklava un viņa domubiedru vēstule t. s.  

“17 ______________________ vēstule” par situāciju Latvijā.  

1985. gadā par PSKP ģenerālsekretāru tika ievēlēts ______________________. Drīz tika uzsākta 

______________________ politika, un politiskais režīms Padomju Savienībā kļuva aizvien brīvāks. Latvijas 

iedzīvotāji sākumā neticīgi un mazā skaitā, bet ar 1987. gadu aizvien aktīvāk sāka iesaistīties politikā. 

______. gada rudenī tika izveidota Latvijas ______________________, kas 1990. gadā uzvarēja LPSR 

Augstākās padomes vēlēšanās. Ar deklarācijas "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu" pieņemšanu 

1990. gada _______________ sākās ceļš uz Latvijas Republikas suverenitātes atjaunošanu de facto. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 Skolēna šifrs: 



 
 

2. uzdevums. Statistikas datu analīze             (13 punkti) 
Izpēti tabulā iekļautos datus un atbildi uz jautājumiem! 

Sievietes LKP CK sastāvā 1940.–1990. gadā 

LKP kongress 
CK locekļu skaits 
(pilntiesīgie locekļi+ 

kandidāti) 

Sievietes – CK locekles 
(pilntiesīgās locekles+ 

kandidātes) 

Sieviešu 
īpatsvars  

LKP CK  
(procentos) 

IX,       1940. g. decembrī 51 (35+16) 4 (3+1) 7,8 
X,        1949. g. janvārī 86 (69+17) 8 (4+4) 9,3 
XI,       1951. g. decembrī 98 (73+25) 11 (6+5) 11,2 
XII,     1952. g. septembrī 104 (75+29) 16 (8+8) 15,4 
XIII,    1954. g. februārī 110 (79+31) 15 (10+5) 13,6 
XIV,    1956. g. janvārī 118 (85+33) 14 (10+4) 11,9 
XV,     1958. g. janvārī 128 (91+37) 14 (8+6) 10,9 
XVII,  1960. g. februārī* 133 (93+40) 11 (4+7) 8,3 
XVIII, 1961. g. septembrī 150 (105+45) 14 (7+7) 9,3 
XIX,    1963. g. decembrī 170 (121+49) 17 (13+4) 10,0 
XX,     1966. g. martā 180 (125+55) 24 (17+7) 13,3 
XXI,    1971. g. februārī 196 (135+61) 28 (17+11) 14,3 
XXII,  1976. g. janvārī 202 (139+63) 31 (16+15) 15,4 
XXIII, 1981. g. janvārī 206 (141+65) 29 (14+15) 14,1 
XXIV, 1986. g. janvārī 206 (141+65) 30 (16+14) 14,6 
* LKP XVI kongress 1959. gada janvārī sanāca, lai apstiprinātu septiņgades (1959.–1965. g.) plānu. Tajā 
netika ievēlēts jauns CK sastāvs. 

Avots: Daina Bleiere. Sievietes un vara padomju Latvijā: sievietes LKP CK sastāvā (1940–1990).  
Publicēts: Latvijas Vēstures institūta Žurnāls 2015 Nr. 3 (96) – 100.-145. lpp. 

1. Kuros LKP kongresos bija vislielākais 
centrālkomitejas locekļu skaits? 

1.    

2.    

2. Kurā LKP kongresā bija vislielākais sieviešu 
skaits centrālkomitejā? 

 

3. Kāda ir sieviešu īpatsvara amplitūda  
LKP CK visā padomju varas periodā? 

 

 

4. Izveido diagrammas nosaukumu un leģendu!  
 
 
 
 

5. Izveido diagrammas nosaukumu un leģendu! 
 
 
 
 
 

 
 
6. Izveido diagrammas nosaukumu un leģendu! 
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3. uzdevums. Plakātu analīze               (16 punkti) 
Atbildi uz jautājumiem, izmantojot plakātus A, B un C (23. lappusē) un 2. uzdevuma statistikas datus (2. lappusē)! 
 
1. Kāds ir visu plakātu kopīgais vēstījums?  
 

 

 

 
2. Plakāti B un C publicēti Latvijas PSR. Ar ko tie atšķiras no Maskavā publicētā plakāta?  
 

 

 

 

 
3. Kādus padomju varas mērķus Latvijā atspoguļo plakāti B un C?   
Pamato savu atbildi ar plakātos saskatītajām detaļām! 
 

 

 

 

 
4. Kas liecina par to, ka A, B un C ir propagandas plakāti?  
 

 

 

 

 
5. Tavuprāt – cik lielā mērā statistikas ziņas apstiprina plakātu vēstījumu?   
Pamato savu atbildi ar statistikas datiem un/vai plakātos saskatāmajām iezīmēm!   
 

 

 

 

 
6. Tavuprāt – vai plakātos aplūkotā problēma ir aktuāla arī mūsdienu Latvijā? Pamato viedokli!  
 

 

 

 

 
7. Tavuprāt – vai padomju varas pieeja sieviešu līdztiesībai ietekmē mūsdienu Latvijas iedzīvotāju nostāju 
sieviešu līdztiesības jautājumos? Kādā veidā? Pamato savu viedokli!  
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4. uzdevums. Mākslas darbu autori       (16 punkti) 
Savieto darba nosaukumu ar žanru un autora vārdu, ierakstot atbilstošo burtu un ciparu aiz personas vārda!   
Uzmanību, autoru ir vairāk kā darbu! 
 

Roze Stiebra   A Elpojiet dziļi... (Četri balti krekli)  1 Multiplikācijas filma 

Marta Staņa   B Dailes teātris  2 Glezna 

Raimonds Pauls   C Ei, jūs tur!  3 Mākslas filma 

Džemma Skulme   D Zaķīšu pirtiņa   4 Dokumentālā filma 

Imants Kalniņš   E Si minors  5 Rokopera 

Rolands Kalniņš   F Circenīša ziemassvētki  6 Dziesma 

Hercs Franks   G Kā tevi sauc?  7 Ēka 

Ojārs Vācietis   H par 10 minūtēm vecāks  8 Dzejas krājums 

Maija Tabaka        

 

5. uzdevums. Simboli          (7 punkti) 
Paskaidro attēlu nozīmi! 
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6. uzdevums. Karikatūru analīze              (29 punkti) 
Izpēti karikatūras un atbildi uz jautājumiem! 
 
6.1. Kāds notikums izraisīja visu šajā uzdevumā izmantoto karikatūru rašanos? Kad tas notika?  
 

 

 

 

 
 
6.2. Kas ir karikatūrā attēlotās personas? Kādas pazīmes uz to norāda? 

Persona Pazīmes 

  

  
 
6.3. Izskaidro šo simbolu nozīmi karikatūrā: 
Plaukstu satvēriens 

Personu pozas 

Sviedri 

Raķetes 

H 

 

6.4. Kuri karikatūras elementi apliecina, ka abi galvenie varoņi ir sāncenši? 
 

 

 

 

 

6.5. Tavuprāt, kāda ir autora attieksme pret attēlotajām personām? Kura pusē ir autora simpātijas? Kas 
par to liecina? 
 

 

 

 

 

 

H 
PSRS 

H 
ASV 
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6.6. Izskaidro šo simbolu nozīmi karikatūrā: 
Bāka 

 

Gaisma 

 

Laivas 

 

Maisi 

 

Paceltā dūre 

 

 
6.7. Tavuprāt, kāda ir autora attieksme pret attēloto situāciju? Kas par to liecina? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tā bāka jānodzēš,  

tā mūs traucē. 
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6.8 Pieraksti pie katras zemāk redzamās karikatūras, 1) vai tā izdota Padomju Savienībā vai Rietumos, 
un 2) kas karitkatūrā par to liecina!  
 

 

 

 
Kā – draudi? Makšķerēt taču ir atļauts, vai ne?  

 

 

 

 

 

 
Katram gadījumam... 

 

Apvienoja spēkus. 
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7. uzdevums. Karte          (16 punkti) 
Izpēti karti „Iedzīvotāju skaita izmaiņas 1935.-1989. g.” (24. lpp.) un atbildi uz jautājumiem!  
 
1. Kā aplūkotajā periodā izmainījies iedzīvotāju skaits Latvijas teritorijā? 
 

 

 

2. Kā aplūkotajā periodā mainījies urbanizācijas līmenis Latvijas teritorijā? 
 

 

 

3. Kāpēc statistikas dati diagrammā norādīti tieši par šiem gadiem? (1935, 1950, 1959, 1969, 1979, 1989) 

 

 

 

4. Kurā rajonā noticis vislielākais iedzīvotāju skaita pieaugums? Aptuveni cik liels ir iedzīvotāju 
absolūtā skaita pieaugums? Aptuveni par cik procentiem ir palielinājies iedzīvotāju skaits 
salīdzinājumā ar 1935. gadu?  
 

 

 

 

5. Kurā rajonā noticis vislielākais iedzīvotāju skaita samazinājums? Aptuveni cik liels  ir iedzīvotāju 
absolūtā skaita samazinājums? Aptuveni par cik procentiem ir samazinājies iedzīvotāju skaits 
salīdzinājumā ar 1935. gadu?  
 

 

 

 

6. Vai patiess ir apgalvojums „salīdzinot 1935. un 1989. gadu, iedzīvotāju skaits visvairāk pieaudzis 
Rīgā”? Pamato savu atbildi ar kartes sniegto informāciju! 
 

 

 

 

7. Vai patiess ir apgalvojums „salīdzinot 1935. un 1989. gadu, iedzīvotāju skaits proporcionāli 
visvairāk pieaudzis Rīgā”? Pamato savu atbildi ar kartes sniegto informāciju! 
 

 

 

 

8. Kādu faktoru ietekmē notikušas kartē atspoguļotās iedzīvotāju skaita izmaiņas dažādos Latvijas 
apgabalos? Nosauc trīs faktorus! 
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8. uzdevums. Cenzūra un Rietumu mūzika PSRS      (15 punkti) 
Iepazīsties ar avotiem un atbildi uz jautājumiem! 
 

Informācija 

Sex Pistols – 1975. gadā izveidojusies britu 
pankroka grupa – izcēlās ar galēji 

izaicinošu apģērbu, dziesmu tekstiem un 
uzvedību uz skatuves un aizkulisēs. Grupas 
līderis solists Džons Laidons (John Lydon) 

pieņēma skatuves vārdu Johnny Rotten 
(Džonijs Puvušais). 

Sex Pistols vairākās dziesmās, piemēram, 
God Save The Queen, izrādīja klaju necieņu 
pret Lielbritānijas karalisko ģimeni, britu 
TV nereti aizliedza grupas uzstāšanos un 

grupas vinila albumi tika konfiscēti.  

Grupa pastāvēja līdz 1979. gadam,  
kad no narkotiku pārdozēšanas  

nomira viens no tās dalībniekiem.  

 

 

A Padomju cenzūras pamatprincipi/kritēriji, 

caurskatot ārzemju estrādes mūzikas dziesmu 
tekstus un videoklipus, lai noteiktu, ko drīkst un 
ko nedrīkst atskaņot radio, TV un diskotēkās.  

• Dziesmu teksti nedrīkst propagandēt 
buržuāzisko dzīves veidu un izklaidi, tajos 
nedrīkst būt reliģiski, vardarbīga, pornogrāfiska 
un erotiska rakstura teksti un zemteksti.  

• Nav pieļaujama antikomunistiska un 
pretpadomju propaganda, kas nomelno PSKP 
(komunistisko partiju) un padomju valsti,  
tās vēsturi, satur personīgus uzbrukumus  
PSKP un padomju valsts vadītājiem. 

• Mūzikai jābūt melodiskai un mierīgai.  
Mūzika nedrīkst būt agresīva, izaicinoša un  
uz agresīvu rīcību mudinoša.  

• Nav pieļaujama buržuāziskās modes 
demonstrēšana, piemēram, t. s. bītlu garie vai 
panku apgrieztie mati, džinsi, īsas kleitas un 
jebkāds citādi izaicinošs apģērbs.  

• Pieļaujama tādas ārzemju mūzikas atskaņošana, 
kurā saklausāmi tautas mūzikas motīvi. Vēlams 
lai atskaņotās mūzikas tekstos un vizuālajā 
veidolā būtu atspoguļotas  kapitālistiskās 
iekārtas neatrisināmās pretrunas un trūkumi, 
Rietumu darba tautas revolucionārās un 
antikapitālistiskās noskaņas.  

(Sagatavots, par pamatu ņemot cenzūras instrukcijas 
 PSRS 20. gadsimta 70. un 80. gados.)  

B Fragmenti no instrukcijas  

PSRS komjaunatnes sekretāriem 
1985. gads. 

Nosūtam ārzemju mūzikas grupu un 
izpildītāju sarakstu, kuru repertuārs 
saturiski ir (padomju valstij) naidīgs. [..] 
Iesakām izmantot šīs ziņas, kontrolējot 
diskotēkas.    

Black Sabbath 
Vardarbība, reliģiska 
tumsonība 

Nazareth 
Vardarbība, vandālisms, 
reliģisks misticisms, 
sadisms 

Dschinghis 
Khan 

Antikomunisms, 
nacionālisms  

Pink Floyd 

PSRS ārpolitikas 
izkropļojums  
(t. s. „PSRS agresija 
Afganistānā”) 

Talking Heads  
Mīts par PSRS militārās 
agresijas draudiem  

Madness Panki, vardarbība  

Kiss 
Neonacisms, panki, 
vardarbība 

Krokus 
Vardarbība,  
stipras personības kults 

Sparks  Neonacisms, rasisms 

Tīna Tērnere Sekss 
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C Sex pistols dziesmas Anarchy In the U.K. teksts, 1976. gads. 

Right now ha, ha, ha, ha, ha 
I am an anti-Christ 
I am an anarchist 
Don't know what I want 
But I know how to get it 
I want to destroy the passerby 
 
'Cause I want to be anarchy 
No dogs body 
 
Anarchy for the U.K. 
It's coming sometime and maybe 
I give a wrong time, stop a traffic line 
Your future dream is a shopping scheme  
 
'Cause I want to be anarchy 
In the city 
 
How many ways to get what you want 
I use the best 
I use the rest 
I use the N.M.E.1 
I use anarchy 
 
'Cause I want to be anarchy 
Its the only way to be 
 
Is this the MPLA2 
Or is this the UDA3 
Or is this the IRA3 
I thought it was the U.K. 
Or just another country 
Another council tenancy 
 
I want to be anarchy 
And I want to be anarchy 
(Oh what a name) 
And I want to be an anarchist 
(I get pissed, destroy!) 

Tā! Aiziet! Ha, ha, ha, ha, ha. 
Es esmu antikrists, 
Es esmu anarhists. 
Īsti nezinu, ko gribu, 
Toties zinu, kā to iegūt. 
Gribu iznīcināt garāmgājēju. 
 
Jo es gribu būt anarhija 
Nevis pakalpiņš. 
 
Anarhija Lielbritānijā 
Reiz atnāks un tad varbūt 
Es pateikšu nepareizu laiku, apturēšu satiksmi. 
Tavs nākotnes sapnis ir iepirkšanās shēma. 
 
Jo es gribu būt anarhija 
Pilsētā. 
 
Tik dažādos veidos var gūt to, ko vēlies. 
Es izmantoju labāko, 
Es izmantoju pārējos. 
Es izmantoju N.M.E. 1 
Es izmantoju anarhiju. 
 
Jo es gribu būt anarhija. 
Tikai tā vien var dzīvot. 
 
Vai šī ir MPLA2? 
Vai šī ir UDA3? 
Vai šī ir IRA3? 
Man likās, tā ir Lielbritānija. 
Vai kāda cita valsts, 
Cits pašvaldības miteklis. 
 
Es gribu būt anarhija! 
Un es gribu būt anarhija… 
(Ak, kas par vārdu!) 
Un es gribu būt anarhists. 
(Esmu pietempies un grauju!) 

1 Vārdu spēle: N.M.E. (britu žurnāla New Musical Express nosaukuma saīsinājums) izrunā kā enemy – ienaidnieks. 
2 MPLA (Movimento Popular de Libertacao de Angola) – politisks grupējums Angolā. 

3 IRA un UDA apzīmē lielākos paramilitāros formējumus Ziemeļīrijas konflikta laikā. Spēcīgi bruņotā IRA (Irish Republican 
Army) iestājās pret 
britiem, par 
apvienošanu, bet 
adudzskaitlīgākā 
UDA (Ulster 
Defence 
Association) – par 
britiem, pret 
apvienošanu. 

 
 
 

Kadrs no  
Sex Pistols 
videoklipa 

Anarchy  
in the U.K.  

1985. gads   



 

1. Izskaidro jēdzienu „cenzūra”! 

 

 

 

 
2. Izskaidro, kāpēc PSRS pastāvēja cenzūra! Kāds bija tās mērķis un uzdevumi? 
Mērķis 

 

 

Uzdevumi 

 

 

 

 

 
3. Tavuprāt, kāpēc padomju vara baidījās no Rietumu kultūras ietekmes? Nosauc trīs faktorus, kas to 
padarīja bīstamu Padomju Savienībai! 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. No PSRS cenzora pozīcijām izvērtē grupas Sex Pistols dziesmas Anarchy in U.K. tekstu un videoklipu! 
Vai saskaņā ar 70. un 80. gadu cenzūras normām šī dziesmu bija atļauts atskaņot PSRS radio un rādīt 
TV mūzikas pārraidēs? Pamato savu viedokli! 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Iztēlojies, ka esi padomju laiku cenzors! Papildini 1985. gada instrukciju ar ierakstu par Sex Pistols!  

 

 

 

 
6. Iztēlojies, ka esi padomju cenzors!  Atrodi veidu, kā varētu mēģināt  legālā veidā panākt Sex Pistols 
dziesmas atskaņošanu/demonstrēšanu radio un TV, izmantojot cenzūras kritērijus?  
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9. uzdevums. Personības         (8 punkti) 
Zem katra portreta pieraksti attēlotās personas vārdu un personu raksturojošo tekstu apzīmējošo burtu! 

 
 

 

 

A (1931-1988) bija ievērojams PSRS okupācijas 

laika disidents. Lai arī kopš viņa nāves Latvijas 
politiskajā arēnā ir pateikts daudz, A politiskais 
manifests —  
tiesā teiktas “pēdējais vārds” — joprojām ir viena 
no spilgtākajām politiskajām runām Latvijas 
vēsturē. 

„Kādēļ tāda bardzība? Vai tiešām šie mani 
noziegumi ir tik smagi? Nē. Es nedevu ne izsmeļošas, 
ne visaptverošas liecības. Es vispār nedevu liecības, 
un neviens cilvēks ar manu palīdzību nav nonācis 
izmeklētāja kabinetā. To nevar piedot, un man 
nepiedod arī to, ka es jūsu priekšā nenoliedzu nedz 
savus draugus, nedz savu pārliecību. [..] Es ticu, ka 
šis laiks izgaisīs kā ļauns murgs. Tas dod man 
spēku šeit stāvēt un elpot. Mūsu tauta ir daudz cietusi 
un tādēļ iemācījusies un pārcietīs arī šo tumšo laiku.” 
 
 

C (1936) latviešu dzejā ienāca divas reizes. 

Pirmoreiz 1950. gadu nogalē, 1960. gadu sākumā − 
kā jauns un cerīgs tās paaudzes pārstāvis, pie kuŗas 
piederēja arī Ziedonis. Otrreiz − septiņdesmito gadu 
sākumā, pēc septiņiem Mordovijas nometnē 
pavadītiem gadiem. C inkriminētie noziegumi: Britu 
enciklopēdijas glabāšana mājās (pretpadomju 
aģitācija un propaganda) un neziņošana (par savu 
paziņu runām un nodomiem). 

Kaut arī iznākuši tikai četri C dzejoļu krājumi (pirms 
Perestroikas izdots tikai viens), viņa emocionāli 
spēcīgā dzeja uzrunā lasītājus daudzās valodās. 
Piemēram, Poga ir padomju koncentrācijas nometnē 
1964. gadā sarakstīts visnotaļ intīms dzejolis, taču 
tā rezonanse ir pārsteidzoši plaša. Pēc publikācijas 
1990. gadā sekoja tulkojums pēc tulkojuma, vismaz 
33 valodās.  

C atzīst: „Tas bija veltījums manai sievai. Bet tad, kad 
es vēlāk šo dzejoli lasīju Stokholmā, Parīzē, Krakovā 
un citur, no klausītāju atbalss sapratu, ka tas 
nepieder tikai mums abiem.” 

B 1969. gadā iznākušais B (1931–2005) dzejas 

krājums “Gadu gredzeni” izraisīja skandālu LPSR 
literārajā un politiskajā vidē, un padarīja dzejnieci 
par intelektuālās nepadevības simbolu.  

“Gadu gredzenos” publicēti arī dzejoļi, kas iepriekš 
netika pāri cenzūrai, tajos skan nosodījums pret 
sava laika realitāti – Latvijas okupāciju un latviešu 
sadarbošanos un pakļaušanos svešajai varai. Pēc 
11 sēdēm dažādās varas iestādēs un virknes 
negatīvu recenziju, kur B tika kaunināta par 
“kļūdainu vēstures interpretāciju”, buržuāziskā 
nacionālisma propagandu un kaitējuma nodarīšanu 
darbaļaužu komunistiskajai audzināšanai, 1971. 
gadā LKP CK aizliedza drukāt, publiskot un 
popularizēt B vārdu. B kļuva par persona non grata, 
kuras vārdu publiski nedrīkstēja pat minēt. 

Dzejnieks U. Bērziņš: “Latvijā varbūt tieši B ir 
spilgtākais piemērs, kā no oficiālās hierarhijas 
izslēgta “nepersona” tiek galu galā paaugstināta 
kādās citās, neoficiālās hierarhijās un ne tikai pašu 
sabiedrības acīs, bet arī starptautiski. Pateicoties B 
esībai, bija nodrošināta alternatīva literatūra un 
sabiedriska hierarhija.” 

D (1925) ir ievērojama padomju laika pretošanās 

kustības dalībniece, kas pārliecības dēļ trīs reizes 
(1947., 1970. un 1983. gadā) notiesāta un izcietusi 
dažāda ilguma sodus cietumos un GULAG nometnēs. 
1994. gadā D apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni, 
kuru saņemt atteicās. 2018. gadā D tika pieteikta 
Nobela Miera prēmijai. 
 D stāsta: “Ja tagad atveras okeāns un 
appludina pusi cilvēces, kur jūs paliksiet ar savu 
šķiru cīņu...” – Man šo vienu teikumu inkriminēja no 
tiem rakstiem, kurus es esmu izplatījusi... Tas tā kā 
būtu tas šausmīgākais teikums, par kuru jāsēž 
cietumā, kuru neuzrakstīju es, bet Solžeņicins – viņš 
tajā laikā sēdēja savā mājā un rakstīja “Gulagu”. 
Tādas ačgārnības notika tajā laikā. Kam lai es 
uzticos, tiesai, tai varai ? Kas tā par sistēmu...”
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10. uzdevums. Avotu analīze         (55 punkti) 

Atbildi uz jautājumiem par avotiem (17.-22. lappusē)! 
 
1 .Ar kādu Latvijas vēstures notikumu saistīti visi avoti?  
 

 

 
2. Kuri no piedāvātajiem avotiem uzskatāmi par vēstures pirmavotiem, kuri – par literatūru, un kuri nav 
uzskatāmi nedz par avotiem, nedz literatūru par 1940.-1950. gadu partizānu karu ?  

Vēstures pirmavoti 
par partizānu karu 

Literatūra  
par partizānu karu 

Nedz avoti, nedz literatūra  
par partizānu karu 

   

 
3. Kā Latvijas Nacionālo partizānu apvienība (LNPA) pamato, ka ir legāla organizācija? (avots A)  
 

 

 

 

 
4. Latvijas Nacionālo partizānu apvienības statūti rakstīti 1945. gadā. Vai tas ir noticis pirms vai pēc II pasaules 
kara beigām? Kas par to liecina avota tekstā? (avots A) 
 

 

 

 

 
5. Kādi bija partizānu mērķi, spriežot pēc LNPA statūtiem un partizānu svinīgā solījuma? (avoti A un B) 
 

 

 

 

 
6. Kā padomju historiogrāfija formulē bruņotās pretestības kustības mērķus? (avoti E un G)  
 

 

 

 

 
7. Kuras Latvijas iedzīvotāju grupas uzrunā uzsaukuma autori? Kas par to liecina avota tekstā? (avots C) 
 

 

 

 

 
8. Uzsaukuma nosaukums ir “Latvieši – pulcējaties zem sarkanbaltsarkanā karoga!” Uz kādu vēsturisku 
notikumu netieši atsaucas uzsaukuma autori? Kā Tu domā – ar kādu mērķi viņi izvēlējās tieši šādu nosaukumu? 
(avots C)  
 

 

 

 

 
9. Tavuprāt – uz ko norāda „tagad vai nekad” uzsaukuma tekstā? (avots C) 
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10. Izvērtē kritiski avotos E, G, K u.c. minēto un uzraksti, no kurām iedzīvotāju grupām pamatā nāca 
nacionālie partizāni?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. Kas kopīgs un kas atšķirīgs dažādu avotu skatījumā uz bruņotās pretestības kustības rašanās iemesliem?   
(avoti D, G, K, L, u.c.) 
Padomju historiogrāfijai 
raksturīgais 

Kopīgais Trimdas un mūsdienu 
historiogrāfijai raksturīgais 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
12. Daļa avotu, vēstot par bruņotās pretošanās kustību, izmanto emocionāli piesātinātu valodu. Mini trīs 
atšķirīgus piemērus no avotiem F, I, S, un izskaidro iemeslus, kādēļ avota autors lieto šādu stilu!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. I.Kažociņš (avotā I) min „fašistisko zemcilvēku – jagdferbandiešu bruņotās bandas” Tavuprāt, kāpēc tas 
rakstīts pēdiņās?  
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14. J. Dzintars (avotā F) apgalvo, ka atbalsts partizāniem samazinājās „ideoloģiskās audzināšanas darba un 
padomju dzīves īstenības” ietekmē. Tavuprāt, ko apzīmē šie vārdi?  
 

 

 

 

 

 
15. Kādu autora attieksmi pret partizānu cīņas jēgu un nozīmi pauž dzejolis Trim partizāniem? (avots H) 
 

 

 

 

 

 
16. Kādi faktori izšķīra bruņotās pretošanās rezultātus Latvijā? Salīdzini, kā  padomju perioda un mūsdienu 
autori skaidro šo faktoru nozīmi!  

Faktors Padomju skola Mūsdienu vēsturnieki 

Citu valstu 
ietekme 
(ārējais 
faktors) 

 
 

 

Nevienādi 
spēki 

  

1949. gada 
notikumi 

  

 
17. Ar ko atšķiras R. Jansona un J. Dzintara viedokļi par partizānu kustības efektivitāti?  
 

 

 

 

 
18. H. Strods, I. Kažociņš, J. Zubkova un M. Ķibilds spriež par partizānu kustības rezultātiem. Kā Tu uzskati – vai 
partizāni uzvarēja vai tika sakauti? Pamato savu atbildi ar 2 argumentiem!  
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19. I.Kažociņš (avotā I) apgalvo: „Cīņa turpinās ar citiem ieročiem.” Tavuprāt, par kādiem cīņas ieročiem viņš 
runā?  
 

 

 

 

 
20. Laikabiedri partizānu darbību atceras un vērtē atšķirīgi. Salīdzini, kā atšķiras Ē. Ancītes un E. Griškānes 
stāstījumi? Kāpēc tie atšķiras? (avoti S un T) 
 

 

 

 

 

 
21. Kādi bruņotās pretestības piemiņas saglabāšanas veidi atspoguļoti avotos?  
 

 

 

 

 

 
 
22. Avoti par bruņoto pretošanos liecina, ka laikabiedru pieredze un atmiņas par to ir krasi atšķirīgas. Kā 
pieminēt Susējas partizānu rotu tā, lai tiktu ņemtas vērā gan Alberta un Līnas Kaminsku māsu (avots U), gan 
Ērikas Ancītes (avots S) pieredzes? Kā saglabāt piemiņu par tiem kritušajiem, kuriem vairs nav dzīvu radinieku? 
Kā pieminēt tos Latvijas iedzīvotājus, kas piedalījās partizānu karā padomju varas pusē?  
Kā pieminēt pretrunīgi vērtētus notikumus? – Savu piedāvājumu pamato ar trīs argumentiem. 

Atbildei nav obligāti jābūt tikai par bruņotās pretestības kustību, var aplūkot jautājumu plašāk un izmantot arī 
citus pretrunīgi vērtētus notikumus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Vēstures AVOTI 

 

A Fragments no Latvijas Nacionālo partizānu apvienības statūtiem, 1945. 

 
1§ Latvijas Nacionālo partizāņu apvienība (LNPA) ir nacionāla latvju tautas militāri-politiska 
organizācija, kas apvieno aktīvos brīvības cīnītājus un darbojas Latvijas okupācijas varai slepeni.  
[..] 

3§ Apvienība atrod savas tiesības, izteiktas Apvienoto Nāciju ietvaros un spēkā esošā Latvijas 
Satversmē, kādēļ tā ir legāla Latvijas valsts organizācija un var izteikt zināmas latvju tautas daļas 
brīvo gribu. 
4§ Apvienība uzstāda par savu augstāko mērķi cīnīties ar ieročiem rokās un politiski, kopā ar 
latvju tautas lielāko vairumu par neatkarīgās demokrātiskās Latvijas Republikas atjaunošanu, 
1940. gada 17. jūnijā nolaupītās brīvības atgūšanu un atjaunotā valstī tādu reformu izvešanu, kas 
paceltu visas latvju tautas labklājību, veicinātu latvju kultūras uzplaukumu un nodrošinātu 
Latvijas valsts patstāvību un neatkarību.  

B Partizānu svinīgais solījums, 1945. 

Es, Latvijas nacionālais partizāns, svinīgi apsolos ievērot Latvijas Nacionālo  
Partizānu Apvienības statūtus, uz statūtu pamata dotās instrukcijas, pavēles un paklausīt bez 
ierunām saviem priekšniekiem. 

Es apsolos būt pret visiem taisnīgs, ievērot Latvijas likumus un visus man uzticētos 
pienākumus veikt pēc labākās sirdsapziņas, par godu Dievam un manai dzimtenei – brīvai, 
neatkarīgai Latvijai. 

C Uzsaukums “Latvieši – pulcējaties zem sarkanbaltsarkanā karoga!”  

Autors: Latvijas Tēvzemes sargu (partizānu) apvienība, 1945 

 

D Fragments no grāmatas „Latvijas PSR vēsture. Saīsināts kurss”. Izdota Rīgā 1967. gadā. 

Padomju Latvijā pēc Lielā Tēvijas kara turpinājās pārejas periods no kapitālisma   
uz sociālismu, kas bija iesācies pēc sociālistiskās revolūcijas uzvaras 1940. gadā. Galvenais 
uzdevums šajā periodā bija uzcelt sociālismu. Tādējādi kara cirsto brūču dziedēšanai 
Komunistiskajai partijai un padomju valstij vēl bija jāsalauž padomju varas pretinieku pretošanās, 
kuri bieži vien apvienojās bandās un slēpās mežos.  
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E Jānis Dzintars. Neredzamā fronte.  

Grāmata izdota Rīgā 1970. gadā. 

[1944. gada vasarā] Tā provokatoru daļa, kas vēl palika Latvijā, pēc nacistisko izlūkorgānu 
norādījuma iesaistījās jaunā noziegumā pret savu tautu, tās brīvības centieniem. Tas izpaudās 
bruņotu konspiratīvu vienību organizēšanā, kuru uzdevums bija atstāt bruņotas diversantu un 
bandītu grupas uzbrūkošās Padomju Armijas aizmugurē, lai tur it kā «brīvās Latvijas» vārdā 
slepkavotu un terorizētu cilvēkus, organizētu diversijas aktus utt.  [..] Bet arī šiem līdz pēdējam 
deģenerējušos «cīnītāju» asiņainajiem noziegumiem pret tautu drīz pienāca pelnīts gals. Jau 
pirmajos pēckara gados latviešu tauta šīs slepkavu un laupītāju bandas likvidēja. 

F Jānis Dzintars. Ar lāstiem apkrautie. Pēckara vilkaču sugasraksti un gals.   

Raksts publicēts laikrakstā Cīņa, turpinājumos 1984. gada 27.jūnijā – 1. jūlijā. 

Bet pēdējās bruņotās bandas, kā jau minējām, gan Kurzemē, gan citos Padomju Latvijas 
novados tika iznīcinātas drīz pēc to galvenā sociālā balsta — budžu kā šķiras likvidēšanas un 
vienlaidus kolektivizācijas, kas mūsu republikā norisa 1949. gadā. Taču „SS Jagdverband Lettland” 
bruņoto diversantu vienību sagrāve nozīmēja ne vien latviešu fašistiskās buržuāzijas pēdējās 
bruņotās diversantu avantūras sagrāvi, bet arī tās idejiski politisko krahu, t. i., to, ka fašistiskās 
buržuāzijas pūliņi iesaistīt toreiz plašos vidusšķiras slāņus, it sevišķi vidējo zemniecību, 
kontrrevolucionārā buržuāziski nacionālistiskā pagrīdē un tās bruņotajās bandās, bija cietuši 
pilnīgu sakāvi. Komunistiskās partijas veiktā ideoloģiskās audzināšanas darba un padomju dzīves 
īstenības ietekmē vidējās zemniecības pamatmasa ne vien krasi politiski norobežojās no budžiem 
un to ekstrēmās buržuāziskā nacionālisma ideoloģijas, bet, sākot ar 1948. gadu, bija starp 
visaktīvākajām kolhozu kustības iniciatorēm Latvijā. Daudzi tūkstoši aktīvāko un politiski 
apzinīgāko vidējo zemnieku kopā ar strādniekiem, laukstrādniekiem un trūcīgajiem zemniekiem 
iznīcinātāju bataljonu kaujinieku rindās ar ieročiem rokās cīnījās pret buržuāzisko nacionālistu 
bandām. 

Tā, nonākušas pilnīgā tautas izolācijā, latviešu fašistiskā buržuāzija un tās noziedzīgās „SS 
Jagdverband Lettland” diversantu bandas ar kaunu un negodu tika izmēztas vēstures mēslainē. Un 
pirmo pēckara gadu drausmās vilkaču naktis, kad budžu un dažādu deklasētu elementu bruņotas 
vienības izkāva veselas padomju patriotu ģimenes, laupīja un izvaroja, kā baismu murgu atceras 
tikai vecākās paaudzes cilvēki.  

G Fragments no grāmatas „Latvijas PSR vēsture no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām”. 
Izdota Rīgā 1986. gadā. 

Darbaļaužu varu ienīda arī pilsētu, bet it īpaši lauku buržuāzijas lielum lielais vairākums. 
Daudzi budži un citi kapitālisti pret padomju varas pasākumiem izvērsa negantu cīņu. Šķiru cīņu 
republikā stipri saasināja arī tas, ka vācu fašistiskie okupanti, no Latvijas PSR teritorijas 
atkāpdamies, bija atstājuši daudz speciāli atlasītu un sagatavotu teroristu un diversantu bandu 
(t. s. Jagdferband), kas, slēpdamās aiz „nacionālo partizānu” un „mežabrāļu” izkārtnes, ap sevi 
pulcēja hitleriešu līdzskrējējus un pakalpiņus (bijušos aizsargus, policistus, leģionārus, šucmaņus 
utt.), kā arī kriminālos elementus. Budži bija šo bruņoto nacionālistu bandu sociālais pamatbalsts 
un rezerve. Lauki pēc kara bija kļuvuši par asas šķiru cīņas fronti.  

 

H Richards Rīdzinieks. Trim partizāniem 
Trimdas dzejnieks, īstajā vārdā Ervīns Grīns (1925-1979). Dzejolis publicēts 1966. gadā žurnālā Jaunā Gaita. 

Meža balodis melnalkšņa  
galotnē ūo, 

no ēnas pūcīte skatās 

aklajām acīm. 

 

Zem eglīšu pazarēm bekas, 

izcirtums meža zemenēs iesārts. 

Dienvidus virmo 

un pāri tam aizmirgo spāre.

Bet varbūt tai dienā 

melni mākoņi zemi 

spieda silu un sirdis: 

lietus kapāja dzeltenas bērzu lapas 

un smilgas. 

 

Varbūt tai dienā 

putnu un zaķa pēdas 

bij sniegā kā dobīšu raksti 

lībiešu poda lauskā. 

Varbūt dvaša sasala gaisā 

un šāvienu sprakšķi. 

 

Varbūt tai dienā 

saule kausēja ziemu, 

kas pilēja varvīksnes pērlēm 

ziemcietē sūnā. 

 

Tai dienā, 

kad palikāt silā

. 



 

I Indulis Kažociņš. Latviešu nacionālo partizānu pēckara karš.  
Publicēts 1987. gadā Melburnā žurnāla Archivs. Raksti par latviskām problēmām 47.-140. lpp.  

Nacionālie partizāni uzskatīja sevi par latviešu tautas aizstāvi un tiesnesi. Ar sevišķu 
bardzību viņi vērsās pret komunistu līdzskrējējiem un jaunajiem varasvīriem, kas izrādīja pārāk 
lielu centību komunistu partijas rīkojumu izpildīšanā. Viņi tāpat vērsās pret tiem, kas savtīgos 
nolūkos izspiegoja un nodeva komunistiem savus kaimiņus un partizānu atbalstītājus. Viņi atklāja 
un norādīja tautai uz blēžiem un kukuļu ņēmējiem, kādu netrūka sevišķi starp ienācējiem no 
Krievijas.  

Pret funkcionāriem partizāni lietoja vairāku pakāpju sodus. Sāka ar brīdinājuma vai 
draudu vēstulēm. Ja ar to nepietika, tad vainīgo piekāva, dažos gadījumos nopēra pat publiski, 
piemēram, kolhoznieku sapulcē. Ja arī tas nelīdzēja, sekoja nāvessods. Dažu partizānu grupu 
praktizētā māju dedzināšana, inventāra „konfiscēšana”, ģimenes locekļu slepkavošana, 
spīdzināšana un izvarošana ir jānosauc par mežonību. Ja tāda rīcība patiesi notikusi, tad tā 
nacionālos mērķus vairs nesekmēja. Kamēr nav piesniedzami pārbaudei milicijas dokumenti, uz 
kuriem var paļauties, visi komunistu avotos aprakstītie vardarbības gadījumi jāizvērtē piesardzīgi. 
Ir iespējams, ka, sevišķi, pirmajos gados, daļu varasdarbu un laupīšanu izdarīja marodieri – 
sarkanarmieši, kuriem bija viegli vainu uzvelt „fašistisko zemcilvēku – jagdferbandiešu bruņotām 
bandām”. [..] 

Ar sevis upurēšanu un neizmērojamām ciešanām latviešu nacionālie partizāni, tāpat kā 
viņu cīņu biedri Igaunijā un Lietuvā ir pierādījuši, ka komunisti melo, runājot par „sociālistisko 
revolūciju” un brīvprātīgo pievienošanos Padomju Savienībai. Ar savu cīņu partizāni ir pierādījuši, 
ka padomju sistēma latviešiem un viņu kaimiņiem uzspiesta ar varu. Patiesībā igauņu, latviešu un 
lietuvju tautas politiskā un ekonomiskā vērtība okupantu acīs ir nenozīmīga. Vienīgais, ko 
lielkrievu impērija kāroja, bija Baltijas jūras piekraste. No lielkrievu viedokļa būtu labāk, ja 
baltiešu tautas iznīktu pavisam un šo „dzīves telpu” varētu piepildīt ar krievu kolonistiem. 
Pagaidām viņiem tas nav izdevies. Cīņa turpinās ar citiem ieročiem. [..] 

 

J Heinrihs Strods. Latvijas nacionālo partizānu karš. 1944-1956  
Izdots Rīgā 1996. gadā. 

Latvijas nacionālo partizānu cīņas likvidēja mītu par „sociālistisko revolūciju” Latvijā un 
daļēji nomazgāja apgalvojumu par „nacionālo valstisko negodu”, ko Latvija 1940. gadā bija 
ieguvusi, bez cīņas kapitulējot PSRS okupācijas ultimātam.  

 

K Fragments no dokumentu krājuma Okupācijas varu politika Latvijā.  
Izdots Rīgā 1999. gadā.  

Nacionālo partizānu pirmie grupējumi, pirmkārt, sāka veidoties jau 1944. gadā Latvijas 
Centrālās padomes vadībā. Otrkārt, par nacionālajiem partizāniem vēlāk kļuva kaujinieki, kas bija 
apmācīti Vācijas t. s. mazajam karam Sarkanās armijas aizmugurē. Treškārt, par nacionālajiem 
partizāniem kļuva iedzīvotāji, kas bija izvairījušies no iesaukšanas „brīvprātīgajā” latviešu leģionā 
vai Sarkanajā armijā vai dezertējuši no šīm armijām. [..] Ceturtkārt, nacionālie partizāni bija 
cilvēki, kuri neatzina okupācijas varu, kuriem bija piederējuši īpašumi vai kuru radi bija 
izsūtījumā Padomju Savienībā, kā dēļ viņi jutās apdraudēti.  

 

L Jeļena Zubkova. Baltija un Kremlis. Izdota Maskavā 2008. gadā. 

Pretestības kustība Baltijā ir daudzslāņaina parādība; to nav iespējams saprast,   
pētot tikai vienu tās parametru – iekšēju vai ārēju. [..] Kas viņi bija – cilvēki, kuri aizgāja mežā un 
kurus sāka dēvēt par „mežabrāļiem”? Katrā ziņā mēģinājumi pieskaitīt viņus visus vai nu 
„patriotiem” vai „bandītiem” izskatās ne tikai naivi, bet vismaz nepārliecinoši.  

Neapstrīdams ir viens – pretestības kustība Baltijā bija atbilde sovjetizācijas politikai, īpaši 
to pavadošajām represijām un teroram. Lietuvas, Latvijas un Igaunijas aneksija 1940. gadā un tai 
sekojušie centieni inkorporēt tās padomju sistēmā kļuva par izaicinājumu, uz kuru Baltijas valstu 
pilsoņi atbildēja ar aktīvu un pasīvu pretošanos. [..] 
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M Heinrihs Strods. Latvijas nacionālo partizānu karš. 1944-1956.  
Izdots Rīgā 2012. gadā. 

Latvijas partizānu kustība cieta trīs stratēģiskas sakāves.   
Pirmo, ārpolitisko sakāvi, partizāni pieredzēja vēl pirms partizānu kustības sākuma. Partizānu karš, 
pastāvot tautas atbalstam, var veiksmīgi attīstīties, ja partizāni saņem virsvadību, apmācību, ieročus 
un apgādi no trešā spēka, kas ir ieinteresēts partizānu uzvarā. Latvijas partizāniem tāda trešā spēka, 
kura mērķi sakristu ar nacionālo partizānu mērķiem, nebija. [..] 

Otrā bija militārā sakāve. [..] Pret Latvijas nacionālajiem partizāniem vērsās milzīgs PSRS 
militārais pārspēks, kombinēts ar vietējiem kolaboracionistiem, modernām izlūkošanas metodēm un 
latviešu etnisko tīrīšanu. [..] 

Trešā stratēģiskā partizānu sakāve bija nacionālo partizānu apgādes, informācijas un morālā 
atbalsta bāzes iznīcināšana, 1949. gada 25. martā [..] izsūtot uz Sibīriju 44 191 „kulaku” un 
„nacionālistu”. 

N Sanita Reinsone. Meža meitas. 12 sievietes par dzīvi mājās, mežā, cietumā. 
Izdots Rīgā 2015. gadā. 

Otrā pasaules kara beigas Latvijā mieru neatnesa, gluži otrādi – 1944. gada otrajā pusē te sākās 
jauns karš, kas dramatiski pārmainīja dzīvi daudziem cilvēkiem un viņu ikdienā ienesa teroru un 
bailes. Meži un purvi kļuva par militāras pretošanās vietu un reizē pajumti daudziem tūkstošiem 
cilvēku. Mežs kļuva par politisku jēdzienu, nepakļaušanās un pagrīdes metaforu. Okupācijas varai tā 
bija neērta pretestības teritorija, kas jāpakļauj kontrolei, turpretim daudziem vietējiem – patvērums, 
kad dzīve valstī bija kļuvusi pārāk bīstama un nepanesama. Līdz ar militārās pretošanās sākumu mežs 
bija divkārši jūtīga zona – ikkatrs meža apmeklējums, ogošana, sēņošana vai cita ikdienas nodarbe 
mežā varēja tikt uztverta ar aizdomām un raisīt gan okupācijas varasiestāžu, gan nacionālo partizānu 
agresiju.  

O Ritvars Jansons. LPSR drošības iestāžu darbība 1944. – 1956.  

Zinātniskās konferences ziņojums publicēts 2016. gadā VDK zinātniskās izpētes komisijas rakstos.  

Par to, ka Latvijā līdz pat divdesmitā gadsimta piecdesmito gadu sākumam okupācijas režīmam bija 
tikai daļējs sabiedrības atbalsts, liecina nacionālās bruņotās pretošanās kustības darbība. [Padomju 

Savienībā vienīgi okupētajās Baltijas valstīs, Rietumukrainā un Rietumbaltkrievijā līdz pat divdesmitā gadsimta piecdesmito gadu 

sākumam darbojās spēcīgas bruņotas nacionālās pretošanās kustības. Minēto iemeslu dēļ] no 1947. gada, kad cīņu ar 
nacionālajiem partizāniem veica vienīgi drošības iestādes, bruņotās pretošanās apspiešana kļuva par 
to prioritāti līdz pat 1956. gadam. Cīņa ar bruņoto pretošanos vēl divdesmitā gadsimta piecdesmitajos 
gados bija pati spilgtākā LPSR drošības iestāžu darbības iezīme, kas LPSR drošības iestādes atšķīra 
gandrīz no visām pārējām PSRS drošības iestāžu reģionālajām struktūrvienībām. Lai gan cīņā ar 
nacionālajiem partizāniem LPSR drošības iestādes guva panākumus, vēl divdesmitā gadsimta 
piecdesmito gadu sākumā bruņoto pretošanos tās nebija spējīgas likvidēt. Cīņa ar partizāniem 
novirzīja LPSR drošības iestāžu spēkus no pretizlūkošanas. Tādēļ tikai 1956. gadā, pilnībā neitralizējot 
nacionālās bruņotās pretošanās kustības grupas, LPSR drošības iestādes varēja par darbības prioritāti 
pasludināt pretizlūkošanu. 

P Mārtiņš Ķibilds. Kas bija nacionālie partizāni – varoņi, bandīti, vientieši? 
Latvijas televīzijas 2018. gada 27. septembra raidījums Atslēgas. 

Varoņi? Bandīti? Ideālisti? Vientieši? Patrioti? Avantūristi? No visa pa druskai. Mežabrāļi nebija 
monolīti ne cīņā, ne motivācijā. Karoja lielākoties mazās grupās bez vienotas virsvadības, un mežos 
gāja dažādu iemeslu dēļ. Arī viena ētikas kodeksa viņiem nebija. Šie notikumi ir tik maz dokumentēti, 
ka visu patiesību neuzzināsim nekad. 

Padomju vara partizānus sauca par bandītiem. No varas pozīcijām tā bija taisnība, jo partizāns 
pēc definīcijas stāv ārpus likuma, tātad ir noziedznieks. 

Latvijas partizānu vēsture nav daudz pētīta, par viņu nežēlību pret civiliedzīvotājiem ir dažādi 
stāsti. Par Supi runā, ka viņš varas pakalpiņus licis vispirms brīdināt un sodu spriest vien tiem, kas 
nepakļaujas. Bet strikta kodeksa partizāniem nebija. Turpat Šķilbēnos nogalināja kādu ģimeni par 
ziņošanu čekai – pieaugušos un arī četrus bērnus. Dūres pagasta skolā bērnu acu priekšā nošāva 
komunisti skolotāju, kas turklāt bija stāvoklī. Pēc tam nosita arī viņas vīru. 

Kaut formāli tas nebija karš, partizāni darbojās pēc kara likumiem. Viņu pretinieks bija neģēlīgs 
totalitārs režīms. [..] 

Karošana nav bezjēdzīga, ja tai ir jēga. Jēgu karošanai piešķir politika. Latvijas partizāniem 
nebija nekādas politiskas virsvadības, tāpēc jā, var teikt, ka viņu cīņa bija... novēlota. Izmisīgs reids ar 
cauršautu glābšanās laivu, kad kuģis jau ir nogremdēts. 
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R Piemiņas akmens atklāšana Aknīstes lauku teritorijā 1997.gadā. 

„Uz ežiņas galvu liku,  

Sargāj’ savu Tēvuzemi. 

 
SUSĒJAS ROTAS NACIONĀLAJIEM PARTIZĀNIEM 

 

SUSĒJAS KAUJĀS KRITUŠIE 

Rotas komandieris Alberts Kaminskis  
1929. – 1946.14.V 

Līna Kaminska 
1917. – 1945.9.IX 

Edgars Ērglis 
1920. – 1945.16.VII 

Jānis Grābeklis 
1923. – 1945.16.VII 

Ādolfs Rācenis 
1919. – 1945.16.VII 

Broņislavs ...  
... – 1945.16.VII 

S Fragmenti no Ērikas Ancītes atmiņu stāstījuma 
Nodots glabāšanā Aknīstes Novadpētniecības muzejā 1999. gada 24. februārī. 

Dažus gadus atpakaļ man bija izdevība lasīt Aknīstes domes avīzītē par nacionālajiem 
partizāniem, kas manī izraisīja lielu sašutumu. Tie nu gan nebija nacionālie partizāni, kuriem tika celts 
piemineklis, bet gan nacionālie bandīti, dezertieri no leģiona. Jo frontē lode varēja ķert arī viņus, bet te 
viņi varēja dzīvot pa mežiem un bunkuriem, laupīt un slepkavot nevainīgus cilvēkus, tā pelnot sev 
varoņu slavu. Nekaunējās sevi dēvēt par Daugavas vanagiem, lai gan patiesībā bija tikai tādi utu vanagi, 
jo uzglūnēt un nošaut neapbruņotus cilvēkus, pat sievietes, liela varonība nav.  

[..]Tagad es uzskaitīšu to „varoņu” varoņdarbus, kuriem tika celts piemineklis. Protams, tos, 
kas man zināmi. Tika nošauti divi jauni zēni – Spāģis un Margevičs. Viens nodokļu, otrs sagādes aģents. 
Tā kā nodevas slikti pildījās, zēni tika sūtīti staigāt pa saimniecībām, lai atgādinatu, kas saimniekiem 
darāms. Neatceros, pēc cik ilga laika viņu līķus atrada Selepu mājas dīķī, kad ūdens bija nokrities. [..] 
No Aknīstes pie savas māsas bija atbraukusi sieviete, pēc uzvārda Ancāne, un aizgājusi uz Selepu purvu 
sēnēs. Acīmredzot, viņa bija uzdūrusies bandītiem un tika nošauta.  

Uz Selepu purvu tika aizvests un nošauts pagasta iedzīvotājs Eglītis. Nošauts par to, ka viņš bija 
mobilizēts strebiķeļos. Neviens jau tāda „amata” negribēja, bet pamēģini valdību neklausīt tajos laikos! 
Uzrakstīja aicinājumu ierasties izpildu komitejā, iedeva ieročus un dežūru kārtībā bija jāsargā izpildu 
komiteja naktīs. [..]  

Šie „nacionālie partizāni” ne tik vien uzglūnēja un šāva cilvekus, viņi arī laupīja. Mana tēva 
mājas atradās meža malā. Vienā dienā ieradies Kaminskis ar dažiem savas komandas biedriem un 
paņēmis mana brāļa puszābakus, ko māte ar lielām grūtībām bija iegādājusi priekš skolas. Vecmāte 
lūgusies, brālīši raudājuši, taču bez panākuma. Piesacījuši, ka neesot, ko iet skolā Staļina konstitūciju 
mācīties, nepaklausības gadījumā nošaušot. Brālīši tomēr skolu apmeklēja. Apavs bija koka tupeles, jo 
citu apavu māte vairs nespēja iegādāt. Lai netiktu nošauti, brāļi palika dzīvot internātā. [..] Tāpat kādā 
pavasara vakarā tika izlaupītas mana vīra vecāku mājas. Tika aiznests viss, kas vien bija ēdams – gaļa, 
milti, putraimi, maize. Pat vienai dienai nebija atstāts, ko ēst. Nu lai būtu ņēmuši ēdamo, bet arī drēbes 
netika taupītas. Sieviešu krekli, dvieļi, mājās austas vilnas drēbes. Pēc dažiem gadiem vīramātei 
gadījies redzēt no savas austās drēbes uzšūtus brunčus vienai sievietei.  

Tad, lūk, kādi bija tie „nacionālie partizāni”. Tad, lūk, kādiem neliešiem tiek celts piemineklis. 
[..] Kāds tad būtu Kaminska māsas Līnas varoņdarbs? Ja būt bandīta brūtei ir varonība, tad jau 
piemineklis ir pelnīts. Ir zināms, ka Līna tika nošauta, bēgot no mājas uz Gaiļa purvu. [..]  

Kāpēc es to visu atceros un rakstu par to? Gribu, lai cilvēki zina par to „varoņu varoņdarbiem”, 
kuri tagad tiek ļoti godāti. Tā jau ir vēsture, bet vēsture nekad nav par vecu, lai par to nevarētu runāt. 
Par to, ka tagad dzīvojam brīvajā Latvijā, šiem nožēlojamiem dezertieriem no leģiona nav nekādu 
nopelnu.  
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T Emīlijas Griškānes liecība 

Publicēta 1997.gadā Gunāra Blūzmas rakstā Nacionālo partizānu karš Sēlijā krājumā Pretestības kustība okupācijas varām Latvijā.  

Līna Kaminska bija partizānu sakarniece. 1945. gada 9. Septembrī, kad viņa kopā ar mazo 
māšeli nāca no partizānu nometnes, mežmalā, netālu no Marijas Vilkausas mājām „Mazvēveriem”, abas 
pārsteidza čekistu ķēde. Līnu smagi ievainoja, jaunākā māsa iekrita kādā bedrē purva dūksts malā. 
Čekisti, pienākuši Līnai, mazo neieraudzīja. [..] Smagi savainoto Līnu čekistu kareivji nosita ar ieroču 
laidēm, sabakstīja ar durkļiem un apsmietu nometa pie Susējas izpildu komitejas kopā ar vēl četriem 
puišiem.’’ 

U Alberta un Līnas Kaminsku trīs māsas  

Susējas rotas partizānu piemiņas akmens atklāšanā 1997. gada 11. novembrī.  
Fotogrāfija publicēta Rīgā 2012. gadā albumā Nezināmais karš: latviešu nacionālo partizānu cīņas pret padomju 
okupantiem, 1944-1956: nacionālo partizānu cīņu un piemiņas vietas. 

 

V Andris Pavasars. Gleznas Partizānu pasta kantoris reprodukcija.  
Publicēta 1987. gadā Melburnā žurnālā Archivs. Raksti par latviskām problēmām.  
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3. uzdevuma AVOTI 

 
1950. gadā Maskavā izdots B. Berezovskija plakāts.  

Sauklis: LAI DZĪVO PSRS LĪDZTIESĪGĀS SIEVIETES!  
Teksts: Sievietēm ir tiesības vēlētun tikt ievēlētām vienlīdzīgi ar vīriešiem. PSRS Konstitūcijas 137. pants.  

Uzraksts uz dokumenta: deputāta atskaite. 

  
1950. gadā Rīgā izdots Arvīda Jēgera plakāts. 

Grāmatas vāks: J. Staļins. Raksti. 
1946. gadā Rīgā izdots  

Vsevoloda Medvedjeva plakāts. 
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7. uzdevuma KARTE 


