
 

 
Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 

Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 

 

Vēstures valsts 26. olimpiādes 3. posms 
2019. gada 18. februārī 

 
 

1. uzdevums. Laikmeta izpratne         (20 punkti) 

Ieraksti tekstā trūkstošos jēdzienus, datumus un īpašvārdus! 
 

Otrais pasaules karš Baltijas jūras reģionā nesa būtiskas pārmaiņas. Pēc kara ar 

____________________ 1940. gada ______________________ Baltijas valstis okupēja un savā sastāvā 

iekļāva ____________________________________________. Pirmais okupācijas posms ilga vienu 

gadu: līdz ______. gada jūlijam, to pārtrauca __________________________________ uzbrukums PSRS. 

Trešais okupācijas periods Baltijas valstīs ilga no 1944./1945. gada līdz _______. gadam.  

Padomju okupācijas laikā Baltijas valstu iedzīvotājus skāra dažāda veida politiskas represijas. Daļa 

iedzīvotāju tika ______________________ uz Padomju Savienības iekšieni. Kopumā deportēti tika vairāk kā 

200 000 Baltijas valstu civiliedzīvotāju jeb _______ % no iedzīvotāju kopskaita; daļa no tiem individuālā kārtā, bet 

daļa – masveida deportāciju akcijās.  

Pirmā masveida deportācija Baltijā sākās 1941. gada naktī no 13. uz 14. jūniju. Tā bija plašākas 

deportāciju akcijas sastāvdaļa; līdzīgas deportācijas šajā laikā notika arī citās teritorijās, kuras 

_______________________________ pakta slepenās vienošanās rezultātā PSRS bija 

______________________ 1939.–1940. gadā. ______________________ iedzīvotājus deportēja 

22. maijā, ______________________ – naktī no 12. uz 13. jūniju, bet ______________________ – naktī 

no 19. uz 20. jūniju. No Baltijas valstīm šīs akcijas ietvaros izsūtīja aptuveni 44 000 iedzīvotāju. Plašo deportāciju 

akciju pārtrauca nacistiskās Vācijas iebrukums.  

Vēršanās pret dažādām sabiedrības grupām okupētajā Baltijā atsākās līdz ar vācu okupētās teritorijas 

atgūšanu, bet jo īpaši pēc kara. __________. gada 25. martā visās trijās Baltijas valstīs tika īstenota operācija 

“____________________________”, uz nometinājuma vietām attālos PSRS reģionos izsūtot vairāk kā 

________ tūkstošus cilvēku.  

Atgriešanās no izsūtījuma varēja sākties tikai pēc Staļina nāves _________. gadā. Pirmajiem mājās ļāva 

atgriezties nepilngadīgiem bērniem, vēlāk – arī pieaugušajiem. Daudziem nebija kur atgriezties; zeme un lopi bija 

atdoti ______________________, bet mājās bija izmitināti citi iedzīvotāji. ______________________ 

par zaudējumiem izsūtītie nesaņēma.  

Tikai pēc PSRS sabrukšanas bijušie izsūtītie varēja saņemt nepamatoti politiski 

______________________ personas statusu un atgūt zaudētos īpašumus, un būtiskākais – drīkstēja publiski 

stāstīt par pārdzīvoto. Mūsdienās izsūtīto un bojā gājušo piemiņu glabā piemiņas vietas, valsts noteiktas atceres 

dienas, kā arī izsūtīto memuāri un muzeju krājumi. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 Skolēna šifrs: 



 
 

2. uzdevums. Notikumu secība              (14 punkti) 
Pretī katram gadskaitlim ieraksti atbilstošā notikuma apzīmējumu (burtu)! Lūdzam ņemt vērā, ka notikumu 
ir vairāk kā piedāvāto laiku. 
 

   Notikumi 
   A   Vācijas uzbrukums Polijai, Otrā pasaules kara sākums 

Norises laiks Notikums  B   Zviedrijā internēto baltiešu karavīru izdošana PSRS. 

1939 augusts   C   Molotova – Ribentropa pakta parakstīšana 

1939 oktobris   D   Pirmās padomju masveida deportācijas Baltijā 

1941 jūnijs   E   Pēckara lielākā iedzīvotāju masveida deportācija Baltijā 

1944 oktobris   F   PSRS uzbrukums Somijai, Ziemas kara sākums 

1946 janvāris   G   Rīgas iedzīvotāju evakuācija (izbraukšanas atļauju atcelšana) 

1947 jūnijs   H   Izveidota Latviešu Nacionālā padome (bēgļu jumtorganizācija)  

1948 jūlijs   I    Otrā pasaules kara beigas Eiropā  

1949 marts   J     Hitlera runa Reihstāgā par tautību pārvietošanu 
Austrumeiropā 

   K   Dž. Māršals Hārvardas runā iepazīstina ar Eiropas atjaunošanas 
programmu 

 
Atrodi dotajiem vēstures avotu fragmentiem atbilstošos vēstures notikumus. Pirms katra vēstures avota 
fragmenta ieraksti atbilstošā notikuma apzīmējumu (burtu)!  

_________ Vācija un Krievija kopā vienu no 
bīstamākajiem punktiem Eiropā padarīs 
drošāku, un katra valsts savā sfērā veicinās tur 
dzīvojošo cilvēku labklājību, tādējādi veicinot 
miera saglabāšanu visā Eiropā.  
[..] svarīgākais uzdevums ir izveidot jaunu 
etnogrāfisko kārtību, t.i. mainīt iedzīvotāju 
dzīvesvietas, lai galu galā iegūtu skaidrāku 
iedzīvotāju sadalījumu nekā tas ir šobrīd.  
 
 
_________ Esmu saņēmis daudzus lūgumus un 
ierosinājumus atļaut vismaz baltiešu 
karavīriem palikt mūsu zemē. Šais 
priekšlikumos valdībai ieteikts atteikties no 
solījuma pildīšanas, ko iepriekšējā valdība 
1945. g. jūnijā devusi Padomju Savienībai. 
Tagadējai valdībai būtu vienpusīgi jāatsakās no 
šī solījuma, lai gan nav radies nekāds iemesls, 
kas to prasītu. Šo lēmumu pieņēmusi valdība, 
kas sastāvēja no visām lielākajām politiskajām 
partijām. 
 
 
_________ Sakarā ar Vācijas un Padomju 
Sociālistisko Republiku Savienības 
neuzbrukšanas pakta parakstīšanu abu valstu 
pilnvarotie pārstāvji, kas parakstījuši šo paktu, 
sevišķi konfidenciāli apsprieda jautājumu par 
abu pušu interešu sfēru norobežošanu 
Austrumeiropā. Apspriešanas rezultāts ir šāds. 
      1. Teritoriāli politiskas pārkārtošanas 
gadījumā Baltijas valstīm (Somijas, Igaunijas, 
Latvijas un Lietuvas) piederīgos apvidos 
Lietuvas ziemeļu robeža ir vienlaikus Vācijas 
un PSRS interešu sfēru robeža. [..]. 

_________ Izsverot Eiropas atlabšanai 
nepieciešamo, pamatoti tika lēstas zaudētās 
dzīvības, sagrautās pilsētas, fabrikas, raktuves 
un dzelzceļi; taču pēdējos mēnešos ir kļuvis 
acīmredzams, ka šie redzamie postījumi, 
iespējams, bija mazāk nopietni nekā visas 
Eiropas ekonomikas struktūras sairums. 
Pēdējos desmit gadus apstākļi ir bijuši ļoti 
neparasti. Drudžainā gatavošanās karam un vēl 
drudžainākā kara centienu uzturēšana aprija 
valstu tautsaimniecību visas jomas. [..] Pat ja 
šīs sarežģītās problēmas tiks risinātas 
salīdzinoši strauji, Eiropas ekonomiskās 
struktūras rehabilitācijai acīmredzami būs 
vajadzīgs daudz ilgāks laiks un lielākas pūles, 
nekā bija paredzēts. 

_________ Saskaņā ar PSR Savienības Ministru 
Padomes lēmumu Nr. 390-138-ps Latvijas PSR 
Ministru padome nolemj:   
1. Izsūtīt ārpus Latvijas PSR uz attālām 
Padomju Savienības vietām specnometi-
nājumā 10 000 kulaku ģimeņu. 

_________ Kā zināms, no pirmajiem un 
svarīgākajiem uzdevumiem šai ziņā ir pilnīga 
un tūlītēja Rīgas evakuēšana. Tā ir barga 
nepieciešamība, ko diktē karš, tā izriet no 
augstāk aprādītā militārā stāvokļa. Vēl arvien 
samērā biezi apdzīvotā pilsēta nedrīkst būt par 
šķērsli militāro kustību labvēlīgai norisei, tā 
nekādā gadījumā nedrīkst kavēt arī Vidzemes 
bēgļu kustību. Bet par visām lietām — atstājot 
Rīgu, tās iedzīvotāji pasargās sevi un savus 
piederīgos no pieaugošajām pārtikas apgādes 
grūtībām, no sala, kas rudenim pienākot, drīz 
iestāsies, un galvenais — no boļševiku gaisa 
terora, kas arvien ir un būs bīstams un nāvīgs 
drauds.  
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3. uzdevums. Statistikas datu analīze              (15 punkti) 
Atbildi uz jautājumiem, izmantojot tabulā iekļautos datus! 

Latvieši Eiropā 1947. gadā pēc vecuma un dzimuma  

Dzimšanas gads Vīrieši Sievietes Kopā % 

pirms 1876 559 1368 1927 1,7 

1877-1886 1819 2658 4477 4,1 

1887-1896 3990 4764 8754 7,9 

1897-1906 8692 8410 17102 15,5 

1907-1916 14080 9579 23659 21,4 

1917-1926 19236 9461 28697 26 

1927-1928 1996 1377 3373 3,1 

1929-1931 1511 1483 2994 2,7 

pēc 1931 9829 9458 19287 17,6 

Kopā 61712 48558 110270 100 

Tabula veidota pēc t. s. Hanavas kartotēkas datiem (Vācijas, Austrijas, Zviedrijas un Dānijas latviešu dati). 
Kartotēku jau 1945. gadā sāka veidot Latviešu Centrālā padome. Šajā kartotēkā bija ziņas par vairāk nekā 110 
000 personām, t.sk. arī par mirušajiem un no Vācijas aizceļojušajiem. 

Avots: virtuālā izstāde "Baltijas valstu bēgļu nometnes Vācijā. 1944–1951".  

1. Cik latviešu 1947. gadā atradās tabulā aplūkotajās 
Rietumu valstīs?  
 

 
2. Izveido diagrammas nosaukumu un leģendu!  
 
 

3. Kura ir skaitliski lielākā dzimuma un vecuma 
grupa latviešu bēgļu vidū 1947. gadā? Cik cilvēku tā 
ietver? 
 
 
 
4. Vai apgalvojums “vairāk kā puse trimdā esošo 
latviešu bija vīrieši” ir patiess? Pamato savu atbildi ar 
tabulas datiem!  
 
 
 
 
5. Vai apgalvojums “vislielākais sieviešu īpatsvars ir 
starp bēgļiem, kas vecāki par 71 gadu” ir patiess? 
Pamato savu atbildi ar tabulas datiem!

6. Izveido diagrammas nosaukumu un leģendu! 
 
 
 

 
7. Kurai vecuma grupai pieder vairāk kā ¼ tabulā 
uzskaitīto iedzīvotāju? 
 
 
 
 
8. Izveido diagrammas nosaukumu un leģendu! 
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4. uzdevums. Plakātu analīze         (22 punkti) 
Atbildi uz jautājumiem, izmantojot plakātus A un B (11. lappusē)! 
 

1. Ar kuru nozīmīgu Eiropas vēstures notikumu saistīta abu 
plakātu rašanās? Kad tas notika? (mini datumu) 
 

 

 

 
2. Kādu vēstījumus pauž abi plakāti? 
 

 

 

 

 
 
3. Kurā valstī tapis plakāts A? Pamato atbildi ar 
trim plakātā saskatītām detaļām! 
  

  

  

  

  

 

 

4. Kurā valstī tapis plakāts B? Pamato atbildi ar 
trim plakātā saskatītām detaļām! 
 

  

  

  

  

 

 
5. Kas liecina par to, ka gan A, gan B ir propagandas plakāti? Pamatojumā mini trīs abiem plakātiem 
kopīgas iezīmes! 
 

 

 

 

 
6. Kas ir plakātā attēlotās personas? Atbildi pēc iespējas precīzi; ja iespējams, mini vārdu un amatu!  

A 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 
7. Kāds ir plakāta A radīšanas mērķis? Ko vēlējās panākt plakāta izdevējs? 
 

 

 

 
8. Kāds ir plakāta B radīšanas mērķis? Ko vēlējās panākt plakāta izdevējs? 
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5. uzdevums. Karte          (16 punkti) 
Izpēti karti „Austrumeiropas iedzīvotāju piespiedu pārvietošanas 1939-1941” (12. lpp.) un atbildi uz jautājumiem!  
 

5.1. Kartē atspoguļotas iedzīvotāju pārvietošanas 1939.-1941. gadā. Nosauc 3-5 vēsturiskus 
notikumus, bez kuriem šīs pārvietošanas nebūtu iespējamas! Dažādām migrācijas straumēm var 
atbilst dažādi notikumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Spriežot pēc kartes datiem - kā aplūkotajā periodā mainījies iedzīvotāju skaits Latvijas teritorijā? 
 

 

 

5.3. Kāpēc šajā kartē sniegti dati tieši līdz 1941. gadam, bet ne vēlāk? Kas mainījās 1941. gadā?  
 

 

 

5.4. Kuras tautas piederīgo īpatsvars bija 
vislielākais 1941. gada deportācijās uz PSRS?  

 

 

 

5.5. Aptuveni cik vācbaltu devās prom no 
Baltijas aplūkotajā periodā? 
 

 

 

5.6. Vai patiess ir apgalvojums „Baltijas valstu iedzīvotāju skaits visvairāk samazinājās padomju 
deportāciju rezultātā”? Pamato savu atbildi ar kartes sniegto informāciju! 

 

 

 

 

5.7. Vai patiess ir apgalvojums „Kopumā Austrumeiropas valstis vairāk iedzīvotāju zaudēja padomju 
deportāciju nevis repatriācijas rezultātā”? Pamato savu atbildi ar kartes sniegto informāciju! 

 

 

 

 

 

5.8. Vai patiess ir apgalvojums „Atsevišķās Austrumeiropas teritorijās iedzīvotāju skaits aplūkotajā 
periodā palielinājās”? Pamato savu atbildi ar kartes sniegto informāciju! 
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6. uzdevums. Karikatūras analīze                    (25 punkti) 
Izpēti 1947. gada karikatūru un atbildi uz jautājumiem!  
Karikatūra labāk redzama 13. lappusē. 
 
6.1. Par kādu notikumu ironizē šīs karikatūras autori? 
Kad tas notika?  
 

 

 

 

6.2. Kurā valstī šī karikatūra publicēta?  
Kas par to liecina? 
 

 

 

 
6.3. Izskaidro šo simbolu nozīmi karikatūrā: 
Sasietie baļķi  

Personu pozas  

Brūkošā kolonna  

Personas C poza  

 

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

A  

 

 

 

 

B  

 

 

 

 

C  

 

 

 

 

 
6.5 Kuru kariķēto personāžu var uzskatīt par darbības virzošo spēku? Kuri karikatūras elementi to 
apliecina? 
 

 

 

 

 

6.6 Kāds ir karikatūras autoru vēstījums? 
 

 

 

 
6.7. Tavuprāt, kāda ir autora attieksme pret attēloto situāciju? Kas par to liecina? 
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7. uzdevums. Karikatūras analīze                     (16 punkti) 
Izpēti 1947. gada karikatūru un atbildi uz jautājumiem!  
Karikatūra labāk redzama 13. lappusē. 
 
7.1. Kāds notikums izraisīja šīs karikatūras rašanos? 
Kad tas notika?  

 

 

 

 
7.2. Kur šī karikatūra publicēta? Kas par to liecina? 

 

 

 

 

 
 
7.3 Izskaidro šo simbolu nozīmi karikatūrā: 
Ķieģeļi un cements  

Mūris  

Tanks 

 

7.4. Kas ir karikatūrā attēlotās personas? Kāda ir viņu loma (nozīme, amats) notiekošajā? Kuras 
karikatūras detaļas izceļ viņu attieksmi un iesaisti? 
Trumens 
Loma  

 

Atspoguļojums   

 

 

 

 

 

 

Māršals 
Loma  

 

Atspoguļojums   

 

 

 

 

 

 

Kongress  
Loma  

 

Atspoguļojums   

 

 

 

 

 

 

7.5 Kāds ir karikatūras vēstījums? 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 



 
8. uzdevums. Laikabiedri          (26 punkti) 
Iepazīsties ar laikabiedru atmiņu fragmentiem (14.-16. lpp.) un atbildi uz jautājumiem! 
 
1. Visi atmiņu fragmenti vēsta par iedzīvotāju pārvietošanu 1940. gados. Sagrupē avotus tematiski šajā 
tabulā! Ieraksti avotu apzīmējumus (burtus) atbilstošajās tabulas rūtīs.  

Bēgļu gaitas Holokausts 
Padomju 

deportācijas 
Vācbaltiešu 

pārvietošana 

  
 

 

 
2. Latvijas iedzīvotāji 1940. gados varēja nonākt mītnes zemē ārpus Latvijas arī citu, šajos avotos 
neminētu iemeslu dēļ. Nosauc vismaz trīs citus iemeslus bez tabulā minētajiem! 
Evakuācija 

Darba dienests 

Iesaukšana leģionā 

Dienests SA  

 
3. Kuru no padomju masveida deportācijām atceras fotogrāfs Gunārs Janaitis. Kas par to liecina avotā 
A? Nosauc vismaz divas pazīmes! 
Iesaukšana leģionā 

Dienests S 

 

A  

 
4. Ko Gunārs Janaitis apzīmē ar vārdiem “vēja pasts”? (avots A) 
Iesaukšana leģionā 

Dienest 

s S 

A  
5. Kāpēc P. Salitera ziņojumā un H. Šermanes liecībā atšķiras ziņas par attālumu no Šķirotavas stacijas 
līdz geto? (avoti B un C)  
Iesaukšana leģionā 

Dienest 

S 

 S 

A  
6. Kas notika Rīgas geto pirms Vācijas ebreju atbraukšanas?  
Iesaukšana leģionā 

Dienest 

s S 

A  
7. Kāpēc cilvēki meta projām savu bagāžu? (avoti B un C) 
Iesaukšana leģionā 

Dienest 

 

A  
8. Kura gada notikumus savās atmiņās atceras Miervaldis Lasmanis – 1944., 1945. vai 1946. gada? 
Pamato atbildi ar vismaz 2 vēstures faktiem! 
Iesaukšana leģionā 

Dienest 

S 

 S 

A  
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9. I. Čipote un R. Krastiņa raksta par atgriešanos no izsūtījuma. Kādēļ viņas un citi bērni tik ļoti vēlējās 
atgriezties? Mini vismaz trīs iemeslus! Atbildi pamato ar atmiņās minēto! (avoti E un F) 
 
Iesaukšana leģionā 

Diene 

st 

s S 

A  

10. I. Čipote atmiņās min bērnu pavadītājas E. Slengmanes ieteikumu nenorādīt izsūtījumu savā 
autobiogrāfijā. Kāpēc tas bija svarīgi? (avots E)  

Iesaukšana leģionā 

Dienest 

s S 

A  

11. A. Sinkēviča savās atmiņās min “robežu uz brīvību”. Kas tā ir par robežu? (avots G)  

Iesaukšana leģionā 

Dienest 

s S 

A  

12. B. Svikles ģimene no Latvijas aizbrauca jau 1939, gadā. Vai var uzskatīt, ka tas viņus paglāba? 
Pamato savu viedokli ar trīs faktiem no B. Svikles atmiņām! (avots H)  

Iesaukšana leģionā 

Diene Iesaukšana leģionā 

Dienest 

s S 

A  

st 

s S 

A  

9. uzdevums. Pārspriedums          (24 punkti) 
Analizē iedzīvotāju migrāciju Eiropā 1940. gados! Izvēlies vienu no piedāvātajiem laikabiedru atmiņu citātiem kā 
sava pārsprieduma virsrakstu! Atzīmē ar x, kuru no tematiem izvēlējies! 

o Pēckara pasaulē ar tukšām rokām 

o Neziņu un baiļu pilnas dienas 

o Izsalkuši, noskranduši, bet bezgala laimīgi 

 
1. Uzraksti trīs jēdzienus, kas saistīti ar iedzīvotāju migrāciju Eiropā 1940. gados, un izskaidro tos!  
 

 

 

 

 

 

 
 
2. Uzraksti trīs ar iedzīvotāju migrāciju Eiropā 1940. gados saistītus vēstures faktus! 
Fakts 
 
Cēlonis 
 
 

Sekas 
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Fakts 
 
Cēlonis 
 
 
 

Sekas 

 
Fakts 
 
Cēlonis 
 
 
 

Sekas 

 
3. Analizē iedzīvotāju migrāciju Eiropā 1940. gados argumentētā pārspriedumā! Izklāsti pamatotu 
viedokli, tekstu strukturē, izmanto atbilstošus vēstures faktus un lieto vēstures jēdzienus, izdari 
patstāvīgus secinājumus!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bez žēlastības sagrausim 
un iznīcināsim ienaidnieku! 

Neuzbrukšanas līgums starp 
Vāciju un PSRS 

Eiropas uzvara 
tava labklājība 

A B

C D E

1
1



 

1
2

 



amerikāņu mūriscements

Trumens

bads

kongress

Māršals

Jaltas un Potsdamas 
lēmumi

amerikāņu zona
angļu 
zona

franču zona

A

B

C

13



14 

 

 

A   Gunāra Janaiša atmiņas 

Kā vēlāk izrādījās, tā manā mūžā bija pirmā 

fotoreportāža, politiskā – četrpadsmit gadu vecumā. 

Esmu jau piemirsis detaļas, kā uzzināju izsūtāmo 

ešelona atiešanas laiku. Pusstundu pirms lokomotīves 

trīs gariem atvadu svilpieniem, es ar visai primitīvu 

Kodak 6×9 kameru, ko biju aizņēmies no sava klases 

biedra Ināra Sīpola, ieņēmu iepriekšējā vakarā izraudzīto 

vietu – karjera bedri priedulājā, netālu no Kapsētas ielas 

dzelzceļa pārbrauktuves. Četrarpus gadus veco māsu 

Rasmu noliku sardzē, lai, kādam cilvēkam parādoties, 

viņa man dotu ziņu, skaļi klepojot.  

Kas notiktu, ja mani ieraudzītu šādā situācijā ar 

aparātu rokās, paredzēt nebija grūti. Vēl bija jārēķinās, ka 

uz vilciena vagonu platformām atradās šautspējīgi sargi. 

Viņi rokās turēja šautenes ar gariem durkļiem. Bet manās 

rokās bija fotoaparāts. Objektīvs nereti ir stiprāks par 

lodi. Apjausma par to stiprināja manu izvēlēto darbību. 

Vilcienam aizejot, aiz tā kā pārslu putenis virpuļoja 

baltas zīmītes, vēstules, ko pazemotie pa vēja pastu sūtīja 

palicējiem. Izmisuma un cerību vārdi, kas sedza dzelzceļa 

uzbērumu, aiz pēdējā vagona kopā ar smiltīm sagriezās 

nežēlīgā vērpetē. 
 

B    Hildes Šermanes liecība 

Naktī vilciens pēkšņi apstājās. Mums nebija ne 

jausmas, kur atrodamies. Rītausmā mēs 

ieraudzījām plāksni, uz kuras bija rakstīts 

Šķirotava. Kur tā atrodas? Kas ir Šķirotava? 

Bija briesmīgi auksts. Ap 10 no rīta mēs 

dzirdējām suņu rejas, bija ieradušās SS dažas, kas 

ielenca sastāvu. Durvis tika atvērtas, un sākās 

kliedzieni: “Ārā, ārā, ātri, ātri!” Mums bija jādodas 

laukā, bet tiem, kas palika pēdējie, lika iztīrīt 

vagonus. Ar rokām. Nekādu darbarīku nebija.  

Uz perona mūs nostādīja rindā. Ieradās 

automašīna ar diviem augsta ranga SS virsniekiem. 

Viņi izkāpa no mašīnas, un es atceros, ka viens no 

viņiem sāka kliegt: “Stājieties rindā pa pieci un, 

marš, uz geto!”.. Tādi bija mūsu pirmie iespaidi par 

Latviju, Rīgu, Šķirotavu...  

Geto bija aptuveni 20–25 km attālumā no 

Šķirotavas. Cilvēki meta projām savas somas. Tad 

mēs izgājām cauri priekšpilsētai, tad augšā pa 

nelielu uzkalnu. Tad bija dzelzs vārti. Tie atvērās, 

un mēs bijām geto. 

C    Paula Salitera ziņojums 

Mēs ieradāmies Rīgā 21.50. Ceļš līdz Rīgai šajā 

īpašajā vilcienā ilga 61 stundu. 

Vilciens stacijā stāvēja pusotru stundu. Kad 

vilciens stāvēja, apkure nedarbojās. Temperatūra 

ārā bija –12 grādu. Es uzzināju, ka ebrejiem nebūs 

jādodas uz geto Rīgā, bet gan uz geto Šķirotavā, 

8 km uz ziemeļrietumiem no pilsētas. 1.45 pēc 

pusnakts mēs nodevām vilcienu, un sešiem 

latviešu apsargiem tika dots uzdevums uzraudzīt 

sastāvu. Tā kā bija jau pāri pusnaktij, tumsa, un 

peronu klāja bieza ledus kārta, tika nolemts 

pārvietot ebrejus uz geto tikai svētdienas rītā..  

Kā es dzirdēju no kāda dzelzceļa strādnieka, 

latviešiem liekoties dīvaini, ka Vācija tā vietā, lai 

iznīcinātu ebrejus pati savā zemē, ved viņus uz 

Latviju. 

Pauls Saliters bija nacistiskās Vācijas drošības policijas 

kapteinis, kura pavadītā vilcienā 1941. gada decembrī 

1007 ebreji no Diseldorfas tika nosūtīti uz Rīgu.  

Hilde Šermane ir viena no deportētajiem  

P. Salitera pārraudzītajā transportā. 



15 

 

D    Miervalža Lasmaņa atmiņas 

Es biju iesaukts un man 7. augustā bija jāierodas 

Liepājā, bet bombardēšanas dēļ šai datumā nebija 

Liepājā pieņemšanas, un ierašanās bija pārcelta pēc 

nedēļas. Tanī laika no Zviedrijas savā laivā atgriezās 

mans radinieks pēc savas ģimenes (viņš pats ar pāris 

citiem puišiem un dažiem rīdziniekiem jau pirms 

pāris nedēļām bija aizbraukuši uz Zviedriju), un mēs, 

Melnsila ciema ļaudis par Zviedriju vien runājām. [..]  

Daudzi melnsilnieki bija pieteikušies brīvprātīgi 

pie vāciešiem par krasta sargiem. Ar tiem uzsaka 

sarunas, un drīz plāns bija gatavs. Bez kādām 

atļaujām un formalitātēm 6 latviešu krasta sargi 

savāca savas ģimenes un mēs, nedaudzie vieninieki, 

piemetāmies klāt.  

21. augustā plkst. 9 vakarā atstājam Melnsilu. 

Pavisam bija kādi 20 cilvēki, kopā ar bērniem. 

Nākamās dienas vakarā ieraudzījām zemi, un tad 

nosprieda apklusināt motoru un gulēt pa nakti jūrā. 

Kad uzausa gaismiņa 23. augustā, bija jākurina uz 

laivas uguns, lai uzstartētu Boindera motoru, un tad 

pukšķinājām tālāk. Gar krastu patrulēja zviedru kuģi, 

tie mūs ieraudzīja, parādīja ceļu, un tā mēs 23. 

augustā iebraucām Foresundā.  

E    Ineses Čipotes atmiņas 

1946. gada pavasarī, pateicoties LPSR valdības 

rīkojumam, bērni – bāreņi tika vākti no bērnu 

namiem un vesti uz Latviju. Apmēram mēnesi 

uzturējāmies Tomskā, kamēr savāca bērnu grupu,  

Ar pārtiku bija sliktāk, produkti tika izsniegti 

nedaudz. Mūsu grupas vadītāja bija Ernestīne 

Slengmane. Pēc viņas ieteikuma tika rakstītas 

vēstules radiem uz Latviju ar lūgumu atsūtīt naudu. 

Daļai bērnu tāda iespēja bija. Atsūtītā naudiņa tika 

salikta kopā, un par to stacijās pirkti produkti, kādi 

grūtajā pēckara laikā bija pieejami.  

Braucām kādas trīs nedēļas preču vagonā, bieži 

stāvējām uz rezerves sliedēm, kamēr mūsu vagonu 

atkal piekabināja kāda vilciena sastāvam, kas devās 

uz rietumiem.  

Maskavā mūs apmeklēja pārstāvji no Latvijas 

sūtniecības. Tā kā bijām diezgan noskranduši, mūs 

solīja apgādāt ar drēbēm un apaviem, arī pārtiku, bet 

tādā gadījumā Maskavā būtu jāpavada vēl vairākas 

dienas. Mums tik ļoti gribējās tikt mājās, ka 

atteicāmies no visiem labumiem.  [..] 

Rīgā iebraucām 1946. gada 14. jūlijā izsalkuši, 

noskranduši, bet bezgala laimīgi. Mūs iemitināja 

bērnu namā Kuldīgas ielā. Tika pieteikts, ka divas 

nedēļas būsim karantīnā un ārpus teritorijas iziet 

nedrīkst. [..] Drīz mūs paņēma pie sevis radi no 

Bauskas puses.  

Slengmanes kundze mums ieteica nerakstīt savās 

biogrāfijās, ka esam bijuši izsūtīti, jo skaitāmies 

reevakuētie. Mēs ar māsu to ievērojām.  

F    Rasmas Krastiņas (Pētersones) atmiņas 
1941. gada 14. jūnijā man bija 5 gadi. Mēs 

dzīvojām zem viena jumta vecvecāki, tēvs, māte un 

mēs – četri bērni. Mūs, visu ģimeni aizveda uz 

Šķirotavas staciju un sastūķēja lopu vagonos. Tēvs ar 

mums kopā nebrauca. [..] 

Es neatceros neko no ceļa turp – ne ko dzērām, ne 

ko ēdām, ne kur gulējām, pilnīgi neko. [..] Nonācām 

Tomskas apgabala [..] Petkaļas sādžā. Dzīvojām mazā 

mājelītē. Mēs, bērni, bieži skrējām skatīties, vai nenāk  

mūsu tētis. Tolaik mēs nezinājām, ka nekad viņu 

neredzēsim.  

1942. gadā nomira mazais brālītis Jānītis. Mamma 

staigāja pa sādžu, izlūdzoties dēļu gabaliņu, un 

sanagloja kastīti – zārciņu savam jaunākajam 

bērniņam. [..] 1943. gadā nomira brālītis Ģirtiņš. 

Viņam vairs nebija kastītes – zārciņa, ietina kaut 

kādās drēbītēs un apraka. 1944. gadā nomira mūsu 

mamma. Arī viņu ietina drēbēs un apraka.  

Palikām abas ar māsu. Man bija astoņi gadi, viņai 

– vienpadsmit. Atceros, ka mūs veda uz kādu bērnu 

namu, bet tur neņēma pretī. Mēs ejam projām un 

puišeļi mūs apsaukā – “fašisti!” un met ar akmeņiem 

un sprunguļiem. Bet tie bērni jau ari bija bez 

vecākiem.  

1946. gada 15. jūlijā mēs atgriezāmies Latvijā. Mēs 

atbraucām lopu vagonos un Rēzeknes stacijā tikām 

pārsēdināti pasažieru vagonos. Rīgā mūs novietoja 

Kuldīgas ielas bērnu namā, vispirms, protams, atutoja 

un nomazgāja. Mūsu grupā tika atvesti kādi 

septiņdesmit bērni līdz 16 gadu vecumam. Par to 

paziņoja tuviniekiem, radiem. Pēc karantīnas laika 

mūs pieņēma tēva māsa Matilda Ploriņa.  
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G     Antonijas Sinkēvičas atmiņas 

Es 1944. gada pavasarī beidzu Daugavpils 

ģimnāziju. Mūsu ģimenes bēgļu gaitas sākās 1944. 

gada 24. jūlijā. Nākošos trīs mēnešus ceļojām pa 

Latviju rietumu virzienā, šur un tur apstājoties, 

palīdzot zemniekiem ievākt ražu un cerot uz drīzu 

atgriešanos atpakaļ mājās.  

Oktobra vidū ieradāmies Liepājā un 29. oktobrī 

vācu kravas kuģis Mini Horn aizveda mūs uz Dancigu. 

Lai gan jau bija auksts rudens laiks, mūs nometināja 

teltīs un pēc pāris nedēļām sāka izsūtīt uz dažādām 

darba vietām Vācijā. [..] 

1945. gada 8. maijā ienāca ziņas, ka Padomju 

Savienības karaspēks tuvojās. Steigā un uztraukumā 

sapakojām mazus saiņus, ko varējām panest, lai atkal 

dotos bēgļu gaitās. No Aussigas vēl izbraucām ar 

vilcienu, bet tas drīz apstājās (apšaudīja) un sākām 

kājām soļot uz rietumu pusi. Naktīs bieži gulējām ārā 

vai kādā šķūnī. Uz ceļiem bija daudz un dažādu 

tautību bēgļu un daudzās vietās amerikāņu un krievu 

posteņi.  

Tās bija neziņu un baiļu pilnas dienas. Amerikāņu 

sardzes vīri, nezinādami īsto stāvokli Latvijā, mūs 

pāris reizes aizturēja, neļāva doties uz rietumiem, jo 

mūsu valsts esot otrā virzienā. Mūsu grupai izdevās 

iekļūt starp itāļu bēgļiem un turpināt gājienu uz 

Bavārijas pusi. Pie Koenigbergas mūs atkal apturēja 

un ielika „lāģerī”. 27. maijā no šīs nometnes izbēgām 

un pa aplinkus ceļiem (lai izvairītos no amerikāņu 

sardzes) aizgājām uz Egeres nometni, kuras vadītājs 

bija latvietis, Prūsis. Tur palikām tikai pāris dienas un 

31. maijā tikām pāri robežai Bavārijā. Čehu 

robežsargi pārbaudīja dokumentus un atļāva mums 

šķērsot robežu uz brīvību.  

Bavārijā, amerikāņu okupētajā zonā, jutāmies 

daudz drošāk. [..].1948. gada 16. maijā apprecējos ar 

Henriku Sinkēviču. Viņš ar bija no Varkavas pagasta, 

kur 1943. gadā viņu iesauca latviešu leģionā un 

aizsūtīja cīnīties austrumu frontē. Tur viņu ievainoja 

un līdz kara beigām viņš bija slimnīcās Vācijā. Pēc 

kara nonāca amerikāņu gūstā un pēc atbrīvošanas 

viņš iestājās amerikāņu sardžu rotā „Viesturs”, viens 

no viņa uzdevumiem bija apsargāt bijušos vācu varas 

vīrus Nirnbergas tiesas pilī, kara noziedznieku 

tiesāšanas laikā.  

H     Bruno Svikles atmiņas 

No kuģa izkāpām Dancigā, no turienes ar vilcienu 

mūs aizveda uz pagaidu uzturēšanās vietu kādā 

Meklenburgas ciematā. Tur tikām iedalīti pie 

vietējiem zemniekiem kā viesi viņu ģimenē. Par mūsu 

uzturēšanās laiku viņi saņēma valsts pabalstu naudā. 

Mēs dzīvojām viņu mājā, ēdām pie kopīga galda un 

gaidījām, kad mūs nosūtīs uz pastāvīgo dzīvesvietu 

Rietumprūsijā. [..] 

Ziema pagāja, pavasaris arī. Te piepeši atnāca 

rīkojums mūs vest uz jaunu dzīves vietu. Kā 

uzzinājām, transports gāja uz kādreizējo Lodžu. Šeit 

dabūjām sajust Hitlera diktatūras nežēlīgo politiku. 

Poļu iedzīvotājus ar administratīvu varu pārvietoja 

no šejienes uz Varšavas apgabalu, un šeit tika 

nometināti vācu izcelsmes iedzīvotāji no visām 

padomju ietekmes sfērām; bez baltvāciešiem arī 

vācieši no Moldāvijas, Volīnijas, Polijas austrumu 

apgabaliem u. c. pēc Hitlera–Staļina 1939. gada pakta 

[..] nolīgumiem. Lodžā mūs nometināja repatriēto 

nometnē, masu lēģerī [..].  

Dažas nedēļas pēc skolas beigšanas [1942. gada 

pavasarī] mani iesauca karadienestā.[..] 1944. gada 

Ziemassvētkos, trīs dienas pirms lielās krievu 

karaspēka ofensīvas, mani ievainoja kājā. Tas mani 

izglāba no drošas nāves, jo no mūsu vienības neviens 

nepārdzīvoja Sarkanās Armijas viesuļvētru. Ar lielām 

grūtībām un dēkainiem piedzīvojumiem man izdevās 

caur Kēnigsbergu ar kuģi no Austrumprūsijas “katla” 

nokļūt Vācijas iekšzemē. Mani aizsūtīja atveseļoties 

Čehoslovākijas kalnos, kur arī sagaidīju kara beigas 

un nokļuvu amerikāņu karaspēka gūstā. 

Pēc dažām nedēļām visus ievainotos un slimos 

amerikāņi atlaida mājās. Kur es iešu? Man vairs 

nebija māju. Mana māja Brombergā bija padomju un 

poļu karaspēka rīcībā. Caur Sarkano Krustu dabūju 

zināt, ka mana māte ir evakuēta Vaissenfelsā 

Leipcigas tuvumā, kur vēl šodien dzīvojam. Pēc 

laiciņa ieradās arī mans tēvs, kurš bija iesaukts karā 

kā “folksšturm” un tika ievainots ar lodi plecā. 

Pirmajos pēckara gados dzīve bija grūta. Pilsētas 

un rūpniecības uzņēmumi bija drupās, nebija 

apmaksāta darba, nebija ko ēst. Vienīgā 

nodarbošanās – novākt kara drupas. Mēs stāvējām 

pēckara pasaulē ar tukšām rokām; visas dzīvei 

vajadzīgās lietas atstājām Rietumprūsijā, kur tagad 

valdīja poļi. Vienīgais mierinājums bija, ka karš mūsu 

ģimenē neprasīja dzīvības upurus. [..] 

Mūsu apmešanās vieta Vaissenfelsa pēc kara bija 

amerikāņu pārziņā, bet pēc kāda pusgada amerikāņi 

šo apgabalu – Saksiju un Tīringu – atdeva krievu 

karaspēkam. Tā atkal galu galā nokļuvām komunistu 

varas iespaidā. 


