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Ēriks Jēkabsons

LatVijas sūtniecības ziņojumi  
no maskaVas terora Laikā  

1937.–1939. gaDā:  
psrs LatViešu aspekts*

1920. gada nogalē, pēc miera līguma noslēgšanas, darbu uz-
sāka padomju krievijas (no 1922. gada decembra – padomju 
sociālistisko republiku savienība) diplomātiskā pārstāvniecība 
rīgā un Latvijas sūtniecība maskavā.1 abu valstu attiecības palika 
ļoti sarežģītas, tāpēc arī diplomātu darbs maskavā bija sarežģīts. 
Viens no galvenajiem cēloņiem tam bija pret Latvijas valsti vēr-
stā padomju savienībā dzīvojošo latviešu komunistu darbība, ko 
praktiski gandrīz atklāti atbalstīja šīs valsts valdība un citas oficiā-
lās struktūras. tomēr savu iespēju robežās Latvijas diplomātiskā 
un konsulārās pārstāvniecības pievērsa zināmu uzmanību psrs 
dzīvojošo latviešu situācijai, jo dažādu apstākļu dēļ šajā valstī uz 
dzīvi bija palikuši apmēram 200 000 latviešu, tikai salīdzinoši ne-
liela daļa no kuriem bija komunisti, bet pārējie – vienkārši zem-
nieki (t.sk. 19. gadsimta otrajā pusē – 20. gadsimta sākumā iz-
veidotajās latviešu kolonijās), strādnieki un inteliģences pārstāvji. 
pēc zināmas represiju mazināšanās 20. gados tās ar jaunu sparu 
atsākās, piespiedu kārtā 20. gadu beigās un 30. gadu sākumā uz-
sākot masveida kolektivizācijas kampaņu, kas īpaši jūtami skāra 
latviešu zemnieku kolonijas. minētās norises un latviešu tautības 
iedzīvotāju ciešanas atspoguļoja arī Latvijas diplomātu un kon-
sulu ziņojumi gan no sūtniecības maskavā, gan ļeņingradas un 
Vitebskas, kur darbojās konsulāti.2

30. gadu otrajā pusē totalitāro padomju savienību skāra 
nepieredzēti terora viļņi, kas kulmināciju sasniedza 1937.–

* publikācija sagatavota Valsts pētījumu programmas “Letonika”  ietvaros.
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1938. gadā, kad faktiski tika iznīcināta absolūti lielākā daļa ne tikai 
no latviešu tautības komunistu elites, bet arī desmitiem tūkstošu 
vienkāršo latviešu tautības iedzīvotāju, kā arī latviešu sabiedriskā 
un kultūras dzīve kopumā.3 šajā laikā Latvijas sūtniecību mas-
kavā vadīja fricis kociņš, kuram bija jāpieredz ne tikai 30. gadu 
otrās puses nomācošā atmosfēra maskavā, kas raksturota šeit 
publi cētajos ziņojumos, bet – nedaudz vēlāk – jāatrodas arī 
Latvijas valsts iznīcināšanas epicentrā, pēc tam – pašam ejot bojā 
represiju mehānismā, ko 1937.–1938. gadā viņš vēl kā diplomāts 
varēja raksturot, no malas raugoties. 

fricis Vilhelms kociņš piedzima tieši pirms 120 gadiem – 
1895. gada 10. maijā jelgavā amatnieka ģimenē. pasaules kara 
priekš vakarā – 1914. gadā viņš beidza jelgavas reālskolu un uz-
sāka studijas maskavas komercinstitūtā. 1916. gada pavasarī ar-
mijā sāka iesaukt arī augstskolu studentus, un starp viņiem bija 
arī f. kociņš. Līdzīgi citiem studentiem, viņš uzreiz tika nosū-
tīts uz virsnieku sagatavošanas kursiem (1. odesas praporščiku 
skolu), ko beidza 1916. gada decembrī, uzsākot dienestu vis-
pirms 5. sibīrijas strēlnieku pulkā, bet no 1917. gada janvāra – 
288. kājnieku pulkā. jau pēc februāra revolūcijas un izmaiņām 
valstī – 1917. gada aprīlī praporščiks kociņš tika pārcelts uz 
Lat viešu strēlnieku rezerves pulku. pašā boļševiku apvērsuma 
priekš vakarā – oktobrī paaugstināts par podporučiku. sekoja die-
nesta nobeigums brūkošajā armijā līdz 1918. gada februārim (no 
1918. gada sākuma pulka štāba adjutanta amatā), kad, sākoties 
vācu karaspēka uzbrukumam, pulks faktiski beidza pastāvēt, ka-
ravīriem paliekot dzimtenē vai dodoties uz krieviju. f. kociņš at-
griezās jelgavā. pēc Latvijas valsts proklamēšanas – novembrī un 
decembrī viņš neilgu laiku ieņēma amatu jaunizveidotajā valsts 
policijā, būdams Dobeles apriņķa priekšnieka palīgs, bet pēc tam 
se kojošajā boļševiku varas periodā līdz 1919. gada martam bija 
ierēdnis statistikas nodaļā jelgavā.

1919. gada 4. aprīlī f. kociņš uzsāka dienestu Latvijas pagaidu 
val dības bruņotajos spēkos, bija virsleitnants vispirms 1. jelgavas 
rotā, tad 1. atsevišķās latviešu brigādes 1. neatkarības bataljonā. 
par 1919. gada 22. maija kaujā pret padomju Latvijas armiju pie 
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rīgas parādīto varonību vēlāk tika apbalvots ar Lāčplēša kara or-
deni. no 1919. gada vasaras dienēja 5. atsevišķajā bataljonā, ko 
septembrī iekļāva 8. Daugavpils kājnieku pulkā, bet no 1920. gada 
janvāra – Latgales divīzijas štābā. 1921. gadā f. kociņu paaugsti-
nāja par kapteini un iecēla par galvenā štāba operatīvās daļas 
1. nodaļas priekšnieka palīgu. 1925. gadā viņš beidza virsnieku 
kursus, 1928. gadā – kara akadēmiskos kursus, 1921.–1926. gadā 
studēja tautsaimniecību Lu. 1929. gadā paaugstināts par pulk-
vedi-leitnantu un iecelts par armijas štāba operatīvās daļas iek-
šējās informācijas pārzini, 1932. gadā – par kara aģentu (kara 
atašeju) Lietuvā. 1936. gada novembrī atvaļināts no armijas pēc 
paša vēlēšanās un decembrī iecelts par Latvijas ārkārtējo sūtni un 
pilnvaroto ministru psrs. 

padomju okupācijas laikā 1940. gada 2. septembrī oficiāli at-
brīvots no amata un 19. septembrī rīgā apcietināts, izvests uz 
cietumu maskavā. 1941. gada 7. jūlijā piespriests nāvessods, kas 
izpildīts 28. jūlijā maskavā, Lubjankas cietumā.4

publicētie f. kociņa ziņojumi atspoguļo Latvijas sūtniecības, 
tās diplomātu un darbinieku darba apstākļus aplūkojamajā laikā 
iekšēju masveidīgu represiju un baiļu pārņemtajā maskavā, kur 
tolaik nebija retums arī ārvalstu pilsoņu pazušanas, ārvalstu dip-
lomātu piekaušanas gadījumi utt. cita starpā tie apliecina apstākli, 
ka, neraugoties uz oficiāli ievēroto atturēšanās politiku attieksmē 
pret padomju savienībā dzīvojošo latviešu darbību, sūtniecība uz-
turēja ar tiem neoficiālus sakarus, cita starpā sūtnim pat apmek-
lējot latviešu teātra “skatuve” izrādes. tāpat r. kociņš darba darī-
šanās un neoficiāli, piemēram, pieņemšanās, iesaistījās sarunās ar 
latviešiem – amatpersonām un augstākajiem virsniekiem. sāko-
ties represijām, sūtņa ziņojumos izjūtama zināma līdzjūtība pret 
latviešiem, īpaši vienkāršajiem, augstos amatos neesošajiem, kā 
arī pilnīga bezspēcība un nespēja panākt pat apcietināto Latvijas 
pilsoņu atbrīvošanu. sūtņa ziņojumi atspoguļo arī to satraukuma 
un baiļu atmosfēru, kas jūtama maskavas latviešu sabiedrībā.5

kopumā ziņojumi ir nozīmīgs vēstures avots gan Latvijas dip-
lomātijas, gan krievijas latviešu, kā arī krievijas aplūkojamā laika 
posma sarežģītajā vēsturē.
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sūtņa F. Kociņa ziņojums ārlietu ministram v. Munteram6 
par represijām pret latviešiem un savu sarunu  

ar organizācijas “Osoaviahim”7 vadītāju r. eidemani8  
pirms aresta. 1937. g. 10. jūnijā 

arestu un vajāšanu vilnis, kas veļas pāri padomijai, liekas 
būs sasniedzis savu kulminācijas punktu. pēdējās nedēļas tas sa-
sniedzis armijas rindas. Vēl kādu nedēļu atpakaļ “tass”9 oficiāli 
ziņoja, ka sarkanarmijas politiskais komisārs un kara komisāra 
maršala Vorošilova10 vietnieks gamarņiks11 nošāvies. šī izcilā ko-
munistu partijas darbinieka pašnāvība, varbūt pat nošaušana, lie-
cina, ka sarkanarmijas politiskā uzraudzība no partijas viedokļa 
nav bijusi pietiekošā augstumā. sarkanarmijas politiskā uzrauga 
pašnāvība, kas līdz šim baudīja maršala Vorošilova un partijas 
uzticību, no sākuma likās pilnīgi nesaprotama. tikai ziņas par 
maršala tuhačevska,12 civilās aviācijas pr-ka eidemaņa, kara aviā-
cijas komandiera alkšņa13 un citu armijas augstāko virsnieku va-
jāšanu daudz maz ienesa gaismu šai notikumu virknē. ar diezgan 
lielu noteiktību var teikt, ka pēc g.p.u.14 un komunistu partijas 
tīrīšanas, ko ievadīja staļina15 š.g. 3. marta runa, sākušās tīrīšanas 
armijā. 

Diplomātiskā korpusā noteikti runā, ka š.g. 31. maijā ares-
tēts ārlietu komisariāta ii. rietumdepartamenta direktors žīds 
šterns16 un civilās aviācijas priekšnieks eidemanis. oficiālu ziņu 
trūkst. zīmīga ir ārlietu komisariāta protokolnodaļas rīcība, 
kura svītroja šternu no ielūdzamo pieņemšanās komisariāta at-
bildīgo darbinieku saraksta, vienkārši paskaidrojot, ka šterna 
neesot.

Vēl maija mēnesī, pieņemšanā rumānijas sūtniecībā, tikos 
ar eidemani, kurš atstāja nopietna un nosvērta cilvēka iespaidu. 
sarunā viņš man izteicās, ka mūsu valdība neesot iecietīga pret 
sveštautībniekiem, turpretim pad. krievijā tautības jautājums ne-
pastāvot. atbildēju viņam, ka ne zilo acu dēļ latvietis alksnis un 
viņš izbīdījušies atbildīgos amatos padomijā, bet gan ar enerģiju 
un savām darba spējām. Liekas, ka arī šīs īpašības nav viņus pa-
sargājušas no nobīdīšanas pie malas. ja eidemanis bija sabiedrisks 
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cilvēks, rakstnieks un politiķis, tad alksnis – pilnīgs askēts, kas ar 
visām savām darba spējām nodevās militāram darbam.

[...] 

Hoover Institution Archives (turpmāk: HIA), Latvian embassy in stock-
holm, box 1.

sūtņa F. Kociņa ziņojums ārlietu ministram v. Munteram  
par latviešu teātra “skatuve”17 apmeklējumu.  

1937. g. 30. novembrī 

Lielās oktobra revolūcijas piemiņas svinībās valsts maska-
vas latviešu teātris “skatuve” bija sagatavojis V. kaverina18 lugu 
“frontes trupa”. Darbībai vajadzēja norisināties no vācu armijas 
okupētā ukrainā, bet teātra direkcija lugu bija pārstrādājusi un 
piemērojusi 1918. g. notikumiem Latvijā. pēc ilgāka laika sprīža 
tas bija pirmais lielākais jaunums vietējā latviešu teātra dzīvē, 
kādēļ arī 27. novembrī ar sūtniecības darbiniekiem apmeklēju 
teātri, lai noskatītos lugu, kurai “komunāru cīņa”19 bija veltījusi 
daudz atzinīgu vārdu.

Latviešu teātrim “skatuve” ierādītas nelielas telpas; skatuve 
maza, bet moderni iekārtota. uzgaidāmās telpās raksturīgie sar-
kanie plakāti ar vēlēšanu lozungiem, staļina un ļeņina ģīmetnes, 
skati no pad. savienības dzīves. uzraksti – krievu valodā. starp 
teātra dalībnieku ģīmetnēm redzami krievu teātra darbinieks 
o. glazunovs (latvietis o. glāznieks)20 un pazīstamā māksliniece 
Leiko.21 pēdējā, kā zināms, pārgājusi pad. savienības pavalstnie-
cībā un dzīvo maskavā. Veltīgi meklēju bij. latvju lielinieku vecās 
gvardes stučkas,22 Daniševska,23 Lencmaņa24 un citu ģīmetnes. 
izņemot kādas lugas dekorācijas zīmējumu, kurā redzams “tips” 
ar Lāčplēša lentu25 un kāda darbojoša persona ar latvju kareivja 
nozīmi, nekādus mūsu valsti vai atbildīgo darbinieku aizskarošus 
zīmējumus neredzēju.

nelielā zāle bija pilna ar skatītājiem, galvenā kārtā latviešiem. 
redzams viens otrs virsnieks, daudz vecu māmuļu. izrādes laikā 
dzirdams, kā sievas tulko saviem krievu tautības vīriem un otrādi 
lugas saturu. publika tērpusies vienkārši, bet tīri. Vērojot aktieru 
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darbību, varēja redzēt, ka tie rūpīgi sagatavojušies un daži pat iz-
ceļas ar savu labo spēli. Lugā, atskaitot vienu otru neliterārisku 
vārdu un vairākus desmit teikumus par komunismu, modernām 
lugām piemītošā lieliniecisma slavināšana un propaganda izpa-
lika. nebija piemirsti “latviešu pilsonības pārstāvji” krastkalns26 
un fr. Veinbergs,27 kas veduši sarunas ar princi Leopoldu28 par 
izlīgšanu ar vāciem.

starplaikā šķirstot sakopotās atsauksmes lapas, bija atrodami 
latviešiem diezgan zīmīgi ieraksti: “tā kā latvieši ir pad. savienī-
bas minoritāte, būtu vēlams papildināt repertuāru ar krievu au-
toru darbiem”, ““pūt vējiņi”29 saturs neatbilst tagadējam laikme-
tam, kādēļ būtu noņemams no skatuves”, u.t.t.

Vērojot vietējo latviešu dzīvi, jāsaka, ka latviešu komunistu 
ziedu laiks pad. savienībā jau pagājis. Daži no veciem lielinie-
kiem – miruši, daudzi arestēti, bet tie, kas ieņem vēl izcilas vietas, 
atraujas no latviešu sabiedrības un pat kautrējas runāt latviski. ne 
vienam vien mūsu delegācijas loceklim savā laikā nācies dzirdēt 
no vietējo latviešu mutes: “mūs neviens nedzird, runāsim latviešu 
valodā.” Likvidēta latviešu grāmatu izdevniecība “prometejs”.30 
aizmirsti arī veco sarkano strēlnieku nopelni pilsoņu karā. Veltot 
plašus rakstus pilsoņu kara laikmetam 20 g. oktobra revolūcijas 
piemiņas svētkos, presē, ieskaitot arī vietējo latviešu, ne vārda par 
latviešu strēlnieku pulku cīņām. pēdējā pat norija rūgto pilienu, 
kuru tai sniedza “jaunākās ziņas”,31 rakstot, ka latvju komunisti, 
kas pārdevuši savu dzimteni, esot izrādījušies par nodevējiem arī 
savā otrā tēvijā. “komunāru cīņa” sniedza saviem lasītājiem tikai 
rakstā minētās pozitīvās atsauksmes par pad. savienību. […] 

HIA, Latvian embassy in stockholm, box 1.

sūtņa F. Kociņa ziņojums ārlietu ministram v. Munteram. 
1937. g. 20. decembrī

[...]
augstākās padomes vēlēšanas … no līdz šim publicētiem sa-

rakstiem redzams, ka izvēlēti visi centrālās valdības un politiskā 
biroja locekļi. ārzemju laikrakstu precīzās ziņas, ka pēdējā brīdī 
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apmainīti 41 kandidāti, šķiet, vēl ir pāragras, jo nav publicēti ap 
100 augstākajā padomē ievēlēto vārdi. no otras puses, nav ne-
kādu šaubu, ka tādas pārmaiņas ir notikušas. pagaidām nākas 
konstatēt, ka smagus zaudējumus cietuši taisni latvieši. no 14 uz-
stādītiem kandidātiem – latviešiem prese atzīmē, ka izvēlēti tikai 
4 – eihe,32 prāmnieks,33 pumpurs34 un Liepiņš.35 ir drošas ziņas, 
ka pirms vēlēšanām noņemtas boķa,36 V. mežlauka37 un alkšņa 
kandidatūras. ziņas par V. un j. mežlauku38 un alkšņa arestiem 
vēl nav apstiprinājušās. Vismaz š.g. 23. novembrī – Lietuvas ar-
mijas svētkos – alksnis bija ieradies pieņemšanā pie militārā pār-
stāvja pulkv. skučas.39 turpretim par slavenā čekista un komu-
nistu partijas kontroles komisijas priekšsēža petersa40 arestēšanu 
jau ir noteiktākas ziņas. [...]

HIA, Latvian embassy in stockholm, box 1.

sūtņa F. Kociņa ziņojums ārlietu ministram v. Munteram. 
1937. g. 20. decembrī41

šodien visvarenais Včk-gpu-nkVD42 svin divdesmitgadu 
jubileju. prese pilna cildinošiem rakstiem, veltījumiem no ko-
munistu partijas, vislabākiem novēlējumiem tautas ienaidnieku 
izdeldēšanā, cīņā pret spiegiem, kaitētājiem, diversantiem, troc-
kistiem43 un t.t. [...] radio nes no Lielā teātra zāles atbildīgo če-
kistu darbinieku runas, kurās, šķiet, ir izsmelti visi kā literatūrā 
pazīstamie, tā “necenzētie” izteicieni, vērsti pret iekšējiem un ārē-
jiem ienaidniekiem, pret Vācijas, polijas un itālijas fašistiem. ilgi 
aplausi atskan skaļrunī, kad runātāji pieved vēl svaigos cildenos 
piemērus, kur 14 gadus vecs dēls nodevis savu tēvu, brālis brāli. 
taisni šodien, nkVD jubilejas dienā, “na strah vragam”44 prese 
publicē kara tribunāla spriedumu no š.g. 16. decembra par nāves 
soda izpildīšanu pie 8 notiesātiem par spiegošanu kādas ārvalsts 
labā. [...]

Vēlēšanas beigušās, jauno parlamentu sanāksme nolikta uz 
nākošā gada 12. janvāri, likās, ka tīrīšanas viļņi norims. bet nav 
piepildījušās pat lielāko optimistu cerības, jo naktī no 12. uz 
13. decembri pār maskavu atkal vēlies jauns arestu vilnis. sekojot 
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notikumiem un čekistu runām nkVD, tautas soģa roka vēl 
nenogurstošāki pildīs savu pienākumu pret padomju savienības 
ienaidniekiem.

Diplomātiskā korpusā valda vienprātība, ka 1937. gads ir viens 
no izcila terora gadiem. ir norādījumi, ka šī smagā iekšpolitiskā 
krīze, kas izsaukta no staļina nelokāmās gribas atbrīvoties no ko-
munisma teorētiķiem, kuri stāv asā pretrunā viņa reālai politikai, 
no tieksmēm apvienot visu tautu varbūtējai cīņai par padomju 
savienības patstāvību, no briestošiem ārpolitiskiem sarežģīju-
miem, ienesīs lūzumu kā padomju savienības iekšpolitiskā dzīvē, 
tā starptautiskās attiecībās. iekšēji nostiprinājusies, padomju sa-
vienība atrausies no eiropas, atmetīs līdz turpmākam cerību uz 
vispasaules revolūciju un ziedos visus vitālos spēkus valsts aizsar-
dzībai un iedzīvotāju labklājības pacelšanai, ja tikai ārpolitiskie 
apstākļi šiem mērķiem būs labvēlīgi. civilizētai pasaulei tomēr 
šie aziātiskie paņēmieni, ar kuriem kremļa valdnieki cenšas pa-
nākt iekšējo stiprumu, tautas viengabalainību un naidīgu noska-
ņojumu pret ikvienu ārzemnieku, ir pārāk sveši un nesaprotami.

HIA, Latvian embassy in stockholm, box 1.

sūtņa F. Kociņa ziņojums ārlietu ministram v. Munteram  
par represijām pret latviešiem Psrs 1937. gadā.  

1938. g. 7. janvārī

ja 1937. gads padomju savienībā bija daudziem pilsoņiem 
smags pārbaudījuma gads, tad latviešiem tas bijis pat liktenīgs. 
Viņiem sistās rētas ir pārāk smagas.

pēc sūtniecības rīcībā esošām ziņām padomju savienībā dzīvo 
pāri par 200 000 latviešu, kas izkaisīti pa visu plašo krieviju. bez 
pārspīlējuma var teikt, ka nav nevienas pilsētas, kur nedzīvotu 
kādas latviešu ģimenes. tur “stučkas klubā”45 pulcējas bij. latviešu 
sarkanie strēlnieki, lai kavētos neseno cīņu atmiņās; tur jaunā-
kās paaudzes rakstnieki izcīnīja ar nošauto ģenerāli eidemani 
ne vienu vien literārisku cīņu; tur pulcējās no Latvijas izraidītie 
komunistu barveži un zākāja “baltlatviju”; tur dzima asie raksti 
“komunāru cīņai” un sarkano strēlnieku vēsturēm.46 tais pat tel-
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pās, valsts latviešu teātrī “skatuve”, ieradās vecās latvju māmiņas, 
lai klausītos “pūt vējiņi”. ar plašu lieliniecisku vilcienu noslaucī-
tas no zemes virsas latviešu organizācijas, slēgta latviešu saimnie-
ciskā organizācija “produkts”,47 slēgti laikraksts “komunāru cīņa”, 
teātris “skatuve”, “stučkas klubs” un grāmatu izdevniecība “pro-
metejs”. sevišķi pēdējā spēlēja ievērojamu lomu latviešu garīgā 
dzīvē, apgādādama grāmatas latvju kolonijām un skolām.

ka krievu tauta latviešus nemīlēja, baidījās un neieredzēja 
par viņu cietsirdību un nežēlību pilsoņu karā – nebija liels no-
slēpums. tomēr valdības acīs vēl līdz pag. gadam latvietis bija 
uzticības un pienākuma apziņas piemērs. Vēl pag. gadā latvieši 
mežlauki, rudzutaka,48 alksnis, eidemanis, peterss, Lācis,49 eihe 
un citi līdz ar kremļa valdniekiem noteica padomju savienības 
tautu likteņus. tagad viņu rindas palikušas stipri retas. nav vairs 
drūmā un slimā bij. tautas komisāru [padomes] priekšsēdētāja 
rudzutaka, kas pēc pēdējām ziņām cietumā jau nošauts kā apvai-
nots trockismā; ģenerālis eidemanis dalīja savu likteni ar maršalu 
tuhačevski. abi mežlauki un alksnis vairs neierodas savās die-
nesta vietās, šķiet, tie vairs neatrodas brīvībā. noteikti zināms, ka 
V. mežlauka un alkšņa kandidatūras īsi pirms augstākās padomes 
vēlēšanām tika noņemtas. arī nežēlīgā petersa liktenis ir izšķirts, 
ir ziņas, ka tas arestēts. Lācis miris. no 14 latviešu kandidātiem 
uz augstāko padomi 8 kandidatūras noņemtas. arestēts ļeņin-
gradas vienīgais latviešu mācītājs migla.50 pag. gada augusta mē-
nesī vienā naktī maskavā tika arestēti ap 80 veci latvju komunisti.

Drūms bija kādas no vairāk kā 100 klm. attālās X pilsētas at-
braukušās padomju savienības pilsones stāsts: vīrs latvietis, no 
jelgavas, arestēts, pati slima, bērni trūkumā. Vīrs sarakstījies ar 
savu brāli jelgavā, pie kratīšanas atrastas nenozīmīga satura vēs-
tules. esot pārkāpis partijas rīkojumu nesarakstīties ar ārzem-
niekiem. pilsētā arestēti visi sveštautībnieki – poļi, latvieši, vāci. 
“mans vīrs bija īsts proletārietis, stahanovietis, godīgi strādāja 
savu darbu. kādēļ viņam un viņa bērniem vienīgi par to, ka tas 
dzimis latvietis, tagad jācieš?” – jautāja pilsone.

nebūtu pareizi apgalvot, ka no zemākiem darbiniekiem ciestu 
vienīgi latvieši. spriežot pēc ienākošām ziņām, līdzīgā stāvoklī 
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atrodas arī poļi, vāci, čehi, lietuvji, itāļi un citi sveštautībnieki. 
Viņu vajāšana ir vispārējā naida kultivēšanas sekas pret ikvienu 
ārzemnieku. [...] 

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk: 
LVVA), 2574–2–7289, 212.–213. lp.

Psrs pilsoņa a. veinberga raksts sūtnim Maskavā 
F. Kociņam par vajāšanām. 1938. g. martā51 

Latvijas sūtnim maskavā, Veinberga andreja, dzīv. gor.52 no-
vuj tagil sverdlovskaja oblastj,53 peredovaja nr. 44, Dzimtene Lat-
vijā, augškurzemē, saukas pagastā.

Lūgums.
no 1905. gada es iesāku dzīvot Vakara sibīrijas apgabalos 

iekš zemnieku kopmoderniecībām54 par sviesta un siera meis-
teri. 1929. g., kad sāka pēc valsts likuma gruntēties vispārīgie ko-
lektīvi,55 kopmoderniecība samazinājās un šādā ziņā tādas vietas 
gāja mazumā, tad es ar savu dzīvi padevos uz centru. pienāces 
apstāties uz dzīvi urālos iekš n. tagil,56 kur nodarbojos līdz pat 
šim laikam iekš valsts iestādes par buhalteri.57 Dzīvojam visu 
laiku uz “pasēm”.

no valsts līdzekļiem izšķērdējumi no manas puses nav noti-
kuši it nekādi un arī nenotiks. Valsts nosacījumi tiek izpildīti no 
manas puses stingri. Dzīvojam izmītētā vaļas kortelī58 ar sievu. šā 
gada 6. mercī,59 no rīta plkst. 3-os, ienāca mūsu kortelī 2 milicio-
neri, pasludināja pārkratīt mūsu korteli. galīgi atrada divi past-
kartītes no jaunības laikiem, kas bija rakstītas jau 30 gadus atpa-
kaļ un glabājās sievai no jaunības laikiem par piemiņu, ka viņa, 
vēl kā jaunkundze būdama, dzīvoja rīgā, – un tur arī viņai viņas 
tika adresētas. teksts viņu bija laimes vēlējumi uz vārda dienu, 
dzimumdienu un t.t. – latviešu valodā.

Vairāk neko neatrada, kas būtu bijis no mūsu puses pretliku-
mīgs, jo mēs nekādu saistību ar ārzemēm arī nekad nevedam un 
nav arī ar ko vest, piederīgie ir visi apmiruši. un ar tām kartītēm 
kopīgi saņēma manu sievu olgu jermanovnu un arestēja. kartī-
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tes paņēma materiāla vietā, ka lai vieglāki varētu viņu notiesāt. 
un tā tas tiek pavisam nevainīgā ceļā izdarīts. pažēlojos 13. mercī 
priekšstāvim centrālizpildkomitejā tov.60 kaļiņinam61 par to, kas 
notikās, atbildes vēl nav. kur paskaidroju šādā kārtībā, ka vietējā 
valdība te rīkojas tā, ka latviešu tautas cilvēki te urālos nedrīkst 
pēc kādiem nosacījumiem dzīvot. un vēl klāt, ja to atrod derīgu 
priekš valsts laba, lai tad nosaka, uz kurieni mums doties kā lat-
viešiem. mēs aizbrauksim tur brīvprātīgā ceļā un nevis pa cietu-
miem valkāties. mana olga jau apcietināta būs drīz 2 mēnešus un 
nezin par ko. arī nepielaiž prasīt to, ko viņai piesūtīt no drēbēm.

it laipni un pazemīgi tiek lūgts, vai nevarētu pasniegt caur 
“kremli” priekš mums tautisku palīdzību. jo it labi, kā redzams, 
tad man atlikušam vēl brīvībā vientuļam un jau vecam 65 gadi arī 
tas pats tiks piedzīvots nevainīgā ceļā. palieku gaidīdams uz jūsu 
atbildi – a. Veinbergs. pielieku pasta nodokļus. 

LVVA, 2574–2–7289, 33. lp.

sūtņa F. Kociņa ziņojums ārlietu ministram v. Munteram 
par sūtniecības pastiprinātu apsardzību un darbinieku 

izsekošanu. 1938. g. 31. martā un 10. aprīlī

[31.iii:] būdams rīgā, jūs informēju, ka procesa laikā ār-
zemju pārstāvniecību, ieskaitot arī mūsu sūtniecības, uzraudzība 
un novērošana bija pastiprināta. maskavā atgriežoties, atradu, ka 
manā prombūtnes laikā novērošana ir palikusi vēl intensīvāka un 
atklātāka. netālu no sūtniecības mājas pastāvīgi dežūrē 2 nkVD 
automobiļi, kuri pavada sūtniecības mašīnu, neraugoties uz to, 
kas tanī brauc. nkVD ierēdņi seko ikvienam mūsu sūtniecības 
darbiniekam un kalpotājam. sekošana pieņem dažkārt pat ap-
vainojošu raksturu. tā, piemēram, sekretāra alberta62 kundzei,63 
veikalā atrodoties, sekotājs rūpīgi piezīmējis kabatas grāmatiņā 
sarunu ar pārdevēju. arī mani, iebraucot maskavas stacijā, sa-
gaidīja 4 ierēdņi, kas sekoja cieši aiz muguras un klausījās mūsu 
sarunās.

š.g. 30. martā atteicās pasniegt franču valodas stundas 
sūtniecības darbiniekiem, neuzrādot iemeslus, ilggadējā sirmā 
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skolotāja a. Viņas saraudātā sejā bija lasāmas bailes par savu 
likteni. acīmredzot, tai dots mājiens neapmeklēt sūtniecību. 

š.g. 31. martā ieradās sūtniecībā padomju savienības pavalst-
niece semjonova un noraudājusies meklēja savu māti, kura dienu 
iepriekš bija ieradusies sūtniecībā, lai saņemtu paziņojumu, ka tai 
atļauts no mūsu iestādēm iebraukt uz 90 dienām Latvijā apmeklēt 
slimo māti. no tā laika viņa bez pēdām pazudusi. nav lielu šaubu, 
ka semjonova, atstājot sūtniecību, arestēta no nkVD ierēdņiem.

ka padomju savienības pilsoņi, sūtniecību atstājot, tiek no-
pratināti, par to ienākušas vairākas ziņas. tā kādu mēnesi atpa-
kaļ nkVD ierēdņi pieprasījuši uzrādīt personas apliecību kādam 
ārvalsts sūtniecības kurjeram, kas bij nodevis mūsu sūtniecībā 
ielū gumu uz dineju. pag. nedēļā aizturēta un milicijā nopratināta 
piena sieva, kura jau ilgāku laiku pienes sūtniecībai pienu. pēc 
sīkas nopratināšanas tā atbrīvota.

ir arī samazinājies padomju savienības pilsoņu skaits, kuri 
iero das sūtniecībā kārtot izbraukšanas lietas. nāk biežāki priekšā 
gadījumi, kad pilsoņi lūdz sniegt informāciju pa tālruni. arī ilg-
gadējais sūtniecības rakstāmmašīnu labotājs un tīrītājs piesūtījis 
vēstuli ar paziņojumu, ka turpmāk nevarēšot sūtniecību apkal-
pot. nebūs lieki atzīmēt, ka sūtniecības dienesta vēstules, kuras 
pienāca Latvijā parasti pēc 3 dienām, tagad pienāk pēc nedēļas. 
acīmredzot, arī pastā notiek rūpīga cenzūra.

Visi pievestie fakti rāda, ka sūtniecības izolācija no ārpasaules 
tiek izvesta sistemātiski. pagaidām man nav neviena pamatota no-
rādījuma, kas varēja izsaukt šīs represijas, kuras līdz šim pad. sa-
vienības uzraudzības iestādes parasti pielietoja tikai pret tā sauca-
mām “fašistu” pārstāvniecībām. ceru, ka tuvākā nākotnē izdosies 
atrast faktiskos iemeslus. acīmredzot, sāk piepildīties kaļiņina 
vārdi, kurus tas teica pag. gada beigās saviem ļeņingradas vēlētā-
jiem: “Lai ikviens nevēlams elements jūt, ka viņam deg zem kājām; 
kur arī viņš nestaigātu, lai vienmēr tas atrastu naidīgu atmosfēru.”

esmu pieprasījis pieņemšanu pie ļitvinova64 un griezīšu viņa 
uzmanību uz šīm parādībām.

tagad, kur padomju savienības uzraudzības iestādes bargi 
vēršas pret pilsoņiem, kas sarakstās ar saviem radiniekiem ārze-
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mēs, būtu vēlams izdevīgos gadījumos likt pie sirds mūsu pilso-
ņiem, kas pieprasa caur ministriju, vienkāršas ziņkārības dzīti, 
ziņas par saviem pazīstamiem un radiniekiem padomju savie-
nībā, pēc iespējas atturēties no līdzīgiem soļiem, jo agri vai vēlu 
viņu tuvinieki šai sakarībā tiks vajāti, sevišķi tagad, kur latviešu 
stāvoklis ar katru dienu paliek grūtāks. [...] 

[10.iV:] apmeklējot ārlietu komisāru ļitvinovu, griezu viņa 
vērību uz pastiprinātu sūtniecības apsardzību un uzraudzības 
iestāžu ierēdņu paņēmieniem, kas dažreiz pieņem sūtniecību aiz-
skarošas formas, piemēram, sekošana sūtniecības darbiniekiem 
veikalos, noklausīšanās viņu sarunās, to padomju pilsoņu arestē-
šana, kas ierodas sūtniecībā kārtot vīzu lietas un t.t. 

ļitvinovs atbildēja, ka viņam neesot zināmi iemesli, bet viņš 
pielaižot, ka nkVD iestādēm ienākušas ziņas, ka gatavojas kāda 
provokācija pret sūtniecību. Vispārīgi, visi tiekot apsargāti, arī 
viņš. tomēr tādām apsardzības metodēm, kādas no sūtniecības 
darbiniekiem novērotas, viņš nepiekrītot. jāpiezīmē, ka mūsu sūt-
niecības pastiprināta uzraudzība vēl joprojām turpinās, kaut gan 
ne tik intensīvi kā pirmās dienās. [...]

LVVA, 2574–2–7289, 86., 55. lp.

sūtņa F. Kociņa ziņojums ārlietu ministram v. Munteram par 
represijām pret latviešiem Psrs. 1938. g. 25. aprīlī 

savā š.g. 7. janvāra rakstā jums ziņoju par padomju savienībā 
dzīvojošo latviešu kulturālo un saimniecisko organizāciju slēg-
šanu un izcilu latvju darbinieku arestēšanu. arī nākamos ziņoju-
mos attēloju latviešu neapskaužamo stāvokli [...]

pēdējo mēnešu novērojumi liek vēlreiz atgriezties pie šī jau-
tājuma un norādīt uz smagām sekām, kādas rodas padomju 
savienībā dzīvojošiem latviešiem, sarakstoties ar radiem Latvijā. 
neuzticība pret ārzemniekiem un sevišķi tiem sveštautībniekiem, 
kas cēlušies no provincēm, kuras savā laikā ietilpa bij. krievijas 
teri torijā, izsaukusi viņu pastiprinātu novērošanu. pietiek mazāko 
aiz domu, ka tie uztur sakarus ar ārzemniekiem, lai nokļūtu cietumā 
vai tiktu izsūtīti uz tālākiem apgabaliem. ārvalstu pārstāvniecību 
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uzraudzība no dienas, jo vairāki tiek pastiprināta. katrs padomju 
sa vienības pilsonis, kas iznāk no ārvalsts pārstāvniecības, tiek ap-
turēts un izvaicāts par iemesliem, kas viņam likuši apmeklēt at-
tiecīgo pārstāvniecību. ir bijuši gadījumi, kad padomju savienības 
pilsoņi, kurus mūsu valdība uzņēmusi pavalstniecībā, atturas tālāk 
virzīt lietas padomju savienības iestādēs. ka latvieši aiz bailēm no 
vajāšanām izvairās savstarpēji satikties, norāda kādas vecas mā-
miņas stāsts. atgriežoties dzimtenē no dēla, kas ticis arestēts, viņa 
iegriezusies pie pazīstamiem pārnakšņot. pēdējie atteikušies to 
ielaist dzīvoklī, un vecā sieviņa bijusi spiesta pārgulēt vistu kūtī.

nav liels noslēpums, ka vēstules, kas nāk no ārzemēm, tiek 
cenzētas un viņu saturs nāk zināms uzraudzības iestādēm. [...] 

LVVA, 2574–2–7289, 38.–39. lp.

sūtņa r. Kociņa ziņojums ārlietu ministram v. Munteram. 
1938. g. 19. maijā

[...]
ziņas par zemkopības komisāra r. eihes arestēšanu nemitē-

jas. Vismaz savā dienesta vietā viņš pagājušā nedēļā nav ieradies. 
ar bij. padomju Latvijas pārtikas komisāra eihes likvidāciju noiet 
no skatuves pēdējais latvietis, kas ieņēma tautas komisāra amatu, 
un līdz ar to latviešu iespaids padomju savienības likteņa noteik-
šanā ir galīgi beidzies. [...]

HIA, Latvian embassy in stockholm, box 1.

sūtņa r. Kociņa ziņojums ārlietu ministram v. Munteram. 
1938. g. 30. septembrī

[...] apmeklējot dažas dienas atpakaļ protokoldepartamenta 
direktora v[ietnieku] latvieti kļaviņu,65 sarunās pacēlās jautājums 
par latviešu stāvokli padomju savienībā. uz manu jautājumu, kā 
izskaidrojami valdības drakoniskie soļi pret latviešiem, kļaviņš 
atbildēja, ka aresti, skolu, laikrakstu un citu latviešu kulturālo 
pasākumu slēgšana stāvot sakarā ar iekšpolitiskiem jautājumiem. 
pirmās represijas sākušās ar spiega eidemaņa nošaušanu. pašlaik 
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notiekot izmeklēšana, kas noskaidrošot, cik tālu vietējie latvieši 
bijuši iejaukti sazvērestībā, kad arī cerams uz stāvokļa uzlabo-
šanos. [...]

HIA, Latvian embassy in stockholm, box 1.

sūtņa F. Kociņa ziņojums par sarunu ar ārlietu tautas 
komisāra vietnieku Potjomkinu arestēto Latvijas pilsoņu  

un abu pušu attiecību jautājumā. 1939. g. 9. janvārī

š.g. 7. janvārī apmeklēju ārlietu komisāra vietnieku 
potjemkinu,66 kurš pēc dažu nedēļu slimošanas tikko bija uzņē-
mies dienesta pienākumus. mana apmeklējuma galvenais mērķis 
bija atgādināt komisariātam jaunā gadā mūsu arestēto pilsoņu 
lik teņus. nododams potjemkinam apcietināto pilsoņu sarakstu, 
griezu viņa uzmanību, ka jautājums pag. gadā nav ticis nokārtots 
un ka nav pat saņemtas atbildes uz dažām sūtniecības iesniegtām 
notām. noklausījies manus sīkus paskaidrojumus par katru at-
sevišķu arestēto, potjemkins solījās rūpēties, lai tuvākā nākotnē 
vismaz daļa tiktu izšķirta mums labvēlīgi. [...] 

LVVA, 2574–2–7290, 9. lp.

atsauces un piezīmes
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binskis (sast.) (1998). Latvijas armijas augstākie virsnieki 1918–1940. 
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Biogrāfiska vārdnīca. rīga: Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 259. lpp.; ri-
hards treijs. mūsu pēdējais sūtnis padomju savienībā. Latvijas Vēstnesis, 
27.09.2001.; Ēriks jēkabsons, Valters ščerbinskis (sast.) (2003). Latvijas 
ārlietu dienesta darbinieki 1918–1991. Biogrāfiska vārdnīca. rīga: zinātne, 
164.–165. lpp.

 5 par latviešu darbību maskavā 1923.–1938. gadā sk.: Vitālijs šalda (2010). 
Latvieši Maskavā 1923–1938. Daugavpils: akadēmiskais apgāds “saule”, 
533 lpp.

 6 Vilhelms munters (1898–1967), Latvijas valstsvīrs, no 1933. g. ārlietu mi-
nistrijas ģenerālsekretārs, 1936.–1940. g. ārlietu ministrs. 1940.–1959. g. 
padomju ieslodzījumā un nometinājumā.

 7 “osoaviahim” – Obshchestvo sodeistviia oborone, aviatsionnomu i khimi-
cheskomu stroitel’stvu (krievu val.) – aizsardzības, aviācijas un ķīmiskās 
celtniecības veicināšanas biedrība – psrs masveida sabiedriski politiska 
militāra rakstura organizācija 1927.–1948. gadā.

 8 roberts eidemanis (1895–1937), psrs armijas augstākais virsnieks, lat-
viešu dzejnieks. no 1932. g. organizācijas “osoaviahim” centrālās valdes 
priekšsēdētājs. arestēts 1937. g. 22. maijā maskavā, nošauts 12. jūnijā pēc 
paraugprāvas.

 9 tass – Telegrafnoe agenstvo Sovetskogo Soiuza (krievu val.) – padomju 
savienības telegrāfa aģentūra.

10 kliments Vorošilovs (1881–1969), psrs armijas maršals. no 1934. g. aiz-
sardzības tautas komisārs.

11 jans gamarņiks (1894–1937; īstais uzvārds pudikovičs), psrs partijas un 
armijas politiskais funkcionārs. no 1929. g. sarkanās armijas politiskās 
pār valdes priekšnieks. apcietināšanas brīdī nošāvies.

12 mihails tuhačevskis (1893–1937), psrs maršals. no 1934. g. aizsardzības 
tau tas komisāra 1. vietnieks. arestēts un nošauts maskavā pēc paraugprāvas.

13 jēkabs alksnis (1897–1938), psrs armijas augstākais virsnieks. no 
1931. g. gaisa karaspēka priekšnieks, no 1937. g. aizsardzības tautas ko-
misāra vietnieks aviācijas jautājumos. šeit r. kociņš kļūdījies par j. alk-
šņa “vajāšanu”, jo viņš tika arestēts tikai 1937. g. 23. novembrī, nošauts 
maskavā. 

14 Glavnoe Politicheskoe upravlenie (krievu val.) – galvenā politiskā pārvalde. 
15 josifs staļins (1878–1953), psrs valstsvīrs. 1922.–1952. g. partijas ģene-

rālsekretārs, no 1941. g. tautas komisāru padomes priekšsēdētājs. 
16 Dāvids šterns (1900–1937), psrs ekonomists, rakstnieks un diplomāts. 

no 1932. g. ārlietu tautas komisariāta 2. rietumu daļas pārzinis. arestēts 
1937. g. 13. maijā, miris ieslodzījumā.

17 “skatuve” – 1919.–1938. g. maskavas Valsts latviešu teātris (līdz 1932. g. – 
teātra studija). 

18 Venjamins kaverins (1902–1989; īstais uzvārds zilbers), psrs rakst-
nieks. 
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19 “komunāru cīņa” – 1930.–1937. g. laikraksts latviešu valodā maskavā, 
iznāca ar dažādu periodiskumu, izdevējs – partijas centrālās komitejas 
laikraksts “pravda”. slēgts 1937. gadā.

20 osvalds glāznieks-glazunovs (1891–1947), 1919.–1938. g. maskavas lat-
viešu teātra “skatuve” režisors, 1924.–1932. g. Vahtangova teātra direk-
tors, pēc latviešu teātra slēgšanas aktieris un režisors Vahtangova teātrī. 
1941. g., būdams vasarnīcā, nonācis vācu okupētajā teritorijā, atgriezies 
Latvijā, strādājis teātros rīgā un jelgavā. 1944. g. padomju iestādes viņu 
arestēja, piespriesti 8 gadi ieslodzījuma, gājis bojā.

21 marija Leiko (1887–1938), latviešu aktrise. 1935. g. sakarā ar meitas nāvi 
vie sojusies tbilisi, atceļā pierunāta strādāt maskavas latviešu teātrī “ska-
tuve”. 1937. g. 15. decembrī apcietināta maskavā, 1938. g. 3. februārī nošauta. 

22 pēteris stučka (1865–1932), padomju krievijas un psrs valstsvīrs. 1918.–
1920. g. padomju Latvijas valdības priekšsēdētājs, vienlaikus 1919.–
1921. g. padomju krievijas tieslietu tautas komisārs, no 1923. g. – aug-
stākās tiesas priekšsēdētājs. miris maskavā. 

23 jūlijs Daniševskis (1884–1938), padomju krievijas un psrs vadošs darbi-
nieks. 1919. g. padomju Latvijas valdības priekšsēdētāja vietnieks, vēlāk – 
psrs centrālās izpildkomitejas loceklis. arestēts maskavā 1937. g. 16. jū-
lijā, nošauts 1938. g. 8. janvārī.

24 jānis Lencmanis (1881–1939), padomju krievijas un psrs vadošs darbi-
nieks. 1919. g. padomju Latvijas valdības priekšsēdētāja vietnieks un iekš-
lietu komisārs. arestēts 1937. g. 24. novembrī maskavā, nošauts 1939. g. 
7. martā. 

25 Domāta Latvijas republikas Lāčplēša kara ordeņa lente sarkani baltā 
krāsā.

26 andrejs krastkalns (1868–1939), Latvijas sabiedriski politisks darbinieks, 
bijis rīgas Latviešu biedrības priekšnieks, rīgas pilsētas galva. pazīstams 
ar saviem konservatīvajiem uzskatiem. miris rīgā. 

27 frīdrihs Veinbergs (1844–1924), Latvijas sabiedriski politisks darbinieks, 
bijis rīgas Latviešu biedrības priekšnieks, vairāku konservatīvu laikrakstu 
izdevējs. pazīstams ar saviem konservatīvajiem uzskatiem. miris rīgā.

28 princis Leopolds – domāts Leopolds fon fitelsbahs (von Wittelsbach) jeb 
bavārijas Leopolds (1846–1930), bavārijas princis un Vācijas feldmaršals, 
1916.–1918. g. austrumu frontes pavēlnieks. 

29 “pūt, vējiņi!” – raiņa luga, sarakstīta 1905. gadā.
30 “prometejs” – latviešu kultūrizglītības biedrības “prometejs” izdevniecība 

maskavā, dibināta 1923. g., slēgta 1937. gadā.
31 “jaunākās ziņas” – dienas laikraksts rīgā.
32 roberts eihe (1890–1940), psrs augstākais partijas funkcionārs, valsts-

vīrs. 1929.–1937. g. rietumsibīrijas apgabala komitejas 1. sekretārs, no 
1937. g. zemkopības tautas komisārs. arestēts maskavā 1938. g. 29. aprīlī, 
nošauts 1940. gadā.
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33 eduards prāmnieks (1899–1938), partijas un politisks darbinieks psrs. 
no 1937. g. partijas Doņeckas apgabala 1. sekretārs. arestēts 1938. g. 
9. maijā, nošauts 29. jūlijā. 

34 pēteris pumpurs (1900–1942), psrs armijas augstākais virsnieks. 1936.–
1939. g. kara aviācijas instruktors spānijā, pēc tam vadošos amatos gaisa 
spēkos, ģenerālleitnants. piedalījies baltijas valstu okupācijas realizācijā. 
arestēts 1941. g. maijā, nošauts 1942. gadā.

35 andrejs Liepiņš (1896–1938), psrs armijas augstākais virsnieks. ukrai-
nas psr nkVD robežapsardzības un iekšējā karaspēka pārvaldes priekš-
nieks. arestēts kijevā 1938. g. 15. februārī, nošauts 29. jūlijā.

36 gustavs boķis (1896–1938), psrs armijas augstākais virsnieks. no 
1936. g. autobruņutanku pārvaldes priekšnieks. arestēts maskavā 
1937. g. 23. novembrī, nošauts 1938. g. 19. martā.

37 Valērijs mežlauks (1893–1938), psrs valstsvīrs. 1934.–1937. g. psrs tau-
tas komisāru padomes priekšsēdētāja vietnieks, no 1937. g. smagās rūp-
niecības tautas komisārs. arestēts 1937. g. 1. decembrī maskavā, nošauts 
1938. gadā.

38 ivans mežlauks (1891–1938), psrs valstsvīrs, partijas funkcionārs. 1936.–
1937. g. tautas komisāru padomes komitejas priekšsēdētājs, centrālās 
iz pildkomitejas loceklis. arestēts 1937. g. 2. decembrī maskavā, nošauts 
1938. gadā. 

39 kazis skučs (Skučas, 1894–1941), Lietuvas armijas brigādes ģenerālis, 
1934.–1938. g. kara atašejs padomju savienībā, 1940. g. arestēts, nošauts 
butirku cietumā maskavā.

40 jēkabs peterss (1886–1938), partijas un drošības iestāžu atbildīgs dar-
binieks psrs. 1918. g. Valsts ārkārtējās komitejas priekšsēdētāja 
f. Dzeržinska vietnieks. arestēts maskavā 1937. g. 27. novembrī, nošauts 
1938. g. 25. aprīlī.

41 1937. g. 20. decembrī f. kociņš uzrakstīja divus atsevišķus ziņojumus ār-
lietu ministram V. munteram.

42 Vchk – Vserossiiskaia Chrezvichainaia kommissiia (krievu val.) – Vis-
krievijas ārkārtējā komisija cīņai ar kontrrevolūciju un sabotāžu, izvei-
dota 1917. g., vēlāk pārdēvēta par galveno politisko pārvaldi (Glavnoe 
Politicheskoe upravlenie – gpu), tad – par iekšlietu tautas komisariātu 
(Narodnyi komissariat vnutrennikh del – nkVD).

43 ļevs trockis (1879–1940; īstais uzvārds bronšteins), psrs valstsvīrs, 
marksisma teorētiķis. no 20. gadu vidus veidoja opozīciju j. staļinam, 
1929. g. izsūtīts no psrs. nkVD nogalināts meksikā. psrs represētie 
par tijas funkcionāri tika apvainoti viņa atbalstīšanā.

44 Na strakh vragam (krievu val.) – lai ienaidnieks baidītos.
45 Domāts p. stučkas maskavas Latviešu centrālais strādnieku klubs.
46 Domāts: roberts apinis (sast.) (1934–1935). Latvju revolucionārais strēl-

nieks. 1.–2. sēj. maskava: prometejs.
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47 “produkts” – maskavas latviešu saimnieciska rakstura kooperatīvs.
48 jānis rudzutaks (1887–1938), psrs valstsvīrs un augstāks partijas ierēd-

nis. 1924.–1930. g. satiksmes ceļu tautas komisārs, 1931.–1934. g. strād-
niecības un zemniecības inspekcijas tautas komisārs. centrālās izpildko-
mitejas prezidija loceklis. arestēts maskavā 1937. g. 24. maijā, nošauts 
1938. g. 29. jūlijā.

49 jānis Lācis (1897–1937), psrs armijas augstākais virsnieks, Dzelzceļa 
karaspēka sevišķā korpusa komandieris. miris 1937. g. martā, apglabāts 
maskavā, novodevičjes kapsētā, bet 1937. g. decembrī mirstīgās atliekas 
kā “tautas ienaidniekam” izraktas un iznīcinātas.

50 aleksandrs migle (1896–1937), mācītājs latviešu luterāņu draudzēs ļe-
ņingradā, Lugā un maskavā, dzīvoja ļeņingradā. arestēts 1937. g. 15. no-
vembrī, nošauts 15. decembrī.

51 rakstā iespēju robežās saglabāta oriģinālā rakstība.
52 saīsinājums no krievu valodas vārda gorod – pilsēta.
53 Oblast’ (krievu val.) – apgabals.
54 Domātas kopējās pienotavas.
55 Domāti kolhozi.
56 Domāta novijtagilas pilsēta.
57 Domāts grāmatvedis.
58 Domāts dzīvoklis.
59 Domāts marts.
60 tov. – saīsinājums no vārda tovarishch (krievu val.) – biedrs.
61 mihails kaļiņins (1875–1946), psrs valstsvīrs. no 1922. g. psrs centrā-

lās izpildkomitejas, no 1938. g. – augstākās padomes prezidija priekšsē-
dētājs.

62 pauls alberts (1901–1941), Latvijas diplomāts. 1938.–1940. g. i šķiras 
sekretārs sūtniecībā maskavā. 1940. g. jūlijā apcietināts, nošauts cietumā 
maskavā.

63 millija alberta (1903–1983), Latvijas diplomāta dzīvesbiedre, 1945.–
1955. g. padomju ieslodzījumā.

64 maksims ļitvinovs (1876–1951; īstais uzvārds Vallahs), psrs valstsvīrs. 
1930.–1939. g. ārlietu tautas komisārs.

65 jānis kļaviņš (1887–1970), psrs diplomāts, 1920.–1922. g. pārstāvniecī-
bas Latvijā 1. sekretārs, vēlāk atbildīgos amatos ārlietu tautas komisari-
ātā. pēc kara darbojās Latvijā. miris rīgā.

66 Vladimirs potjomkins (1874–1946), psrs diplomāts, valstsvīrs. no 
1937. g. ārlietu tautas komisāra 1. vietnieks, no 1940. g. izglītības tautas 
ko misārs.




