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eVakuācija/bĒgšana no LatVijas 
1944. gaDā: jauns noVĒrtĒjums  

uz jaunas Datu bāzes1*
Kārlis Kangeris

Dr. hist., Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieks. 
zinātniskās intereses: vācu okupācijas laiks Latvijā/baltijā, starptautiskā 
diplomātija baltijas jūras baseina telpā 20. gs., Latvijas psr Valsts drošības 
komitejas darbības izpēte.

Latvijas iedzīvotāju skaits, kas otrā pasaules kara laikā no Latvijas bija no-
nācis Vācijas reihā, līdz šim zinātniskajā literatūrā tika lēsts no 240 000 līdz 
300 000 personu. to starpā civilistu (1944. gada bēgļi un evakuētie) esot 
bijis no 175 000 līdz 250 000. ar kuģiem no rīgas esot evakuēti 70 000, no 
Liepājas – 60 000, no Ventspils – 30 000 personu, bet pa zemesceļu Vācijā 
nonākuši vēl 30 000 personu. izvērtējot Vācijas federālajā militārarhīvā līdz 
šim pētniecībā neizmantotus fondus, iegūstam pavisam citus skaitļus, kas ir 
ievērojami mazāki nekā agrāk pētniecībā un literatūrā minētie. Latviju 
1944. gadā atstāja tikai 102 500 civilistu (ar kuģiem no rīgas 34 000, no 
Liepājas 40 000, no Ventspils 8500 personu, bet pa zemesceļu kopā 20 000 
personu). kopā ar citām personu grupām no Latvijas Vācijā 1945. gada sā-
kumā kopumā bija nonācis 171 000 personu.

Atslēgas vārdi: otrais pasaules karš, vācu okupācija, civiliedzīvotāju evakuā-
cija, bēgšana, latvieši Vācijā.

i

par Latvijas iedzīvotāju skaitu, kas otrā pasaules kara beigu 
posmā – 1944./1945. gadā atstāja Latviju un nonāca Vācija, pēt-
niecībā līdz šai dienai nav ne īstas skaidrības, ne arī vienprātības. 
tā vēstures literatūrā un demogrāfiskos darbos varam atrast da-
žādus kopskaitļus. Vislielākais minētais kopskaitlis ir 300 000 
personu,1 kuru kā iespējamu norāda latviešu bēgļu pārstāvji Vā-
cijā, kas centās izveidot jaunu bēgļu pārstāvniecību Vācijā. otru 

*  raksts izstrādāts Valsts pētījumu programmas “nacionālā iden-
titāte: valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība” ietvaros. 
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lielāko latviešu skaitu Vācijā min Latvijas nacionālās komitejas 
prezidents ģenerālis rūdolfs bangerskis savā vēstulē bijušam Lat-
vijas sūtnim zviedrijā Voldemāram salnajam – kopā 290 000 
personu, no kurām 250 000 esot civilisti, bet 40 000 – karavīri.2 

nākamo lielāko latviešu skaitu Vācijā “aprēķinājuši” padomju 
avoti, kā pamatojumu uzdodot Latvijas psr ārkārtējās izmeklē-
šanas komisijas datus par nacistiskajiem noziegumiem Latvijas 
teritorijā.3 šī padomju avota kopskaitlis ir 279 615 personas, daž-
kārt to noapaļojot līdz 280 000 personu. 

mazliet mazāku skaitu uzdod 1945. gada februārī potsdamā 
dibinātā Latvijas nacionālā komiteja (Lnk), kas pēc kara beigām 
atradās Lībekā, Vācijā nonākušo Latvijas iedzīvotāju kopskaitu 
vērtējot ap 265 000 personu.4 šo personu sadalījums pa apakš-
grupām redzams 1. tabulā.

1. tabula 

LatVieši Vācijā 1945. gaDa februārī

piespiedu kārtā nosūtīti darbos 23 000
gaisa spēku izpalīgi 12 000
Latviešu leģionam piederīgie 30 000
ierakumu darbos prūsijā 10 000
ar kuģiem no rīgas 70 000
ar kuģiem no Liepājas 60 000
ar kuģiem no Ventspils 30 000
pa zemesceļu bez reģistrācijas 30 000

civilbēgļu/evakuēto skaits šai pārskatā kopā ir 190 000 per-
sonu (ar kuģiem no rīgas, Liepājas un Ventspils pārvestie, kā arī 
pa zemesceļu Vācijā nonākušie).

kā nākamais šai kopsakarībā jāmin jau trimdas/emigrācijas 
laikā apzinātais/vērtētais kopskaitlis – 240 000 cilvēku –, kuru pēc 
kara Vācijā “aprēķinājis” Latviešu trimdas bēgļu dzīves arhīva va-
dītājs jēkabs rasmanis.5 Viņš pēc ierašanās veida, kā personas 
nonāca Vācijā, izšķir piecas grupas, kas parādītas 2. tabulā.

kārlis kangeris
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2. tabula 

LatVieši Vācijā, saDaLīti pĒc ierašanās VeiDa

militārā dienestā vai palīgdienestos iesaistī-
tie, rūpniecībā mobilizētie 

ap 50 000

masu evakuācija caur rīgas ostu 70 000
masu evakuācija caur Liepājas ostu 60 000
masu evakuācija caur Ventspils ostu 30 000
pa dzelzceļu un zemesceļiem 30 000

arī pēc šiem “aprēķiniem” Vācijā nonākušo civilistu skaits 
bijis 190 000 personu, identiski kā Lnk pārskatā.

nākamais avots Latvijas iedzīvotāju skaita noteikšanai, kas 
kara laikā ieradās Vācijā, ir Latvju enciklopēdija, kas iznāca 
1950. gadā stokholmā. enciklopēdijas autori norāda, ka kara 
laikā uz Vāciju devās ap 265 000 personu, to skaitā iekļaujot 
63 175 vācbaltiešus, kas Latviju atstāja 1939. un 1941. gadā iz-
ceļošanas un pēcizceļošanas akciju ietvaros. Latviešu civilistu 
skaitu Vācijas reihā enciklopēdijas autori novērtē starp 175 000 
un 180 000 personu, atsaucoties uz pašu latviešu ziņām.6 

tā nu autori vēlākos gados un pat šodien, rakstot par otro 
pasaules karu un Latvijas atstāšanu 1944. gada rudenī, turas pie 
kāda no šiem iepriekš minētajiem skaitļiem. piemēram, ilgvars 
Veigners min 250 000 cilvēku.7

Vienīgais autors, kurš līdz šim ir mēģinājis detalizētāk pētīt 
bēgļu straumes no Latvijas uz Vāciju 1944./1945. gadā, ir šī raksta 
autors (kārlis kangeris). savā pirmajā publicētajā darbā par šo 
tematu (1988. g.) konstatēju, ka Latviju no 1944. gada septembra 
līdz 1945. gada janvārim atstājuši ap 180 000 civiliedzīvotāju,8 
citām cilvēku kategorijām tuvāk nepievēršoties. citā, garākā 
rakstā es par Vācijā nonākušo Latvijas iedzīvotāju skaitu minēju, 
ka tas varētu būt vai nu 265 000, vai arī 285 000 cilvēku.9 
 Diferenci, 20 000 cilvēku, radījušas neskaidrības par no Liepājas 
un Ventspils ostām izvestajiem Latvijas iedzīvotājiem. Vācijā no-
nākušos Latvijas iedzīvotājus sadalīju četrās grupās, kas atspogu-
ļotas 3. tabulā.

evakuācija/bēgšana no Latvijas 1944. gadā: jauns novērtējums
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3. tabula
LatVieši Vācijā pa grupām

piespiedu kārtā evakuētas personas   25 000
militārpersonas   50 000
koncentrācijas nometņu ieslodzītie   15 000
Dažādu grupu civilbēgļi 175 000 resp. 195 000

arī toreiz manis dotais civilbēgļu skaits svārstījās tais pašās 
robežās kā citos iepriekš minētos avotos – līdz 195 000 civilistu. 
(tolaik savas vēsturnieka karjeras sākumā vēl nekritiski paļāvos 
uz sekundārajiem avotiem.)

šos manis publicētos skaitļus pētniecība šodien visumā ir ak-
ceptējusi, kā tas redzams no dažādām nozīmīgām publikācijām 
Latvijā. tos lieto Heinrihs strods savā monogrāfijā par vācu oku-
pācijas laiku Latvijā,10 kā arī grāmatas “Latvija otrajā pasaules 
karā” autori.11 tomēr šo grāmatu autori nav ievērojuši, ka savos pē-
dējos darbos par bēgšanu/evakuāciju no Latvijas 1944./1945. gadā 
esmu sācis no šiem skaitļiem atkāpties. tā jau 2000. gadā publicētā 
rakstā norādīju, ka neesmu vairs pārliecināts par savu agrāk mi-
nēto skaitļu pareizību, ko pamatoju ar saviem jaunākajiem pētīju-
miem par latviešu evakuāciju no rīgas 1944. gadā (agrāk uzrādot 
70 000 personu), kas līdz šim esot bijuši par daudz augstu.12 pla-
šākas korekcijas esmu ieviesis 2006. gadā publicētajā rakstā, Vācijā 
nonākušo Latvijas iedzīvotāju skaitu samazinot līdz 210 000 cil-
vēku, arī minot sadalījumu pa atsevišķām grupām (sk. 4. tabulu).13 

4. tabula 
LatVieši Vācijā pa grupām pĒc kangera 2006. gaDā  

Dota saDaLījuma

civilisti 140 000
militārpersonas 40 000
koncentrāciju nometņu ieslodzītie 5000
pirms 1944. gada atvestie 25 000

tomēr šai rakstā nav tuvāk skaidrots, kāpēc un uz kāda pa-
mata šīs skaitļu korekcijas izdarītas. (nepareizs, par mazu, šajā 
tabulā noteikti ir koncentrācijas nometnēs ieslodzīto skaits.)

kārlis kangeris
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šos skaitļus vēlreiz esmu koriģējis 2009. gadā divās demogrā-
fijas ekspertīzēs par Latvijas iedzīvotāju zaudējumiem otrā pa-
saules kara laikā, kas rakstītas “komisijas psrs totalitārā komu-
nistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu 
noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportāci-
jām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto 
zaudējumu aprēķināšanai” uzdevumā un nav publicētas.14 šajos 
rakstos latviešu kopskaits (minimālais) tiek lēsts 185 000 personu, 
turklāt civilbēgļu skaits ir samazinājies līdz 110 000 personu. šajos 
aprēķinos ir samazinājies no Liepājas izbraukušo personu (līdz 
45 000), kā arī par zemesceļu Vācijā nonākušo personu skaits.

Latviešu bēgļu skaita noteikšanā ar jaunu publikāciju 2006. gadā 
klajā nācis Heinrihs strods, kurš mēģinājis apvienot padomju 
iestā žu skaitļus ar trimdas latviešu minētajiem datiem. kombinē-
jot šos datus, strods nonāk pie secinājuma, ka pēc Vācijas kapitu-
lācijas Vācijā, respektīvi, rietumos atradās ap 200 000 latviešu.15 
pret šo metodi principā nekas nav iebilstams. Vienīgi neapmierina 
autora nekritiskā pieeja padomju minētajam skaitlim, ka Vācijā un 
austrijā 1945. gadā pēc kapitulācijas atradušies 160 112 latvieši. 
ja paskatās tuvāk uz šī kopskaita atšifrējumu, ko veido 4804 vī-
rieši, 68 908 sievietes un 86 400 bērni, tad šie dati par sadalījumu 
vīriešos, sievietēs un bērnos izrādās pilnīgi  neticami, līdz ar to 
jāapšauba arī kopskaitļa ticamība. ir zināms, ka no Latvijas eva-
kuēto civilistu starpā ap 40% bija vīriešu kārtas (sk. tālāk). tāpēc 
šo stroda aprēķināto skaitli – 210 000 personu – nevar uzskatīt 
par pareizi aprēķinātu, un tāpēc tas pētniecībā nav pieņemams. 

kā redzams no šeit minētajiem datiem, tad jautājums par Lat-
vijas iedzīvotāju kopskaitu, kas vācu okupācijas laikā atstāja Lat-
viju un nonāca Vācijā un tās pārvaldītajos okupētajos apgabalos, 
līdz šai dienai nav īsti noskaidrots. (ka šai jautājumā iespējams 
iegūt lielāku skaidrību, rāda mani pēdējo gadu darbi.) tāpat nav 
īsti skaidrs, kādas Latvijas iedzīvotāju kategorijas nonāca Vācijā – 
vai tie bija civilbēgļi, karavīri vai arī kādai citai grupai piederīgie, 
piederību nosakot pēc Latvijas atstāšanas iemesliem (darbs Vācijā, 
bēgšana/evakuācija no Latvijas u.c.). Vēl mazāka vai vispār nekā-
das skaidrības nav par Latviju atstājušo iedzīvotāju  demogrāfisko 

evakuācija/bēgšana no Latvijas 1944. gadā: jauns novērtējums
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un sociālo sastāvu – gan kopumā par visiem, kas atstāja Latviju, 
gan par atsevišķām Latvijas atstājēju grupām/kategorijām. ne-
skaidrības iepriekš aprakstītajos pārskatos par Latvijas iedzī votāju 
nonākšanu Vācijā vēl ir tai ziņā, ka ne vienmēr ir skaidrs, vai 
rakstā runa ir tikai par 1944./1945. gada “izceļotāju” grupu vai 
par visām izceļotāju grupām kopumā (sākot ar 1942. gadu). 

ii

kā pirmie otrā pasaules kara laikā Vācijas reihā nonāca tie 
latvieši, kas bija piesaistījušies t.s. pēcizceļošanas akcijai (Nachum-
siedlung). šī akcija norisinājās, kad jau pusgadu Latvijā bija valdī-
jusi padomju vara. pēcizceļošana sākās 1941. gada 23. janvārī un 
beidzās aprīlī, tās gaitā ar 16 dzelzceļa ešeloniem un 7 kuģa trans-
portiem no Latvijas uz Vāciju pārveda 10 900 personas. Vācijā 
pēcizceļotājus (vācu oficiālajā terminoloģijā šīs personas skaitījas 
“bēgļi”) sadalīja pa 7 apgabaliem un 121 nometni (Lager), kas bija 
speciāli iekārtotas šai grupai. Vācijā visas šīs personas pakļāva da-
žādām pārbaudēm, ieskaitot viņu politiskos uzskatus un nostāju 
pret Vāciju. par svešiniekiem, respektīvi, latviešiem, pārbaudes 
komisijas atzina 1821 personu: 657 vīriešus, 706 sievietes un 
458 bērnus.16 pēc Himlera norādījumiem šīs nevācu izcelsmes 
personas bija cik vien drīz iespējams jāsūta atpakaļ uz agrākajām 
dzīvesvietām, kas pēc Vācijas–psrs kara sākšanās arī notika.17

pēcizceļošanas “bēgļu” grupai trimdas laiks Vācijā bija īss: 
daudziem militārekspertiem tikai daži mēneši, pārējiem arī ne 
vairāk par gadu. tomēr mums trūkst eksaktu ziņu par personu 
skaitu, kas no šiem 1821 latviešu “pēcizceļotājiem” pēc 1941. gada 
22. jūnija atgriezās Latvijā vai arī izlēma palikt Vācijā,18 taču Vā-
cijā palicēju bija maz – daži simti.

Visi 1941. gada latviešu “bēgļi” vēl nebija nosūtīti atpakaļ uz 
Latviju,19 kad jau Vācijā sāka ierasties nākamie latvieši. 1941. gada 
beigās pirmās bija 150 strādnieces vecumā no 18 līdz 35 gadiem. 
kad strādnieku vervēšanas akcijas Latvijā nedeva gaidītos rezul-
tātus, vācu pārvalde 1942. gada sākumā atmeta brīvprātības prin-
cipu un sāka ķerties pie “piespiedu darba klausību dekrēta” iz-
mantošanas.

kārlis kangeris
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Latvijā notika trīs akcijas, kurās piespiedu kārtā “savervēja” 
darbaspēku un aizveda uz Vāciju: 

“jaunsaimnieku” akcija no 1942. gada marta līdz 21. maijam. 
Vācu civilpārvalde par jaunsaimniekiem dēvēja tos “politiski ne-
uzticamos elementus, kuri boļševiku laikā savas komunistiskās 
nostājas dēļ apsaimniekošanā bija saņēmuši 10 ha lielas 
saimniecības”.20 akcijas ietvaros uz Vāciju nosūtīja 2517 perso-
nas, no kurām 2100 bija vīrieši, bet 417 – sievietes.

“Latgales” akcija 1942. gada maijā un jūnijā. tā kā bija pa-
redzēts, ka Latvijas ģenerālapgabalam uz Vāciju vasaras sākumā 
jānosūta 8000 strādnieku, tad uz Drošības policijas un sD ko-
mandiera rūdolfa Langes ieteikuma pamata šos strādniekus “sa-
vervēja” Latgalē, lietojot varu. šīs personas visumā tika uzskatītas 
par politiski neuzticamām un “sveštautiešiem” (poļi, vec ticībnieki). 
uz Vāciju nosūtīja 8258 personas – 5606 vīriešus un 2652 sievie-
tes. šis darbaspēks bija paredzēts iesaistīšanai lauksaimniecībā.21 

“Vasaras ceļojuma” (Sommerreise) akcija norisa atkal Latgalē 
1943. gada 25. augustā. Vajadzēja apcietināt un uz darbu Vācijā 
nosūtīt “politiski neuzticamās” personas, kas jau iepriekš bija at-
zīmētas sarakstos. pavisam sagūstīja 3284 personas: 958 vīriešus, 
1285 sievietes un 1041 bērnu līdz 14 gadu vecumam. Vispirms 
visus nosūtīja uz salaspils nometni, no kurienes visus pieaugušos 
nosūtīja tālāk uz Vāciju.22

tā piespiedu kārtā uz Vāciju aizveda 12 800 personu, kuras 
galvenokārt nonāca ziemeļvācijā, mazāks skaits arī pomerānijā 
un tīringijā. bez tam uz Vāciju līdz 1943. gada beigām uz brīv-
prātības pamata, ar parakstītiem darba līgumiem bija devušies 
pāri par 2000 Latvijas iedzīvotāju. tādējādi Vācijā strādājošo Lat-
vijas iedzīvotāju kopskaits 1943. gada beigās bija ap 15 000.23

uz darbiem Vācijā regulāri sūtīja arī jauniešus t.s. reiha darba 
dienesta ietvaros (Reichsarbeitsdienst – raD). pēc nokalpota gada 
viņi atgriezās Latvijā. tomēr pēdējais iesaukums (ceturtā raD 
vervēšanas akcija 1943. gada jūlijā/augustā), ap 1100 jauniešu, 
1944. gadā palika Vācijā un vēlāk tika iesaistīts Latviešu le ģionā.24 

1943. gada beigās sākās arī Latvijas iedzīvotāju sūtīšana uz 
koncentrācijas nometnēm Vācijā, respektīvi, tās okupētajās 
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 teritorijās. Līdz 1944. gada vidum no salaspils nometnes un Lat-
vijas cietumiem uz koncentrācijas nometnēm bija nosūtīts ap 
2000 personu. Vēl plašāka apcietināto sūtīšana norisa, kad vācieši 
pakāpeniski sāka realizēt savus baltijas telpas atstāšanas plānus, 
t.i., no 1944. gada vasaras.

kopā savelkot, varam konstatēt, ka 1944. gada jūnijā/jūlijā, 
kad vācieši sāka realizēt savus plānus par baltijas telpas izvāk-
šanu, Vācijā un tās okupētajos apgabalos jau bija nonākuši/atra-
dās, mazākais, 18 000 Latvijas iedzīvotāji (sk. 5. tabulu).

5. tabula
LatVieši Vācijā 1944. gaDa Vasaras sākumā

piespiedu kārtā darbos atvestie ap 13 000
ar darba līgumiem darbā esošie ap 2 000
raD esošie jaunieši 1 100
koncentrācijas nometnēs ievietotie ap 2 000
kopā ap 18 100

iii

Latvijas atstāšana lielā skaitā sākās tikai 1944. gada augusta 
sākumā. nākamajos mēnešos līdz gada beigām uz Vācijas reihu 
aizplūda civilbēgļi (evakuētie), uz turieni pārveda latviešu mili-
tārpersonas, kā arī nogādāja cietumos un nometnēs ieslodzītās 
personas. 

kad 1944. gada februārī vācieši sāka plānot Latvijas atstāšanu, 
jau tā paša mēneša 21. datumā Vācijas vadonis ā. Hitlers deva savu 
principiālo piekrišanu, ka Latvijas iedzīvotāji būtu jāglābj no nonāk-
šanas boļševiku varā. 6. jūlijā berlīnē pieņēma lēmumu, ka no bal-
tijas evakuējamās personas varētu uzņemt Vācijas reiha teritorijā. 
savukārt 25. jūlijā austrumzemes reihskomisāram tika dota atļauja 
sākt izmeklētu Latvijas iedzīvotāju grupu pārvešanu uz Vāciju.25 

sākumā Latviju atstāt varēja tikai c 3 un c 2 grupu piederīgie 
(vācu puses atzītie kolaboranti un viņu ģimenes locekļi, respek-
tīvi, arodspeciālisti un viņu ģimenes locekļi).26 papīrus izbraukša-
nai vajadzēja kārtot centrālajā evakuācijas birojā. kad dokumenti 
piedevām vēl bija izgājuši cauri Drošības policijas un sD un 
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Darba un sociālo lietu pārvaldes pārbaudēm, izbraukt gribētājs 
3–4 dienu laikā varēja saņemt izbraukšanas atļauju. tā nu iznāca, 
ka bez Drošības policijas un sD piekrišanas nekāda “bēgšana no 
boļševisma” nebija iespējama. Latviešu vīriešu kārtas personām 
jaunākām par 48 gadiem izbraukšana vispār bija aizliegta.27

no septembra izbraukt no Latvijas atļāva arī citām ļaužu gru-
pām. tāpat atvieglināja izbraukšanas atļauju un dokumentu kār-
tošanu. Vairs nevajadzēja Drošības policijas un Darba pārvaldes 
apliecību. tagad “tikai” vajadzēja personas apliecību, caurlaides 
zīmi, austrumu robežas pārejas zīmi, atutošanas zīmi, kā arī 
dzelzceļa vai kuģa biļeti. speciālas papildatļaujas vajadzēja tikai 
vīriešiem, kas dzimuši starp 1906. un 1926. gadu.28

tālāka izbraukšanas dokumentu vienkāršošana notika jau 
8 dienas vēlāk, kad ss un policijas ģenerālis frīdrihs jekelns 
29. septembrī aicināja visus rīdziniekus evakuēties. tagad bija 
tikai jāizpilda izceļošanas pieprasījums, pēc tam tas kopā ar pasi 
jāapzīmogo un beigās jāsaņem kuģa vai dzelzceļa “karte” izbrauk-
šanai – un noteiktā dienā un laikā jādodas uz ostu vai dzelzceļa 
staciju. šie vienkāršotie izbraukšanas noteikumi attiecās arī uz 
“bēgļiem” kurzemē.29

Lai paātrinātu rīgas evakuāciju, 5. oktobrī atcēla jebkādas 
izbraukšanas atļaujas. tagad visi, kas ar saistību rakstiem nebija 
 iesaistīti neatliekamos svarīgos darbos, varēja ar savām mantām 
doties uz noteiktām sapulcēšanās vietām, kur tiem izsniedza “kuģu 
kartes” braukšanai uz Vāciju.30 tika solīts, ka vietu kuģos esot daudz.

tātad tikai pēc šo divu pēdējo rīkojumu izdošanas, t.i., no 
1944. gada 29. septembra, varēja sākties latviešu masveida izceļo-
šana (bēgšana) uz Vācijas reihu. 

1944. gada 3. augustā pirmais kuģis ar evakuējamām latviešu 
tautības personām atstāja rīgu, tam sekoja citi. Līdz 1944. gada 
26. augustam no rīgas kopumā bija evakuēti 10 500 civilisti,31 
bet līdz 1944. gada 7. septembrim kopējais evakuēto skaits bija 
palielinājies līdz 12 848 personām.32 tomēr ne visi šie cilvēki 
bija latvieši. to vidū bija 4800 reiha vācieši un “vācu izcelsmes” 
( deutschstämmige) personas – tātad starp šīm no rīgas evakuēta-
jām personām bija 8048 latvieši. Līdz 1944. gada 26. augustam 
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izvesto latviešu vidū bija 1700 arodspeciālisti ar ģimenes locek-
ļiem un ap 4000 c grupā ieskaitīto personu, lielākoties sievietes 
un bērni. tomēr šai transporta statistikā trūkst sadalījuma pēc 
dzimuma. tāds sadalījums ir par turpmākajiem transportiem 
līdz 7. septembrim. starp 26. augustu un 7. septembri no Lat-
vijas izvesto latviešu izcelsmes personu (kopskaitā 2348) vidū 
bija 577 vīrieši (ap 25% no kopskaita), 1264 sievietes (50% no 
kopskaita) un 507 bērni (ap 25% no kopskaita). saprotams, ka 
šai laika posmā no Latvijas izbraukušo vīriešu skaits bija ievēro-
jami mazāks nekā sieviešu un bērnu skaits, jo vīriešiem vajadzēja 
palikt Latvijā, strādāt vāciešu noteiktajos “svarīgajos darbos”, un 
tikai pēc zināmas vecuma robežas pārsniegšanas vai ar speciālām 
atļaujām viņi drīkstēja atstāt Latviju. 

pēc tam kuģu transporti no rīgas apstājās, jo turpmākajās 
divās nedēļās visu kuģu kapacitāte bija vajadzīga igaunijas eva-
kuācijai. pēc satiksmes, respektīvi, Latvijas iedzīvotāju izvešanas 
atjaunošanas no rīgas starp 23. septembri un 8. oktobri uz Vāciju 
aizbrauca 23 474 Latvijas civiliedzīvotāji.33 Vēl nākamajās divās 
dienās vācu kuģi uzņēma evakuējamās personas (bēgļus), tomēr 
to skaits nav skaidri nosakāms. pēc Dancigā un gotenhāfenē ie-
nākušajiem kuģiem šo skaitu varētu vērtēt ar aptuveni 2000 per-
sonām. kopā savelkot, varam konstatēt, ka no 1944. gada 3. au-
gusta līdz 10. oktobrim rīgu pa jūrasceļu atstāja aptuveni 34 000 
Latvijas iedzīvotāju, lai dotos uz Vācijas reihu – “bēgtu” no boļ-
ševisma briesmām. kā gala osta šiem transportiem no rīgas vi-
sumā bija paredzēta Danciga.

kā jau minēts, no rīgas uz Vāciju bija iespējams doties arī pa 
dzelzceļu. šo iespēju sāka izmantot septembrī, kad, pirmkārt, no 
rīgas apstājās kuģu transporti, bet, otrkārt, bija pabeigti jaunās 
dzelzceļa līnijas – rīga–sloka–saldus–Liepāja – būvdarbi. šī 
 līnija sāka darboties 15. septembrī. no šīs dienas līdz rīgas pa-
mešanai (13. oktobris) vācu pārvalde latviešiem bija izsniegusi 
12 000 dzelzceļa “karšu” braukšanai uz Vāciju.34 tomēr ir zināms, 
ka ne visi dzelzceļa transporti no rīgas nonāca Vācijā. tā, piemē-
ram, divi vilcienu sastāvi – apmēram 2000 cilvēku pa ceļam iz-
kāpa Liepājā un ceļu uz Vāciju neturpināja.35 (tā no rīgas uz Vā-
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ciju aizbraukušo Latvijas iedzīvotāju kopskaits 1944. gada oktobrī 
sniedzās pāri 44 000 personu.)

iV

ievērojot sajukumu, kāds valdīja vācu pārvaldē pēc sarkanar-
mijas iebrukuma Latvijā 1944. gada jūlija vidū, kā arī nenokārtoto 
Latgales un Vidzemes bēgļu stāvokli, kuri plūda uz rīgu un uz 
rietumiem bez noteikta mērķa, zemes pašpārvalde vēlējās bēgļu 
jautājumu atkal ņemt savās rokās. agrāk (04.07.1944.) vācieši bija 
aizlieguši latviešu evakuācijas štāba dibināšanu, bet tagad, sep-
tembra sākumā, latvieši vismaz drīkstēja palīdzēt bēgļu izvietoša-
nas un aprūpes jautājumos, kā arī rīgas iedzīvotāju evakuācijā uz 
kurzemi, uz kurieni decentralizācijas pasākumu ietvaros bija jāiz-
ved 150 000 rīgas iedzīvotāju. pārtikas apgādes dēļ rīgā drīkstēja 
palikt tikai 100 000 cilvēku. Decentralizācijas pasākumu ietvaros 
noteiktā no rīgas izvedamo personu dienas norma bija 3000.36 

rīgas iedzīvotājiem vispirms vajadzēja izpildīt aptaujas lapas 
brīvprātīgai izbraukšanai. tad šīs lapas bija jāpapildina darba de-
vējam. pēc tam lapas nodeva tālākai apstrādei rīgas darba pār-
valdē. kad šī procedūra bija izieta, aptaujas lapas iesniedzējs ne-
dēļas laikā saņēma braukšanas norīkojumu. sākumā šis process 
noritēja uz tīras brīvprātības pamata, bet vēlāk arvien vairāk sāka 
izmantot policijas (arī policijas bataljonu) palīdzību, lai īsā laikā 
iedzīvotājus norīkotu izbraukšanai no rīgas.

1944. gada 16. septembrī Hitlers deva atkāpšanās pavēli armi-
jas grupai “ziemeļi”, no igaunijas atiet uz kurzemi. Dienu vēlāk 
tika dota pavēle Latvijā evakuēt visus iedzīvotājus, sākot no igau-
nijas robežas (Valkas, Valmieras un cēsu apriņķi). arī ja tas īsti 
neietilpa vācu armijas plānos, tomēr sākās zemnieku pajūgu vir-
zīšanās uz rīgu. reizē tālāk virzītas tika tās bēgļu grupas, kas no 
Latgales un Vidzemes austrumiem bija evakuētas uz cēsu un 
Valmieras apriņķiem vai kas uzturējās rīgas apkaimē. pamazām, 
tā lai netraucētu vācu armijas kustību, zemnieku pajūgi tika vir-
zīti cauri rīgai, tad tālāk uz jūrmalu un cauri slokai uz kurzemi. 
Vācu evakuācijas štābs zemnieku pajūgus skaitīja slokā, kurai 
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septembra beigās un oktobrī līdz rīgas atdošanai 12 dienās cauri 
bija izbraukuši 11 900 latviešu zemnieku pajūgi.37 štābs arī uzska-
tīja, ka pirms skaitīšanas uzsākšanas daudzi tūkstoši pajūgu esot 
jau nonākuši kurzemē.

cik latviešu rīgas evakuācijas pasākuma ietvaros un cik ar 
zirgu pajūgiem nonāca kurzemē, sākumā netika apzināts.38 tikai 
1944. gada 20. novembrī vācieši kurzemē veica sava veida tautas 
skaitīšanu, kuras rezultātā kurzemē (bez armijas) konstatēja 
297 000 civiliedzīvotāju.39 Decembra vidū vēl kurzemē palikušo 
bēgļu skaitu no citām Latvijas daļām vācu evakuācijas štābs no-
vērtēja ar 70 000.40 ja šim skaitlim pieskaitām līdz 16. decembrim 
no Liepājas un Ventspils evakuēto latviešu skaitu, kas bija 44 000 
personu,41 mēs kā drošu zemāko latviešu bēgļu skaitu kurzemē 
iegūstam jau 114 000 personu.

būtībā latviešu bēgļu skaits kurzemē bija lielāks. kad sākās 
sarkanarmijas uzbrukums Latvijas teritorijai, padomju karaspēks 
jau kontrolēja lielu daļu Lietuvas. Latgales iedzīvotāju evakuācija 
uz Lietuvu nevarēja notikt, kā tas sākotnēji evakuācijas plānos 
bija paredzēts. evakuētie/bēgļi no Latgales un Vidzemes austru-
miem klīda cēsu, Valmieras un rīgas virzienā. kad pavērās ceļš 
uz kurzemi, pajūgu kolonnas vispirms mēģināja novirzīt uz 
Ventspils un talsu apriņķiem. tikai pēc 1944. gada 25. septem-
bra, kad Himlers bija devis rīkojumu, ka latviešu un igauņu bēgļi 
jāielaiž Vācijā,42 un pēc 29. septembra, kad jekelns bija atcēlis iz-
braukšanas atļauju nepieciešamību, no Latvijas pavērās zemesceļš 
uz Vāciju. tomēr austrumprūsijas gauleiters Ērihs kohs (Koch) 
šos rīkojumus neievēroja un bēgļus no Lietuvas un Latvijas aus-
trumprūsijā neielaida. tikai pēc Latviešu leģiona ģenerālinspek-
tora ģenerāļa bangerska ierašanās Latvijā un sarunām ar ss un 
policijas vadītāju ostlandē f. jekelnu un reihskomisāra vietnieku 
m. matīsenu 5. un 6. oktobrī izdevās panākt gauleitera koha no-
stājas maiņu un Vācijas robežas atvēršanu.43 tā no 6. oktobra pa 
zemesceļu no kurzemes cauri tai Lietuvas daļai, kas vēl atradās 
vācu rokās, atļāva uz Vāciju braukt arī ar pajūgiem.44 bēgļiem bija 
jādodas uz mēmeli (tag. klaipēda) un tur jāpārceļas pāri upei – 
“mēmeles dziļumam” (Memeler-Tiefe) uz kuršu kāpām. šo ceļu 
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bija iespējams izmantot tikai kādas 4 dienas, jo jau 1944. gada 
10. oktobrī sarkanarmija dienvidos no Liepājas bija izlauzusies 
līdz baltijas jūrai. ka bēgļu pajūgi ceļā uz Vāciju pārķerti, liecina 
informācija, ko bija ieguvusi tautas palīdzība kurzemē. tautas 
palīdzība pat lēš, ka maksimālais skaits “sagūstīto” latviešu bēgļu 
varētu sasniegt 20 000 personu.45 tas reizē arī varētu nozīmēt, ka 
pa zemesceļu no Latvijas Vācijā (vispirms austrumprūsijā) no-
nāca mazāks skaits latviešu, nekā agrāk aptuveni pieņemts. ka 
latviešu zemnieki ar saviem pajūgiem no rucavas gar jūrmalu 
nonākuši Vācijā, par to šaubu nav,46 tikai paliek jautājums – cik?47 
(ievērojot šos apstākļus, kas saistīti ar kurzemes atstāšanu pa ze-
mesceļu, mēs kurzemē nonākušo bēgļu kopskaitu varētu palieli-
nāt, tam pieskaitot Dienvidkurzemē sarkanarmijas pārtvertos lat-
viešus, kā arī tos, kam izdevās iekļūt Vācijā – abās grupās kopā ap 
30 000 personu, – un tā bēgļu/evakuēto kopskaits kurzemē 
1944. gada oktobrī varētu būt bijis vismaz 144 000 personu.) 

tomēr pa zemesceļu no Latvijas aizbraukušo personu skaits 
vēl arvien ir pētniecības problēma. par personām, kuras pa dzelz-
ceļu aizveda uz Vāciju, ir zināma skaidrība – rīgā izsniegtās 
dzelzceļa “kartes” (no kurām izmantoja kādas 10 000). bet pār-
braukšana ar pajūgiem no kurzemes uz Vāciju (mēmeli) notika 
bez kontroles un reģistrācijas, jo bija sācies sarkanarmijas uzbru-
kums mēmeles virzienā un vācu pārvaldē valdīja sajukums. Lat-
vijas nacionālā komiteja Vācijā nonākušos zemniekus skaitīja 
zem rubrikas “pa zemesceļu bez reģistrācijas” vai “pa dzelzceļu un 
zemesceļiem” (ap 30 000 personu – sk. 1. un 2. tabulu). uz kā-
diem pieņēmumiem balstījās šis Lnk veiktais skaita aprēķins, 
mēs tuvāk neuzzinām. tomēr no kopskaitļa izriet, ja atrēķinām ar 
dzelzceļu atvestos (10 000), ka tajā ietverts ap 20 000 zemnieku.

šī raksta autors minēto skaitli (20 000 zemnieku pa zemes-
ceļu) šodien uzskata par nepareizu. tam pamatā divi apsvērumi. 
pirmkārt, kā jau norādīts 47. piezīmē, tad pēc kara rietumos atra-
dās tikai ap 12 500 zemnieku un ar zemes darbu saistītu personu. 
(zemniekus arī evakuēja no Liepājas un Ventspils ostām.) ja pa 
zemesceļu Vācijā patiesi būtu nonākuši 20 000 zemnieku, tad 
 rietumos palikušajam skaitam vajadzētu būt lielākam. (nav 
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 pieņemams, ka visi vai vairums zemnieku kapitulācijas laikā atra-
dās Vācijas austrumos un nonāca sarkanarmijas rokās.) otrs ap-
stāklis, kas runā pretī 20 000 zemnieku nonākšanai pa zemesceļu 
Vācijā, ir tas, ka evakuācija varēja notikt tikai dažas dienas, tur-
klāt pajūgiem mēmelē bija jāšķērso upe, lai nonāktu kuršu kāpās. 
pārcelšana notikusi ar prāmjiem. cik zināms, tad pajūgu pārcel-
šana netika sevišķi veicināta.48 (20 000 personu būtu sadalījušās 
pa kādiem 4000–5000 pajūgiem.) ievērojot šos divus argumentus, 
vēlētos to zemnieku skaitu, kas pa zemesceļu nonāca Vācijā, sa-
mazināt par 10 000, tā iegūstot jaunu pa zemesceļu Vācijā nonā-
kušo kopskaitu – 20 000 personu, no kurām 10 000 Vācijā nonāca 
pa dzelzceļu, bet 10 000 – pa zemesceļu.49 

ja šodien arvien vēl nevaram precīzi noskaidrot pa zemesceļu 
uz Vāciju aizbraukušo Latvijas iedzīvotāju skaitu, tad tas vismaz 
ir izdevies ar no rīgas, Liepājas un Ventspils ostām uz Vāciju 
aizvestajiem. par to jāpateicas 2010. gadā Vācijas federālajā 
militār arhīvā freiburgā (Bundesarchiv – Militärarchiv) – fondos 
Kriegstagebuch der Seekriegsleitung (rm 7), Wirtschaftsstab Ost 
(rW 31) un Wirtschaftsführer Heeresgruppe Nord (rW 46) – at-
rastajiem dokumentiem. sevišķi pēdējais fonds ļāva noskaidrot 
vairākas izšķirošas skaitļu detaļas attiecībā uz Liepāju un Vents-
pili.

kuģiem no Liepājas un Ventspils kā gala osta Vācijā bija no-
teikta gotenhāfene. (raksta beigās kā pielikums atrodams no 
Latvijas gotenhāfenē ar latviešiem nonākušo kuģu saraksts.) no 
Liepājas un Ventspils aizvesto Latvijas iedzīvotāju skaits dažādos 
datumos sniegts 6. tabulā.

6. tabula

LatViešu eVakuācija no Liepājas un VentspiLs

no Liepājas no Ventspils
Līdz 24.10.1944. 16 981 pers. 6400 pers.
15.11.1944. 31 014 “
15.12.1944. 35 346 “ 8026 “
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kopskaitā uz 1944. gada 15. decembri iegūstam 43 372 perso-
nas. no šo uz Vāciju aizvesto personu kopskaita 27,4% bija vī-
rieši, 38% – sievietes, 34,6% – bērni. no pieaugušajiem 65% skai-
tījās darba spējīgie.50

te pie Liepājas datiem būtu vēl jāpieskaita pēc 16. decembra 
līdz evakuācijas izbeigšanai 1945. gada janvāra pirmajās nedēļās 
aizvestās 2256 personas, kā arī aptuveni 2000 uz pilavu austrum-
prūsijā aizvestie latviešu strādnieki. tā nonākam pie kopskaitļa, 
noapaļojot uz augšu, – 40 000 no Liepājas uz Vāciju aizvestajiem 
Latvijas civiliedzīvotājiem. cik zināms, no Ventspils decembra 
otrajā pusē uz Vāciju Latvijas iedzīvotājus vairs neveda, un, atkal 
noapaļojot kopskaitu uz augšu, nonākam pie aptuveni 8500 no 
Ventspils uz Vāciju aizvestajiem Latvijas civiliedzīvotājiem.

rezumējot varam konstatēt, ka Latviju 1944. gadā starp au-
gustu un decembra beigām kopumā atstāja 102 500 civilistu, kas 
atspoguļots 7. tabulā (iekavās pretī jaunajiem skaitļiem ievietoti 
agrāk literatūrā minētie).

7. tabula

LatViešu ciViLbĒgļi Vācijā (iekaVās agrāk Literatūrā 
minĒtie skaitļi)

no rīgas ar kuģiem   34 000 (70 000)
no Liepājas ar kuģiem   40 000 (60 000)
no Ventspils ar kuģiem    8 500 (30 000)
no rīgas un kurzemes pa zemesceļu   20 000 (30 000)
kopā 102 500 (190 000)

tagad iegūtais civilbēgļu skaits ir manāmi, par kādiem 80 000 
mazāks nekā agrākajos pētījumos uzrādītais. absolūta skaidrība 
tagad ir arī par Latvijas iedzīvotāju skaitu, kas ar kuģiem tika iz-
vesti no rīgas, Liepājas un Ventspils. nedrošību vienīgi vēl rada 
pa zemesceļu Vācijas reihā nonākušo skaits.

ja vēlamies uzrādīt Latvijas iedzīvotāju kopskaitu, kas kara 
laikā nonāca Vācijā, tad iegūstam šādus, gribētu teikt, diezgan 
drošus datus, kas atspoguļoti 8. tabulā.
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8. tabula

LatViešu skaits Vācijas reiHā 1945. gaDa sākumā

Līdz 1944. g. vasarai ieradušies (dažādas 
kategorijas)

  18 500

Civilbēgļi 1944. g., sākot ar augustu 102 500
Karavīri 1944./1945. g.   40 000
Cietumnieki un nometņu ieslodzītie  
1943.–1945. g.

  10 00051

Kopā 171 000

kopskaits ir ievērojami mazāks nekā agrāk pētniecībā minēts 
(240 000–300 000), jo sevišķi tas sakāms par civilbēgļiem (102 500 
un ne vairs 190 000). 

V

Lai pētniecībā par Latvijas atstāšanu otrā pasaules kara laikā, 
respektīvi, Latvijas iedzīvotāju nonākšanu Vācijas reihā, iegūtu 
pilnīgu skaidrību, būs vēl jāveic papildus darbs: jāpārbauda Latvi-
jas psr statistika par repatriantiem, kas starp 1945. un 1947. gadu 
atgriezušies Latvijā, kurā uzrādīti ap 76 000 cilvēku. no līdz šim 
publicētajiem darbiem par šo tematiku52 nekļūst skaidri sapro-
tami principi, kas tiek uzskatīti par “repatriantiem”. Vai tās ir tikai 
personas, kuras atgriezušās no Vācijas, vai to starpā ir arī perso-
nas, kas 1944. gadā bija evakuējušās uz kurzemi, vai vēl kādas 
citas kategorijas? tādēļ būtu nepieciešams no jauna pārskatīt šos 
padomju materiālus par “repatriantiem”.

salīdzinot no Latvijas evakuēto/bēgļu skaitu ar vēlāko repat-
riantu skaitu, mēs varētu arī izdarīt pirmos secinājumus par 
 iespējamo Vācijā bojā gājušo latviešu skaitu. 

Līdztekus šai pētniecības problēmai par repatriantiem izvirzās 
vēl otra, daudz grūtāka: kā šīs jaunās atziņas, šos jaunos statisti-
kas datus par bēgšanu un evakuāciju uz Vāciju ieplūdināt vēstu-
res zinātnē un tālāk sabiedrības apziņā? 
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until now the number of Latvian residents who arrived in the german 
reich from the territory of occupied Latvia during World War ii had been 
evaluated at between 240,000 and 300,000 in scientific literature. the num-
ber of civilians (refugees and evacuees in 1944) had been given at between 
175,000 and 250,000. the number of civilians evacuated by ship was 
thought to be 70,000 from riga, 60,000 from Liepāja and 30,000 from 
Ventspils. another 30,000 civilians were considered to have arrived in ger-
many via the land route. after evaluating files from the military archives, 
of the federal archives kept at freiburg which until now had not been used 
in research, we came to the conclusion that the actual number is conside-
rably smaller than in previously published research and literature. only 
102,500 civilians left Latvia during 1944 (34,000 persons were transported 
by ship from riga, 40,000 from Liepāja and 8,500 from Ventspils. 20,000 
persons arrived in germany via the land route). including other groups of 
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people that arrived in germany from Latvia, by the beginning of 1945, 
171,000 Latvians had arrived in germany. 

Key words: World War ii, german occupation, evacuation of civilians, 
flight, Latvians in germany.

summary

the dominant view within historical research has so far been that 
between 240,000 and 300,000 people (citizens of the former republic 
of Latvia) had left Latvia for the german reich during World War ii. 
the number of civilians (refugees and evacuees during the second 
half of 1944) among them was considered to be between 175,000 and 
195,000. civilians were transported to germany mainly by ship – 
70,000 from riga, 60,000 from Liepāja and 30,000 from Ventspils. 
approximately 30,000 came to germany via the land route. 

as to other groups (soldiers, workers and those confined in con-
centration camps) there is a broad consensus among researchers re-
garding the number of people belonging to these groups. until june 
of 1944 18,500 people had come to germany (mainly for work), du-
ring 1944 and 1945 around 40,000 Latvian soldiers were transported 
to germany and around 10,000 people were confined in different 
concentration camps across germany and occupied poland, giving a 
total of 68,500 people belonging to these three groups.

for a longer period of time the author of this article has had 
doubts regarding the correctness of the number of civilian refugees. 
During recent years, after evaluating materials found in the military 
archives of the federal archives (bundesarchiv-militärarchiv), frei-
burg (files of seekriegsleitung, Wirtschaftsstab ost, Wirtschaftsführer 
Heeresgruppe nord) it has been possible to get a clearer picture of the 
number of civilian refugees. the suspicion that the accepted number 
of civilian refugees had been much too high was confirmed. the new 
data are as follows: 34,000 people were transported by ship from riga, 
40,000 from Liepāja and 8,500 from Ventspils. 20,000 people arrived 
in germany via the land route (we cannot be completely sure about 
the accuracy of this number). by the beginning of 1945, 102,500 civi-
lian refugees had reached germany.

thus the total number of Latvians (citizens of the former repub-
lic of Latvia) who reached germany is 171,000, not 240,000 or more 
people as stated in previous research.
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